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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana 

menuju keadaan yang lebih baik demi untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pembangunan  

yang dilakukan meliputi beberapa aspek. Tidak hanya dari segi 

pembangunan fisik seperti pendirian bangunan untuk perkantoran, sekolah 

dan sarana umum lainnya, serta pembuatan jalan dan jembatan yang 

menghubungkan berbagai daerah,  tetapi juga pembangunan prasarana 

yang mendukung itu semua. Guna memenuhi kebutuhan alat transportasi 

misalnya, maka tidak hanya dibuat kendaraan untuk transportasi saja, 

tetapi lengkap dengan pabriknya. Demikian juga untuk pemenuhan 

kebutuhan masyarakat lainnya. 

Pembangunan yang dilakukan ini tidak hanya memberikan dampak 

positif bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat saja, tetapi juga 

memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini karena banyaknya 

pabrik yang didirikan dan alat transportasi yang semakin banyak dan 

beragam, maka menimbulkan peningkatan polusi. Salah satunya adalah 

polusi udara, dimana polusi ini dapat memberikan efek/dampak pada 

kesehatan yang cukup luas (Shamsollahi et al., 2019). 
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Salah satu dampak kesehatan yang dapat terjadi adalah 

peningkatan kekambuhan asma, sehingga terjadi penurunan kualitas hidup. 

Dengan adanya paparan polusi udara, maka penderita asma yang sensitif 

terhadap polusi tersebut akan lebih mudah mengalami kekambuhan. Asma 

adalah suatu kondisi kronis yang ditandai dengan peradangan di saluran 

pernapasan. Gejala umum asma termasuk sesak napas yang memburuk 

dengan dibarengi aktivitas, mengi dan batuk. Aliran udara yang 

dihembuskan dari paru-paru dapat dibatasi karena peradangan atau 

penyumbatan akibat kelebihan lendir (Afiani et al., 2017). Kondisi ini 

akan berakibat pada perubahan pola pernapasan, penurunan arus puncak 

ekspirasi, penurunan kebugaran, penurunan kemampuan aktivitas fisik dan 

hilangnya produktivitas sehingga akan menurunkan kualitas hidup 

(Susanto & Andarini, 2011). 

Prevalensi asma pada penduduk semua umur di provinsi Jawa 

Tengah mencapai 2,0 %. Terjadi lebih banyak di perkotaan (2,6%) 

dibandingkan di perdesaan (2,1%). Lebih banyak mengenai perempuan 

(2,5%) dibandingkan laki-laki (2,3%). Proporsi  kekambuhan asma dalam 

12 bulan terakhir pada penduduk semua umur yang menderita asma di 

provinsi Jawa Tengah mencapai 57,5% (Kemenkes, 2018).  Asma 

merupakan penyakit respirasi yang menduduki peringkat keempat 

kunjungan terbanyak tahun 2018 di Balkesmas Wilayah Semarang 

(Balkesmas, 2018). 
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Terjadinya eksaserbasi atau kambuhnya penyakit asma diakibatkan 

oleh adanya infeksi bakteri, paparan alergen ataupun polutan seperti asap 

tembakau, ozon, dan partikel, bersama dengan paparan pekerjaan, 

memprovokasi eksaserbasi asma. Asap tembakau juga telah terlibat dalam 

pengembangan mengi yang persisten dan keparahan asma yang lebih 

besar. Rawat inap dan kunjungan gawat darurat untuk asma terjadi lebih 

sering di kalangan perokok. Zat partikulat, ozon, nitrogen dioksida, sulfur 

dioksida, dan knalpot diesel dapat meningkatkan peradangan jalan nafas 

dan respon jalan nafas. Polutan jalan nafas, bersama dengan infeksi virus, 

dapat bertindak secara sinergis untuk menyebabkan eksaserbasi asma. 

Tingkat keparahan gejala saluran pernapasan bawah meningkat dan 

pengukuran arus puncak  ekspirasi (APE)/peak expiratory flow rate(PEFR) 

turun dengan meningkatnya paparan nitrogen dioksida pada minggu 

sebelum infeksi pernapasan (Castillo et al., 2017). 

