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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

          Kesehatan merupakan hak dasar manusia dan merupakan salah satu 

faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia, kesehatan yang 

baik baik atau kesejahteraan adalah kondisi dimana tidak hanya bebas dari 

penyakit. Sehat merupakan suatu keadaan dan proses dalam upaya 

menjadikan dirinya terintegrasi secara keseluhan baik fisik, mental, dan sosial. 

Sakit adalah kondisi ketidakmampuan individu untuk beradaptasi terhadap 

rangsangan yang berasal dari dalam dan luar individu, (Diyanto, 2010).  

Penyakit adalah gangguan dalam fungsi tubuh yang mengakibatkan 

berkurangnya kapasitas tubuh sehingga responnya dapat berupa sakit, 

(Hidayat, 2011) 

          Asma adalah peningkatan responsivitas bronkus terhadap berbagai 

stimulus, bermanisfestasi sebagai penyempitan jalan nafas yang meluas yang 

keparahannya berubah secara spontan maupun sebagai akibat pengobatan, 

(Jeremy, 2010)  

          Menurut  Pratyahara, 2011, Asma adalah penyakit kronis (jangka 

panjang), suatu kondisi ketika saluran udara tersumbat atau menyempit, gejala 
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Asma dipicu oleh benda-benda yang ada disekitar, gejala ini bervariasi pada 

masing-masing individu tetapi penyebab umumnya adalah udara dingin, 

kegiatan fisik berlebihan, alergan (debu, tunggau, jamur, serbuk sari, bulu 

binatang dan beberapa jenis infeksi dan virus). Apabila salah satu penyebab 

asma terhirup bersama udara, jaringan didalam bronkhiolus meradang 

(mengalami inflamasi), pada saat yang sama, otot-otot dibagian luar saluran 

pernafasan mengetat sehingga saluran pernafasan menyempit. Sementara itu 

lendir pekat (mukus atau sputum) berproduksi secara berlebihan dan 

memenuhi bronkhiolus yang menjadi bengkak.   

          Sehingga angka kesakitan Asma bervariasi diberbagai Negara, tetapi 

terlihat kecenderungan bahwa penderita penyakit ini meningkat jumlahnya, 

meskipun belakangan ini obat-obatan asma banyak di kembangkan. Di negara 

maju angka kesakitan dan kematian karena asma juga terlihat 

meningkat.tanggal 04 Mei 2004 ditetapkan oleh Global Initiavite In Asma 

(GINA) sebagai World Asma Day (Hari asma se-Dunia).  

          Menurut data organisasi kesehatan dunia (WHO), penyandang asma 

didunia mencapai 100-150 juta orang. Jumlah ini diduga terus bertambah 

sekitar 180 ribu orang per tahun. Laporan kesehatan organisasi dunia (WHO) 

dalam Word Health Report, sebanyak 300 juta orang menderita asma dan 225 

ribu penderita meninggal di seluruh dunia. Angka kematian yang disebabkan 

oleh penyakit asma di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat 20% untuk 
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sepuluh tahun mendatang, jika tidak terkontrol dengan baik yang diperlukan 

di penyakit asma ini adalah meningkatnya penderita asma, (WHO,2009). 

           Hampir 44 juta penduduk di Asia Timur atau Pasifik menderita Asma, 

meskipun prevalansi dan laporan yang ada menunjukan variasi yang besar di 

daerah itu, di Cina terdapat variasi prevalansi asma sebesar 110 kali lipat. Para 

ahli percaya bahwa peningkatan prevalansi asthma yang signifikan akan di 

laporkan di Cina. Mereka meramalkan bahwa peningkatan absolut prevalansi 

asthma sebesar 2% di Cina akan menyebabkan penambahan 20 juta pasien 

asma di seluruh dunia. (Clark, Margaret, 2013).   

          Penyakit Asma termasuk lima besar penyebab kematian didunia 

diperkirakan 250.000 orang mengalami kematian setiap tahunnya   

dikarenakan Asma. Sedangkan Indonesia diperkirakan sekitar 10 % penduduk 

menderita Asma, (Pratyahara, 2011) 

          Prevalansi nasional untuk penyakit asma sebesar 4,0% (berdasarkan 

diagnosis tenaga kesehatan dan gejala). Sebanyak 9 provinsi yang mempunyai 

prevalansi penyakit Asma di atas prevalansi nasional, antara lain adalah 

Nangro Aceh Darussalam di urutan pertama, diikut oleh Jawa Barat, Nusa 

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi 

Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua Barat (RIKERDAS, 2007). 

 Berdasarkan data total pelaporan kasus yang tercatat di Dinas 

Kesehatan Kota Sukabumi, pada pencatatan dan pelaporan dapat dilihat kasus 

terbanyak sebagai berikut : 
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Table 1.1  

Distribusi 25 kasus Penyakit Terbesar di Kota Sukabumi  Tahun Januari 

- Februari 2018 

NO   JENIS PENYAKIT 

Total Kasus 

JML 

PERSE

NTASE  

1 Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik 73.455 15% 

2 Nasofaringitis Akuta (Common Cold) 42.313 9% 

3 Hipertensi Primer (esensial) 41.197 8% 

4 Diare dan Gastroentritis 29.689 6% 

5 Myalgia 28.597 6% 

6 Demam yang tidak diketahui sebabnya 23.643 5% 

7 Tukak Lambung 23.234 5% 

8 Faringitis Akuta 19.892 4% 

9 Diabetes Miletus tidak spesifik  17.348 4% 

10 Skabies  16.975 3% 

11 Dermatitis lain, tidak spsifik (eksma) 15.689 3% 

12 Migren dan sindrom dan nyeri kepala lainnya 15.439 3% 

13 Gastroduodenitis tidak spesifik 15.186 3% 

14 Gejala dan tanda umum lainnya 15.149 3% 

15 Influenza  14.776 3% 
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Berdasarkan Tabel 1.1 pada tahun 2018 menurut data dinas kesehatan 

