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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 Asma yaitu penyakit akibat adanya inflamasi saluran nafas. Penyakit ini 

biasanya ditandai dengan adanya riwayat gejala saluran nafas berupa wheezing 

(mengi), sesak nafas, terasa berat pada dada, batuk yang intensitasnya bervariasi 

setiap waktu, serta adanya keterbatasan aliran udara ekspirasi yang bervariasi 

(GINA 2016). Selain itu, asma bersifat hilang timbul tetapi juga dapat mengalami 

gejala ringan sampai berat bahkan menyebabkan kematian (Kemenkes RI, 2009). 

 Eksaserbasi asma yaitu episode peningkatan progresif dari gejala sesak 

napas, batuk, wheezing, terasa berat pada dada dan penurunan progresif dari 

fungsi paru. Hal ini juga ditandai dengan penurunan volume ekspirasi yang di 

nilai dengan pengukuran volume ekspirasi pada detik pertama (forced expiration 

volume-1) atau arus puncak ekspirasi (peak expiration flow) pada pemeriksaan 

fungsi paru. Eksaserbasi dapat terjadi sebelum pasien terdiagnosis menderita 

asma, atau bisa sebagai jejala awal penyakit asma. Kejadian asma eksasserbassi 

lebih sering dijumpai bahkan dapat menyebabkan kematian (GINA 2016). 

 Berdasarkan data dari (WHO) World Health Organization Report, 

terdapat 300 juta penderita asma dan 225 ribu diantaranya meninggal di seluruh 

dunia. Diperkirakan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit asma 



2 
 

 

diseluruh dunia akan meningkat 20%  untuk 10 tahun yang akan datang jika tidak 

terkontrol dengan baik (WHO, 2009)  

 Berdasarkam data dari World Health Organization (WHO) tahun 2016 

terdapat sekitar 235 juta dan angka kematian >80% di negara-negara 

berkembang. Data prevalansi asma di Amerika Serikat berdasarkan umur yaitu 

7,4%,  dewasa dan pad anak-anak 8,6%. Berdasarkan jenis kelamin pada laki-laki 

6,3% dan 9,0% perempuan, dan jika berdasarkan ras sebesar 7,6% kulit putih dan 

9,9% ras kulit hitam (NCHS, 2016). 

 Adapun berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 

2013 angka prevalensi penyakit asma di Indonesia adalah 4,5% dengan tertinggi 

di Sulawesi Tengah (7,8%). Sementara itu, angka kejadian asma di Sumatra 

Barat yaitu sebesar 2,7%. Kejadian asma terbanyak yaitu pada kelompok usia 25-

34 tahun dan mulai menurun pada kelompok usia ≥45 tahun. Berdasarkan jenis 

kelamin, laki-laki cenderung lebih sedikit dibandingkan perempuan dan dilihat 

dari status pekerjaan, kejadian asma lebih baanyak pada petani, nelayan, dan 

buruh. 

 Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kukabumi, yang di ambil 

dari seluruh puskesmas di kota sukabumi, penyakit asma tidak spesifik berada 

pada peringkat ke 25 dari 25 penyakit tertinggi di kota sukabumi dengan 

penderita sebanyak 6524 penderita. (Dinkes Kota Sukabumi, 2018). 
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Table 1.1 