APE/PEFR adalah suatu tes yang mengukur kecepatan ekspirasi 

maksimal yang bisa dicapai oleh seseorang, dinyatakan dalam liter per 

menit (L/menit) (Subagyo, 2013a). Nilai APE tidak selalu berkorelasi 

dengan hasil pemeriksaan faal paru lainnya ataupun dengan derajat 

beratnya obstruksi. Tetapi variabilitas nilai APE sebesar 20 % atau lebih 

antara pagi dan malam hari merupakan diagnostik untuk asma (Susanto & 

Andarini, 2011, Subagyo, 2013a). 

Asma tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikontrol sehingga 

kualitas hidup dapat ditingkatkan dan dipertahankan agar penyandang 



4 

 

 

 

asma dapat hidup normal, tanpa hambatan dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Untuk dapat mencapai keadaan asma terkontrol tersebut, 

memerlukan langkah-langkah yang dilakukan yaitu pemahaman yang 

benar dan adekuat oleh penyandang asma dan keluarganya, menghindari 

faktor pencetus yang dapat  menimbulkan serangan asma, melakukan 

kontrol pengobatan secara teratur dan meningkatkan kebugaran fisis 

dengan melakukan kegiatan olah raga secara teratur (Yunus & Hutabarat, 

2011). 

Hal ini sebagaimana hadist shahih riwayat Imam Bukhari, bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah Allah 

menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.” (HR 

Bukhari). Maka perlu adanya upaya yang dilakukan oleh penyandang asma 

agar dapat meningkatkan kebugaran fisis dengan melakukan kegiatan olah 

raga secara teratur. Disamping itu juga secara rutin melakukan kontrol 

pengobatan, menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan kekambuhan 

asma dan tentu juga dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan 

demikian kepasrahan dan mengharapkan kesehatan kepada Tuhan akan 

memberikan kekuatan tersendiri bagi penyandang asma sehingga tidak 

mudah putus asa untuk terus melakukan upaya-upaya yang dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

Tidak semua olah raga dianjurkan pada penyandang asma. Olah 

raga yang dianjurkan pada penyandang asma adalah olah raga yang 

dilakukan secara bertahap dan waktu yang cukup lama seperti senam 
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asma. Senam asma ini dapat dilakukan oleh semua penyandang asma 

karena berbiaya murah dan hanya membutuhkan fasilitas yang sederhana 

(Yunus & Hutabarat, 2011). 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan  masalah pada penelitian ini adalah :  

1. Apakah ada pengaruh senam  asma terhadap peningkatan arus puncak 

ekspirasi pada komunitas Madupahat di Balkesmas Wilayah 

Semarang? 

2. Apakah ada pengaruh senam asma terhadap peningkatan kualitas hidup 

pada komunitas Madupahat di Balkesmas Wilayah Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

       Tujuan umum penelitian ini adalah untuk :   

a. Mengetahui gambaran arus puncak ekspirasi pada penyandang 

asma. 

b. Mengetahui gambaran kualitas hidup pada penyandang asma. 

2. Tujuan Khusus  

        Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk : 
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a. Mengetahui pengaruh senam asma terhadap peningkatan arus 

puncak ekspirasi pada komunitas Madupahat di Balkesmas 

Wilayah Semarang. 

b. Mengetahui pengaruh senam asma terhadap peningkatan kualitas 

hidup pada komunitas Madupahat di Balkesmas Wilayah 

Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan S1 Fisioterapi 

Dapat digunakan sebagai bahan pustaka dalam pengembangan 

Fisioterapi Respirasi khususnya kasus asma. 

2. Bagi Fisioterapis 

Dapat menjadi masukan dalam penyusunan program rehabilitasi dan 

peningkatan kebugaran penderita asma. 

3. Bagi penyandang asma 

Dapat menjadi informasi mengenai manfaat mengikuti senam asma 

sehingga memotivasi diri sendiri untuk rutin mengikuti senam asma. 

4. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman peneliti 

tentang pengaruh dan manfaat senam asma terhadap peningkatan arus 

puncak ekspirasi dan peningkatan kualitas hidup.  


