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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Asma merupakan suatu penyakit kronik (menahun) yang memiliki pasien 

terbanyak didunia, berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

mengatakan jumlah penderita asma didunia diperkirakan akan terus meningkat 

hingga 300 juta orang. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 400 

juta orang pada tahun 2025. Didunia, penyakit asma termasuk 5 besar penyebab 

kematian. Diperkirakan 250.000 orang mengalami kematian setiap tahunnya 

karena asma. Tingginya angka ini karena kurangnya perhatian masyarakat dalam 

mengontrol kejadian asma (Dayu, 2011).  

Menurut Meiyanti (2000), Asma bronkial merupakan penyakit saluran 

nafas kronis yang masih menjadi masalah kesehatan dunia. Statistik 

menunjukkan prevalensi asma meningkat pada dekade terakhir. Patogenesis 

menunjukkan penyebab utama terjadinya asma bronkial adalah inflamasi kronis, 

yang melibatkan pelepasan mediator dari sel inflamasi sehingga menimbulkan 

berbagai gejala. Manajemen asma bronkial terdiri dari obat untuk 

menghilangkan dan mengendalikan inflamasi. Kortikosteroid inhalasi 

merupakan salah satu obat pilihan dalam pengobatan asma. Obat ini aman 

digunakan untuk terapi jangka panjang. 

Di Indonesia, diperkirakan sekitar 10 persen penduduk Indonesia 

menderita penyakit asma dalam berbagai variannya. Penyakit asma di Indonesia 

masuk dalam 10 besar penyakit yang menjadi penyebab kesakitan dan kematian, 

dengan jumlah penderita pada tahun 2002 sebanyak 12.500.000 orang. Survey 

Kesehatan Rumah Tangga tahun 2005 mencatat 225.000 orang meninggal dunia 

karena asma. Meningkatnya jumlah kejadian asma di Indonesia dan hampir 

diseluruh dunia diduga karena meningkatnya perindustrian yang mengakibatkan 

tingkat polusi semakin tinggi (Dayu, 2011).  

Menurut Ramaiah (2006), orang yang mengidap asma seringkali tidak bisa 

menjalani hidup normal dan produktif. Namun, kemajuan tebaru dalam ilmu 
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kesehatan memungkinkan seseorang untuk mengendalikan gejala-gejala yang 

dapat melumpuhkannya, karena hampir semua orang yang mengidap asma bisa 

menjalani hidup normal. Hal ini hanya dimungkinkan jika penderita 

mendapatkan perawatan yang teratur dan juga melakukan perawatan mandiri 

dalam mengatasi asma tersebut . Terapi pencegahan yang teratur adalah kunci 

untuk mengontrol asma. Meski asma merupakan penyakit kronik dan seumur 

hidup butuh perawatan rutin untuk dapat hidup normal dan aktif. 

Penatalaksanaan asma yang tepat, termasuk kerja sama antara perawat dan 

pasien serta keluarganya, terbukti dapat memberikan hasil yang baik dan 

tercapainya asma kontrol. 

Dokter ahli pulmonologi (penyakit paru-paru) dari Inggris membagi asma 

menjadi 2 golongan besar, yakni : Asma Ekstrinsik dan Asma Intrinsik. Asma 

ekstrinsik adalah bentuk asma yang paling umum dan disebabkan oleh reaksi 

alergi dari penderitanya terhadap hal-hal tertentu (alergen), yang tidak membawa 

pengaruh apa-apa terhadap mereka yang sehat. Biasanya asma jenis ini 

dikarenakan oleh penyakit keturunan. Asma intrinsik adalah asma yang tidak 

responsive terhadap pemicu yang berasal dari alergen. Biasanya disebabkan oleh 

stress, infeksi, dan kondisi lingkungan seperti cuaca, kelembaban dan suhu 

udara, polusi udara, dan juga aktivitas olahraga yang terlalu berlebihan. Asma 

intrinsik biasanya berhubungan dengan menurunnya kondisi ketahanan tubuh, 

terutama pada mereka yang memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik, 

misalnya karena bronchitis dan radang paru-paru (pneumonia). Penderita 

diabetes mellitus golongan lansia juga mudah terserang asma intrinsik. Penderita 

asma jenis ini kebanyakan berusia diatas 30 tahun (Vitahealth, 2006). 