Sukabumi tercatat kasus penderita penyakit Asma 6.524 pasien dan 

menduduki peringkat ke 25  akan tetapi, Asma bukanlah termasuk penyakit 

terbesar di puskesmas Benteng kota Sukabumi. Pada hasil studi lapangan di 

Puskesmas Benteng selama 1 minggu berdasarkan kasus penderita asma 

hanya 1 - 10 orang setiap minggunya. Namun diperkirakan Asma merupakan 

salah satu penyebab kelainan sistem pernafasan. Beberapa dampak inilah yang 

juga dapat menimbulkan kecemasan pada penderita Asma, sehingga dapat 

muncul berbagai masalah keperawatan adapun masalah lainnya yang akan 

muncul adalah pola nafas tidak efektif, intoleransi aktifitas, resiko perubahan 

16 Rematisme 14.018 3% 

17 Konjungtivis  11.947 2% 

18 Penyakit pulpa dan jaringan periapikal 10.485 2% 

19 Dermatitis Kontak 10.405 2% 

20 Tonsilitis Akuta  9.346 2% 

21 Dispepsia 9.277 2% 

22 Artiritis lainya  8.965 2% 

23 Abses 7.350 2% 

24 Goat 6.953 1% 

25 Asma  6.524 1% 

JUMLAH 487.852 100% 
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nutrisi, dan ansietas. Sehingga peran perawat keluarga sebagai pemberi 

asuhan keperawatan keluarga pada pasien Asma yaitu melakukan pendekatan 

pada klien dan keluarga, sebagai Advokat, Edukator, konseling untuk 

menyadari dan mengatasi tekanan psikologis atau masalah sosial, dan 

pendidikan kesehatan tentang perawatan pasien asma dirumah. 

Sehubungan dengan hal diatas maka penulis tertarik untuk menyusun 

karya tulis ilmiah ini dengan judul “Asuhan Keperawatan keluarga pada Ny. 

R dengan Asma Bronkial pada keluarga Tn. R di wilayah Rt 02 Rw 08, 

kelurahan Benteng kecamatan Gunung Punyuh kota Sukabumi”  

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum  

          Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengalaman secara nyata 

dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga secara langsung pada klien 

asma yang komprehensif meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan 

spiritual dan dengan pendekatan proses keperawatan keluarga. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian keperawatan kepada 

keluarga dengan penyakit asma. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada keluarga 

dengan penyakit asma sesuai keluhan dari data yang didapat dari 

klien. 
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c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada keluarga 

dengan penyakit asma sesuai dengan prioritas masalah. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan yang harus diberikan 

pada keluarga dengan penyakit asma. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada hasil tindakan keperawatan 

yang diberikan pada keluarga dengan penyakit asma. 

f. Mampu membandingkan antara konsep dengan kenyataan dari hasil 

di lapangan. 

C. Metode Telaahan     

1. Metode penilitian 

          Metode yang disusun dalam penelitian ini adalah metode penulisan 

deskriptif yang menggambarkan suatu permasalahan dengan data yang 

dijadikan sebagai bahan mendapatkan pemecahan masalah berupa studi 

kasus dengan menggunakan pendekatan asuhan keperawatan terhadap 

seorang klien dengan asma. 

2. Teknik Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data dapat diperoleh 

dengan cara : 

a. Wawancara  

          Komunikasi timbal balik berbentuk tanya jawab antara perawat 

dengan pasien atau keluarga, tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah-masalah keluarga. 

b. Observasi 
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          Pengamatan pasien dilakukan baik terhadap fisik, perilaku dan 

sikap dalam menegakan diagnosa keperawatan. 

c. Studi Dokumentasi 

          Pengumpulan data dan fakta yang didapat dari puskesmas dan 

catatan medik klien dari dokter praktek tempat klien biasa berobat. 

d. Pemeriksaan Fisik 

          Upaya menegakan diagnosa keperawatan dengan cara inspeksi, 

palpasi, auskultasi, dan perkusi. 

e. Studi Kepustakaan 

          Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku  

referensi keperawatan dan melakukan telaahan pada berbagai sumber 

buku yang relevan. 

3.  Sumber dan Jenis Data 

          Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh 

dari keluarga langsung dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

orang terdekat keluarga dan puskesmas, dengan jenis data objektif yaitu 

data yang dapat diobservasi dan diukur, dapat diperoleh panca indra (lihat, 

dengar, raba, dan cium) dan subjektif yaitu data yang didapatkan klien 

sebagai suatu pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian. Informasi 

tersebut tidak bisa ditentukan oleh perawat, mencakup persepsi, perasaan, 

ide kllien tentang status kesehatannya. 

D. Sistematika Penulisan 
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          Karya tulis ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis 

yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, tinjauan kasus, kesimpulan dan 

rekomendasi. 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian 

yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, metode tela’ahan, 

sistematika penulisan serta lingkup bahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan secara teoritis konsep keluarga, 

konsep dasar asthma, konsep asuhan keluarga dengan asthma ayang 

meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 

BAB III KASUS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini melaporkan mengenai asuhan keperawatan keluarga dengan asma 

yang disusun dengan asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, implementasi, serta evaluasi yang telah 

dilaksanakan dilapangan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
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Berisi kesimpulan dari asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan yang 

disusun pada karya tulis ilmiah ini serta rekomendasi yang di tujukan 

kepada pihak yang bersangkutan dalam upaya peningkatan kualitas 

asuhan keperawatan. 

 


