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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Asma merupakan salah satu penyakit saluran nafas yang banyak 

dijumpai, baik pada anak-anak maupun dewasa. Kata asma (asthma) berasal 

dari bahasa Yunani yang berarti “terengah-engah”. Lebih dari 200 tahun yang 

lalu, Hippocrates menggunakan istilah asma untuk menggambarkan kejadian 

pernafasan yang pendek-pendek (shotness of breath). Sejak itu istilah asma 

sering digunakan untuk menggambarkan gangguan apa saja yang terkait 

dengan kesulitan bernafas (Ikawati, 2016). Asma juga didefinisikan sebagai 

obstruksi paru inflamasi kronis yang ditandai dengan obstruksi jalan napas 

reversibel. National Heart, Lung, and Blood Institute of the United States of 

America mendefinisikan asma sebagai gangguan kronis jalan napas umum 

yang kompleks dan ditandai oleh gejala yang beragam dan berulang, obstruksi 

jalan napas, bronkospasme, dan inflamasi (Rajni, 2017). Asma akut adalah 

hiper-responsif bronkus pada saluran pernapasan yang mengakibatkan adanya 

penyempitan pada saluran napas (bronkospasme) yang disebabkan dari 

kontraksinya otot-otot polos pada saluran napas, terjadi peradangan pada 

saluran napas, adanya penebalan dinding pada saluran napas, dan peningkatan 

produksi mukus yang berlebihan pada saluran napas akibatnya timbul gejala-

gejala seperti mengi, sesak napas, dada tertekan, dan batuk (GINA, 2019). 
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Asma umumnya adalah penyakit saluran napas kronis yang 

mempengaruhi 1-18% dari populasi di negara yang berbeda. Karakteristik 

asma mempunyai gejala yang bervariasi dari wheezing, napas yang pendek, 

batuk, dan dari keterbatasan aliran udara (GINA, 2018). 

Asma merupakan penyakit saluran napas kronis yang diperkirakan 

mempengaruhi 26 juta orang di Amerika Serikat dari 2016. Seperti yang 

dikatakan populasi umur lebih dari 65 tahun dengan asma. Umur juga dapat 

dikaitan sebagai patofisiologi asma, gejala asma, dan dalam pemberian terapi 

(Emily, et.al, 2010). 

Sesuai kasus diatas, Allah SWT dengan segala maha ke agungannya 

berfirman dalam Q.S yunus ayat 57 yang artinya: “wahai manusia! Sungguh, 

telah dating kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari tuhanmu, penyembuh bagi 

penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang 

beriman”. Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah dzat yang 

maha segala-Nya yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang ada 

dimuka bumi ini dan hanya petunjuk dan rahmat-Nya manusia dapat diberikan 

kesembuhan dari segala jenis penyakit. Dari penjelasan ayat diatas penulis 

tertarik untuk melakukan penatalaksanaan fisioterapi dalam kasus asma akut, 

yang berperan untuk mengurangi sesak napas pada pasien tersebut. Modalitas 

yang digunakan pada kondisi asma akut untuk mengurangi derajat sesak napas 

yaitu dengan nebulizer dan ACBT (Active Cycle of Breathing Technique). 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah nebulizer dan ACBT (Active Cycle of Breathing Technique) dapat 

mengurangi derajat sesak napas pada kasus asma akut ? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penulis dalam menyusun makalah ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui peran Fisioterapi pada kasus asma akut dan penatalaksanaan 

Fisioterapi pada kasus tersebut. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui manfaat dari nebulize dan teknik ACBT (Active Cycle of 

Breathing Technique) dalam mengurangi sesak nafas. 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

  Manfaat bagi penulis adalah sebagai penambah pemahaman dan 

ilmu pengetahuan dalam menjalankan proses Fisioterapi pada kasus asma 

akut 

2. Bagi Institusi 

  Manfaat bagi institusi adalah sebagai referensi tambahan dalam 

menjalankan proses Fisioterapi pada kasus asma akut 
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3. Bagi Fisioterapi 

  Manfaat bagi Fisioterapis menerapkan modalitas Fisioterapi yang 

tepat kepada penderita asma akut 

4. Bagi Masyarakat 

  Menyebarluaskan kepada masyarakat tentang peran Fisioterapi 

terhadap penderita asma akut sehingga dapat mencegah keluhan atau 

terhadap penderita asma akut sehingga dapat mencegah keluhan atau 

berbagai masalah lebih lanjut yang akan muncul dikemudian hari karena 

keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang asma akut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


