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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penyakit paru dan pernapasan merupakan salah satu masalah kesehatan 

utama kita. Berdasarkan Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995 yang 

diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan, bahwa angka prevalensi penyakit 

asma untuk tiap 1000 anggota rumah tangga adalah 13%, sedangkan di Australia 

10% pada orang dewasa dan antara 20 - 40% pada anak-anak. Menurut laporan 

WHO World Health Report 2000 menyebutkan bahwa lima penyakit paru utama 

merupakan 17.4% dari keseluruhan kematian didunia, dan asma 0.3%-nya 

prevalansi asma ini sejak 2 dekade terakhir sangat meningkat, baik pada anak 

maupun dewasa. Prevalensi total di dunia 7.2% (6% dewasa dan 10% pada anak) 

dan bervariasi antar-negara (Anonim2 , 2008).  

WHO (2000) menyatakan lebih dari 100 juta orang diseluruh dunia 

menderita asma dari sekitar 180.000 juta per tahun menemui kematian karena 

penyakit yang sama (dikutip dari Firshein, 2006) Kenaikan prevalensi asma di 

Asia, seperti Singapura, Taiwan, Jepang, atau Korea Selatan, juga mencolok. Di 

Indonesia, penelitian pada anak sekolah usia 13-14 tahun dengan menggunakan 

kuesioner ISAAC (International Study on Asthma and Allergy in Children) tahun 

1995 menunjukkan, prevalensi asma masih 2,1%, yang meningkat tahun 2003 

menjadi 5,2%. Kenaikan ini tentu saja perlu upaya pencegahan agar prevalensi 
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asma tetap rendah. Tidak tinggi seperti di Inggris atau di Australia yang 

mencapai 20-30% (Anonim2 , 2008).  

 Pada abad II, istilah asma muncul dalam literatur medis. Aretaeus, orang 

Cappadocian, menulis, “Jika saat berlari, gimnastik, atau pekerjaan lainnya, 

bernapas menjadi sulit ini disebut dengan asma.” Kata asma berasal dari kata 

Yunani yang berarti sulit bernapas. Menurut Crocket (1994), Asma merupakan 

suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan mempengaruhi orang-orang 

dari segala usia, serta dapat berlangsung seumur hidup. Masalah utama dari 

serangan asma adalah saat ekspirasi, bukanlah saat inspirasi. Serangan asma 

bervariasi dan kadang-kadang tidak dapat diduga sebelumnya. Asma sangat 

mempengaruhi kehidupan setiap individu yang terkena asma.  

Pengertian asma menurut GINA (2006) yaitu “Asma adalah penyakit 

inflamasi (radang) kronik saluran napas menyebabkan peningkatan 

hiperresponsif jalan napas yang menimbulkan gejala episodik berulang berupa 

mengi (napas ngik-ngik), sesak napas, dada terasa berat dan batuk-batuk 

terutama malam menjelang dini hari. Gejala tersebut terjadi berhubungan dengan 

obstruksi jalan napas, bervariasi dan seringkali bersifat reversible dengan atau 

tanpa pengobatan.” 

Menurut The Lung Association of Canada ada dua faktor yang menjadi 

pencetus asma antara lain pemicu (trigger) dan penyebab (inducer). Pemicu dari 

asma antara lain perubahan cuaca dan suhu udara, polusi udara, asap rokok, 

infeksi saluran pernapasan, gangguan emosi atau stress serta aktivitas orang yang 

berlebihan. Sedangkan penyebab asma umumnya adalah allergen. Asma 
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berkaitan dengan gangguan saluran pernapasan yang berupa peradangan dan 

bronkokonstriksi terbagi menjadi dua antara lain Asma Ekstrinsik dan Instrinsik 

(Hadioroto, 2005). Saat asma menyerang, penderita akan merasa sesak didada 

atau dyspnea, dada terasa berat, batuk-batuk terutama pada malam dari, serta 

terdapat bunyi mengi, dimana serangan timbul secara episodik atau berulang 

(Soemarmo dkk, 2005). Dalam keadaan ini penderita sangat membutuhkan obat 

bronkodilator atau sesuatu alat untuk meringankan serangan asma tersebut. Alat 

yang sangat lazim digunakan adalah “Inhaler”. Inhaler adalah sesuatu alat yang 

digunakan untuk mengeluarkan obat dengan cara inhalasi. Cara menggunakan 

inhaler adalah menggocoknya dengan cepat dan kemudian menyemprotkan 

isinya. Namun banyak penderita asma yang tidak dapat menggunakan secara 

baik, sehingga tidak memberikan keuntungan yang sempurna. 

