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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit asma adalah suatu penyakit obstruksi pada jalan nafas yang 

reversible yang ditandai dengan bronchospasme, inflamasi dan peningkatan 

reaksi jalan nafas terhadap berbagai stimulan. Penyakit ini memiliki tanda dan 

gejala berupa sesak nafas, batuk – batuk dari ringan sampai berat dan 

timbulnya suara mengi (Wheezing). (Suriadi, 2001) 

Pada tahun 2005, WHO menginformasikan jumlah penderita asma di 

dunia mencapai 100 – 300 juta orang dan 255.000 diantaranya meninggal 

dunia. Di Indonesia sendiri, 10 % dari 250 juta penduduk Indonesia 

diperkirakan menderita asma. Dari jumlah penderita tersebut 10 – 20 % 

diantaranya adalah anak – anak. Asma pada anak – anak biasanya akan 

sembuh dengan sendirinya. Menurut penelitian, anak yang mengalami asma 

ringan akan sembuh pada usia 12 – 13 tahun, sedang 50 – 60 % lainnya akan 

sembuh pada usia 25 tahun dan sisanya sebanyak 20 % akan mendapati asma 

seumur hidupnya, hal inilah yang digolongkan penyakit asma yang berat. 

(Chandrafathani, S, 2008) 

Penyakit asma awalnya merupakan penyakit genetik yang diturunkan 

dari orang tua yang karier pada anaknya. Namun, akhir – akhir ini genetik 

bukan merupakan penyebab utama penyakit asma. Polusi udara dan kurangnya 

kebersihan lingkungan di kota – kota besar merupakan faktor dominan dalam 
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peningkatan serangan asma. Anak yang menderita penyakit asma 70 % 

diantaranya adalah disebabkan karena perilaku individu dan gaya hidup yang 

kurang bersih dan 30 % diantaranya adalah karena faktor genetik. ( Nilawati, 

C, 2008 ) 

Penyakit asma sampai saat ini tergolong penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. Jika penanganan terlambat penyakit ini dapat menimbulkan 

berbagai komplikasi bagi penderita. Adapun komplikasi dari penyakit asma 

dalam jangka yang lama mampu mengakibatkan bronchitis kronik, 

pneumonia, pneumotoraks bahkan mampu menyebakan kor pulmonal dan 

gagal jantung, bahkan dapat menyebabkan kematian. (Suriadi, 2001) 

Dari hasil pengkajian data sekunder bagian Rekam Medik Rumah 

Sakit Umum Daerah Sragen tahun 2007, diperoleh data sebanyak 106 orang 

yang telah diketahui dan didiagnosis menderita penyakit asma. Dengan 

diketahuinya jumlah insiden penderita asma tersebut, maka diharapkan angka 

kejadian penyakit asma mampu ditekan. Hal ini dilakukan dengan cara 

memberikan perawatan dan pengobatan semaksimal mungkin bagi penderita 

asma. 

Mempertimbangkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan studi kasus dan membuat karya tulis ilmiah mengenai asuhan 

keperawatan pada penderita asma di Ruang Marwah Rumah Sakit Umum dr. 

Moewardi. 
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B. Identifikasi Masalah 

“ Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Pada An. D Dengan Asma 

Bronkiale di Bangsal Melati II di Rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta? ” 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisa Asuhan Keperawatan pada An. D dengan 

Asma Bronkiale di Bangsal Melati II di Rumah sakit Dr. Moewardi 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menganalisa dan melakukan pengkajian keperawatan pada An. 

D dengan asma bronkiale di bangsal Melati II di Rumah sakit Dr. 

Moewardi Surakarta. 

b. Untuk menganalisa data dari hasil pengkajian pada An. D dengan asma 

bronkiale di bangsal Melati II di Rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Untuk menganalisa dan merumuskan dignosa keperawatan pada An. D 

dengan asma bronkiale di bangsal Melati II di Rumah sakit Dr. 

Moewardi Surakarta. 

d. Untuk menentukan intervensi pada An. D dengan asma bronkiale di 

bangsal Melati II di Rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

e. Untuk melakukan tindakan keperawatan sesuai intervensi yang telah 

ditentukan pada An. D dengan asma bronkiale di bangsal Melati II di 

Rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta. 
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f. Untuk melakukan evaluasi dan menentukan rencana tindak lanjut dari 

tindakan keperawatan yang dilakukan pada An. D dengan asma 

bronkiale di bangsal Melati II di Rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberi pengetahuan 

tambahan mengenai asuhan keperawatan asma bronkiale terutama pada 

anak di bangsal Melati II di Rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Klien 

Mampu meningkatan kualitas kesehatan dan mempercepat 

penyembuhan tanpa menimbulkan komplikasi lebih lanjut. 

b. Bagi Pembaca 

Sebagai acuan dari kerangka teoritis tentang pemberian asuhan 

keperawatan yang diberikan pada An. D dengan asma bronkiale di 

bangsal Melati II di Rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Bagi Rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta 

Sebagai wacana dan pengetahuan tambahan mengenai pemberian 

asuhan keperawatan pada An. D dengan asma bronkiale di bangsal 

Melati II di Rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta. 
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d. Bagi Institusi Pendidik 

Sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa tentang srudi kasus 

pada An. D dengan asma bronkiale di bangsal Melati II di Rumah sakit 

Dr. Moewardi Surakarta.Bagi Penulis 

Menjadi kerangka acuan untuk melakukan studi kasus lebih 

lanjut dan sebagai wahana dalam pengembangan diri dalam bidang 

kognititf maupun ketrampilan dalam pemberian asuhan keperawatan 

pada An. D dengan asma bronkiale di bangsal Melati II di Rumah sakit 

Dr. Moewardi Surakarta. 

 