Menurut penelitian Ratih (2004), mengatakan udara di sekeliling kita 

banyak sekali yang tercemar oleh berbagai macam polutan udara, dimana  70-

80% pencemaran udara berasal dari gas buangan kendaraan, sedangkan 

pencemaran yang disebabkan oleh industri sebesar 20-30%. Sumber polutan di 

dalam ruangan yang dapat memicu kambuhnya asma antara lain sisa 

pembakaran, zat kimia seperti obat nyamuk semprot/bakar dan yang lainnya, bau 

cat yang tajam, bahan kimia lain seperti parfum dan hairspray. Debu, bulu dan 

tungau dari sofa, karpet, gordin juga dapat memicu terjadinya alergi yang 
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berakibat asma. Aspergillosis pada unggas merupakan penyakit pernafasan yang 

bersifat berat, dan menimbulkan lesi pada organ lain seperti hati, otak dan mata. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara ISPA, perokok/bukan 

perokok, memelihara hewan ternak sedang seperti kambing, domba, babi dengan 

kejadian asma. 

Survey data awal ke Puskesmas Kalikajar di dapatkan data penderita Asma 

Bronkial paling tinggi di Desa Kalikajar yaitu pada tahun 2010 terdapat 

penderita Asma Bronkial sebanyak 115 orang dan pada tahun 2011 sebanyak 87 

pasien dari bulan Januari 2011 sampai Mei 2011. Hal ini menyebabkan masih 

tingginya angka kejadian penyakit Asma Bronkial di Desa Kalikajar. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor pemicu (trigger) asma 

yang menyebabkan banyaknya penderita asma yang berada di Desa Kalikajar 

tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka secara eksplisit 

rumusan masalah penelitian ini adalah “Faktor-faktor pemicu (trigger) apakah 

yang menjadi penyebab terjadinya serangan asma bronkial di Desa Kalikajar ?” 

 

B. Rumusan Masalah 

Asma merupakan penyakit yang banyak menyerang siapa saja didunia 

saat ini. Untuk dapat menekan efek merugikan yang ditimbulkan asma bronkial, 

maka  harus ditemukan secara dini dan sedapat mungkin mencegah timbulnya 

serangan asma. Agar dapat mencegah kekambuhan asma perlu dikenali faktor 

pemicu yang berpengaruh terhadap kejadian asma bronkial. Oleh karena itu 

peneliti mengambil judul “faktor-faktor pemicu (trigger) terjadinya serangan 

asma bronkial di Desa Kalikajar?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor pemicu (trigger) terjadinya asma bronkial 

di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. 

2.  Tujuan Khusus  

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Mengetahui gambaran kejadian asma bronkial di Desa Kalikajar. 
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b. Mengetahui faktor-faktor pemicu (trigger) terjadinya serangan asma 

bronkial di Desa Kalikajar. 

c. Mengetahui hubungan kejadian serangan asma bronkial dengan faktor-

faktor pemicu (trigger) asma di Desa Kalikajar.  

d. Mengetahui faktor pemicu (trigger) asma yang paling berpengaruh di 

Desa Kalikajar.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1.   Bagi Penulis 

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan bagi penulis untuk 

mengetahui kejadian Asma Bronkial di Desa Kalikajar Kabupaten 

Kaligondang Kecamatan Purbalingga. 

2.   Bagi Masyarakat 

Dapat mengetahui cara menjaga lingkungan bagi masyarakat Desa 

Kalikajar, serta bermanfaat bagi responden sebagai informasi tentang faktor-

faktor pemicu (trigger) asma yang berpengaruh terhadap kejadian asma 

bronkial. 

3.   Bagi Petugas Kesehatan 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi puskesmas dan kader-kader 

kesehatan, sebagai informasi mengenai pengendalian asma bronkial, 

sehingga dapat segera melaksanakan pencegahan faktor pemicu (trigger) 

asma bronkial. 

4.   Bagi Ilmu Keperawatan 

Untuk keperawatan medikal bedah akan menambah khasanah ilmu 

pengetahuan agar dapat mengurangi angka kekambuhan di Desa Kalikajar 

Kabupaten Kaligondang Kecamatan Purbalingga. 

