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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Prevalensi penderita asma bronkial di Amerika Serikat pada tahun 

2010 meningkat sebanyak 1,1% dibanding prevalensi penderita asma bronkial 

pada tahun  2001 menurut Pusat Nasional untuk Statistik Kesehatan Amerika 

Serikat. Penderita asma pada usia 0-17 tahun memiliki prevalensi 9,5% lebih 

tinggi dibanding dewasa yang berusia diatas  18 tahun yaitu 7,7% pada tahun 

2008 – 2010. Wanita memiliki prevalensi 9,2% lebih tinggi dibanding laki – 

laki 7,0% (NCHS, 2012). 

Menurut Riskesdas  (2018) pada 12 bulan terakhir kekambuhan 

penderita asma bronkial di Indonesia pada wanita sebesar 58,8% dan pada 

laki – laki sebesar 56,1%. Penderita asma bronkial dikota meiliki prevalensi 

lebih tinggi sebesar 7,4% dibandingkan penderita asma didesa. Rentan usia 

dengan prevalensi tertinggi adalah usia 65-74 tahun sebesar 72,3% 

dibandingkan dengan rentan usia lain (Riskesdas, 2018). 

Menurut NCHS asma bronkial adalah gangguan saluran pernafasan 

kronis yang ditandai hiperreaktivitas dan peradangan pada saluran pernafasan 

terhadap eksposur tertentu. Eksposur yang menyebabkan asma antara lain 

olahraga, infeksi, alergen seperti serbuk sari bunga, bahan kimia juga bisa 

menjadi eksposur dalam hal pekerjaan, dan eksposur yang terakhir adalah 

yang berasal dari lingkungan seperti debu ataupun asap tembakau lingkungan 

(NCHS, 2012). 

Penderita asma bronkial terenggah – enggah sesuai dengan derajat 

obstruksi jalan nafasnya, menyebabkan perubahan pola nafasnya dan volume 

ekspirasi paksa (FEV1) berkisar antara 25% hingga 75%. Gejala umumnya 

meliputi sesak nafas, mengi, serta batuk. Peran fisioterapi disini sesuai 

dengan keluhan diatas untuk meningkatkan nilai volume ekspirasi paksa 

(FEV1) penderita asma bronkial itu sendiri sehingga dapat pola pernafasan 

dari penderita asma dapat kembali ke pola pernafasan  normal dengan 
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modalitas yang diberikan adalah nebulizer dan diaphragmatic breathing 

(Azab, 2015). 

  

B. Rumusan Masalah 

         Sesuai dengan permasalahan yang telah ditambilkan diatas maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan agar lebih terarah. Rumusan 

masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah : 

1. Apakah nebulizer dan diaphragmatic breathing dapat meningkatkan 

nilai FEV1 pada asma? 

2. Apakah nebulizer dan diaphragmatic breathing dapat menurunkan 

skala sesak nafas pada asma? 

 

C. Tujuan 

         Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan penulisan karya tulis ilmiah 

ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah : 

1. Untuk mengetahui manfaat modalitas fisioterapi pada pasien asma 

dalam meningkatkan nilai FEV1 dan menurunkan skala sesak nafas pada 

asma. 

2. Untuk mengetahui manfaat pemberian nebulizer dan diaphragmatic 

breathing dalam meningkatkan nilai FEV1 dan menurunkan skala sesak 

nafas pada asma. 

 

D. Manfaat 

        Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah adalah : 

1. Bagi perkembangan ilmu fisioterapi yaitu untuk mengetahui proses 

penatalaksanaan fisioterapi pada kasus asma dan memahami serta 

memperluas pengetahuan tentang asma. 

2. Bagi pasien agar pasien asma dapat memperoleh penanganan yang benar 

dan tepat. 

3. Bagi pembaca atau masyarakat agar pembaca atau masyarakat paham akan 

pentingnya fisioterapi pada kasus asma.  