Pada abad V Sebelum Masehi, ahli fisik kebangsaan Yunani Hipokrates 

menulis, “Seluruh bagian tubuh yang memiliki fungsi, jika digunakan selayaknya 

dan dilatih secara teratur, akan menjadi sehat, tumbuh dengan baik, dan awet 

muda. Namun jika tidak dibiasakan dan dibiarkan, tubuh akan terbuka terhadap 

penyakit, pertumbuhan tidak sempurna dan cepat tua.”  Pada intinya, pernyataan 

tesebut merupakan prinsip yang terkandung dalam pepatah populer Use it or lose 

it (Gordon, 2002). Bercermin dari pepatah tersebut diperlukan sesuatu yang 

mampu mencegah dan mengurangi frekuensi munculnya serangan asma serta 

mampu meningkatkan kualitas hidup para penderita asma yaitu salah satunya 

dengan Senam Asma.  
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Senam asma merupakan kegiatan yang positif yang membantu pemulihan 

penderita asma. Senam asma sendiri merupakan rekomendasi dari Yayasan Asma 

Indonesia. Senam asma ini terdiri dari pemanasan, peregangan, gerakan inti A 

dan inti B, aerobik 1, aerobik 2, aerobik 3 serta diakhiri pendinginan. Manfaat 

dari senam asma ini antara lain melatih cara bernapas yang benar, melenturkan 

dan memperkuat otot pernapasan, melatih ekspektorasi yang efektif, 

meningkatkan VO2 maks, pengurangan pemakaian obat, serta pengurangan 

frekuensi serangan (Yunus, 2003). 

Dengan melihat uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut hubungan lama senam asma apakah mampu mengurangi frekuensi 

serangan asma para penderita asma. Dan hal tersebut melatarbelakangi penulisan 

dalam penentuan judul skripsi, yaitu :  

“Hubungan Antara Lama Senam Asma Dengan Frekuensi Serangan 

Asma” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Asma merupakan sindroma klinik yang karakteristiknya berupa respon 

trachea dan bronkus terhadap berbagai rangsangan. Secara garis besar, terdapat 

berbagai macam faktor pencetus yang mempengaruhi munculnya serangan asma, 

antara lain allergen, fisik, obat-obatan, faktor psikososial, faktor mekanik, infeksi 

tractus respiratorius bagian atas, perubahan udara yang mendadak, polusi, 

perubahan pola hidup, serta faktor keturunan (Susworo, 1989). 
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Permasalahan yang ditimbulkan dari berbagai faktor pencetus asma 

tersebut diatas meliputi rasa sesak didada atau dyspnea, dada terasa berat, mengi, 

serta batuk. Masalah utama dari serangan asma adalah saat ekspirasi, bukanlah 

saat inspirasi. Dimana serangan asma tersebut sangat mempengaruhi dan 

mendominasi dalam kegiatan penderita setiap hari. Apabila serangan tersebut 

semakin progesif atau sering terjadi akan membatasi penderita untuk menjalani 

gaya hidup yang normal. Sehingga hal ini akan menurunkan atau memperburuk 

kualitas hidup penderita bahkan mampu menyebabkan suatu kematian yang 

mendadak. Untuk mencegah serta menghindari serangan diatas maka diperlukan 

suatu kegiatan yang mampu membantu para penderita asma dalam hal tersebut, 

yaitu dengan Senam Asma. 

Senam Asma merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan khususnya 

pada penderita asma dan gerakan-gerakan dalam senam ini sangat berpengaruh 

dalam memberikan manfaat kepada para penderita asma, sehingga para penderia 

asma dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal.  

 

C. Batasan Masalah 

Masalah yang penulis angkat adalah banyaknya frekuensi serangan asma 

pada penderita asma dan hanya dibatasi pada permasalahan hubungan antara 

lama mengikuti senam asma dengan berkurangnya frekuensi sesak napas yang 

dialami oleh penderita asma. Penelitian dilakukan di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat (BBKPM) Surakarta, dengan batasan usia 25 tahun sampai 70 tahun. 

Penilaian intensitas sesak napas dengan Skala GINA. 
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D. Perumusan Masalah 

Masalah yang penulis lihat pada penelitian ini adalah masih banyaknya 

penanganan pada kasus asma yang kurang efektif serta belum bersifat mencegah 

(Preventif) dan pemulihan (Rehabilitasi) teutama dalam segi frekuensi serangan 

asma, berdasarkan permasalahan diatas, penulis dapat mengemukakan 

perumusan masalah yaitu: Apakah terdapat hubungan antara lama senam asma 

dengan frekuensi serangan asma ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan progam Pendidikan 

Diploma Empat di Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta menambah 

pengalaman nyata dalam membantu dan memberikan manfaat bagi para 

penderita asma dalam mengurangi frekuensi serangan asma. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara lama senam asma dengan frekuensi serangan asma.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Lama Senam Asma 

Dengan Frekuensi Serangan Asma” ini mempunyai manfaat antara lain: 

1. Bagi Pengembangan Ilmu 

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam penanganan kasus asma. 
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2. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan ketrampilan penanganan kasus asma dalam 

penatalaksanaan fisioterapi. 

3. Bagi Institusi 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan bagi tenaga kesehatan lainnya pada umumnya dan bagi 

fisioterapi pada khususnya.   

4. Bagi Masyarakat Umum 

Menambah wawasan tentang apakah asma itu dan bagaimana cara 

mengurangi frekuensi serangan asma. 