 

E. Penelitian Terkait 

Penelitian terkait sebelumnya pernah dilakukan oleh :  

1.  Suryani (2008), meneliti hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu 

tentang asma dengan frekuensi kekambuhan asma pada anak. Studi unit 

rawat jalan anak RSU dr. Soetomo Surabaya. Jenis penelitian ini adalah 
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cross sectional yang bersifat studi analitik. Mencari hubungan antara dua 

variabel dilakukan uji statistik dengan menggunakan chi-square test dan 

apabila tidak memenuhi syarat menggunakan fisher exact test. Terdapat 

hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan frekuensi 

kekambuhan asma.   

2. Suryaningnorma (2007), meneliti analisis terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat asma inhalasi. Desain studi, 

menggunakan non random sampling secara judgement dengan kriteria 

pasien rawat jalan poli asma RSU dr. Soetomo Surabaya yang memperoleh 

resep obat asma inhalasi yang harus disemprotkan rutin setiap hari, pasien 

melakukan pengobatan berulang minimal satu kali, pasien menerima obat 

asma inhalasi (Inflammide) baik mono maupun multiple drug therapy, 

pasien memperoleh obat melalui ASKES, alamat pasien jelas dan mudah 

dihubungi, pasien dewasa yaitu usia 17 – 64 tahun, dan pasien bersedia ikut 

dalam penelitian (kooperatif). Jumlah sampel yang digunakan yaitu 

sebanyak 43 orang. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat ukur yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Faktor pengetahuan berpengaruh secara signifikan baik secara simultan 

maupun parsial terhadap kepatuhan penggunaan obat asma inhalasi.  

3.  Manfaati (2000), meneliti hubungan berbagai kelainan atopi (alergi) dengan 

penyakit asma pada siswa sekolah lanjutan tingkat pertama di Kotamadya 

Yogyakarta. Desain studi, menggunakan case kontrol. Subjeknya adalah 

siswa sekolah lanjutan tingkat pertama di kotamadya Yogyakarta. Data yang 

digunakan adalah dari siswa, karakteristik orang tua dan riwayat keturunan 

alergi dari keluarga. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, 

dengan analisa data uji T-test, chi square test. Ada hubungan signifikan 

antara berbagai kelainan alergi dengan penyakit asma pada siswa sekolah 

lanjutan tingkat pertama di Kotamadya Yogyakarta.  

4. Zulfikar (2008), meneliti prevalensi asma pada siswa SLTP berdasarkan 

kuisioner ISSAC dan hubungan dengan faktor yang mempengaruhi asma di 

daerah padat penduduk Jakarta Barat. Pada penelitian ini dari 189 siswa 

yang mempunyai riwayat mengi terdapat 57 siswa dengan riwayat asma 
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dalam keluarga. Pada anak asma dengan ayah asma 0,8% (OR : 7,0 (3,77-

13,32) . p<0,05), dengan ibu asma 1% (OR : 6,2 (3,54-11,11).p < 0,05), 

dengan saudara ayah kandung asma 0,2% (OR : 12,81 (3,41-48,15).p < 

0,05), dengan saudara ibu kandung asma 0,3% (OR : 5,1 (1,90-13,84).p < 

0,05), dengan kakek/nenek pihak ibu asma 0,3% (OR : 30,9 (6,20-15,4).p < 

0,05). Anak dengan riwayat asma pada keluarga memiliki risiko lebih tinggi 

mendapatkan asma dibandingkan dengan anak tanpa riwayat asma pada 

keluarga. Secara statistik terdapat hubungan bermakna antara asma anak 

dengan riwayat asma pada keluarga. Hasil pengisian kuisioner pada siswa 

yang pada awal kehidupan mendapat ASI yaitu OR : 1,27 IK : 0,86-1,86 p > 

0,05 atau PASI yaitu OR : 0,7 IK : 0,53-1,15 p > 0,05, serta lamanya 

pemberian ASI atau PASI pada awal kehidupan serta lamanya pemberian 

ASI atau PASI. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini 

adalah jenis penelitian analitik dengan menggunakan rancangan case 

control, menggunakan desain penelitian teknik accidental sampling. Dengan 

subyek dan lokasi yang berbeda, dimana subyeknya adalah penderita asma 

yang ada di Desa Kalikajar. Selama ini belum ada penelitian tentang “ faktor 

–faktor pemicu (trigger) asma yang terjadi di Desa Kalikajar Kabupaten 

Purbalingga “. 
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