Daftar 25 Penyakit Terbesar di Kota Sukabumi Tahun 2018 

No Jenis Penyakit Total Kasus Perserta Gakin 

1 Penyakit ISPA tidak spesifik 73455 5714 

2 Common Cold (Nasofaringitis akut) 42313 2866 

3 Hipertensi primer (esensial) 41197 6891 

4 Diare dan gastroenteritis 29689 2815 

5 Myalgia 28597 2654 

6 Demam yang tidak diketahui sebabnya 23643 2558 

7 Tukak lambung 23234 4259 

8 Faringitis akuta 19892 4022 

9 Diabetes melitus tidak spesifik 17348 3090 

10 Scabies 16975 1010 

11 Dermatitis lain, tidak spesifik (eksema) 15689 1919 

12 Migren dan sindrom nyeri kepala lainnya 15439 1814 

13 Gastroduodenitis tidak spesifik 15186 412 

14 Gejala dan tanda umum lainnya 15149 539 

15 Influenza 14776 2835 

16 Rematisme, tidak  spesifik 14018 2307 

17 Konjungtiva 11947 1172 

18 Penyakit pulpa dan jaringan periapical 10485 522 

19 Dermatitis kontak 10405 195 

20 Tonsillitis akuta 9346 1618 

21 Dyspepsia  9277 951 

22 Artritis lainnya 8965 590 

23 Abses, furunkel, karbunkel kutan 7350 212 

24 Gout 6953 484 

25 Asma 6524 595 

 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2018 

 Berdasarkan data hasil puskesmas Benteng Kota Sukabumi, penyakit 

Infeksi Saluran Pernafasan Atas menempati peringkat ke 2 dari 10 penyakit 

terbersar diwilayah Benteng dengan penderita sebanyak 9255. Data tersebut 

diambil dari data puskesmas Benteng kota Sukabumi tahun 2018. 
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Tabel 1.2 

Daftar Penyakit Terbesar di Puskesmas Benteng 

No  Nama Penyakit Jumlah  

1 Hipertensi  10960 

2 ISPA 9255 

3 DM 6865 

4 Faringitis  4909 

5 Diare  3423 

6 Bcommond Cold 3045 

7 Gastritis  2514 

8 Dermatitis  2170 

9 Vonjungtivitis 1794 

10 Demam tidak diketahui sebabnya 809 

 Sumber : Puskesmas Benteng Kota Sukabumi Tahun 2019 

 Penyakit asma adalah salah satu penyakit yang tidak boleh terlambat 

penangannya, asma merupakan penyakit inflamasi (radang) kronik saluran nafas 

sensitive terhadap berbagai rangsangan yang menimbulkan penyempitan saluran 

nafas, apabila penyakit asma mengalami kekambuhan harus segera ditangani 

karena kita tidak akan tahu apakah yang terjadi itu serangan asma ringan atau 

berat. 

 Oleh karena itu  upaya yang penting dalam penyembuhan kasus dengan 

penyakit asma dan agar perawatan berjalan dengan lancar maka diperlukan 

kerjasama dengan tim kesehatan. Peran yang paling penting dalam penyembuhan 

perawatan yang tepat merupakan tindakan yang utama dalam mengahadpi pasien  

dengan asma bronhkial untuk mencegah komplikasi yang lebih fatal dan 

diharapkan pasien dapat segera sembuh kembali. 
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B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

 Penulisan ini dilakukan untuk mendapatkan pengalaman secara nyata  

dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung pada klien dengan 

pederita asma yang komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial dan 

spiritual dengan mendekatkan proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mampu mendeskripsikan hasil dari pengkajian keperawatan keluarga 

dengan penyakit asma. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan keluarga dengan 

penyakit asma sesuai dengan keluhan dari data yang didapatkan dari klien 

ny. 

c. Mampu mendeskripsikan rencana dari asuhan keperawatan pada kaluarga 

dengan penyakit asma sesuai dengan prioritas masalah. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan yang harus diberikan 

pada keluarga dengan penyakit asma.  

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi dari hasil tindakan keperawatan yang 

telah diberikan pada keluarga dengan penyakit asma. 

f. Mampu membandingkan antara konsep dan kenyataan dari hasil 

lapangan. 
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C. Metode Telaahan 

1. Metode penelitian  

  Metode yang disusun oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode 

deskriptif yang menggambarkan suatu permasalahan yang ada dengan data 

yang dijadikan sebagai bahan mendapatkan pemecahan masalah berupa studi 

kasus dan menggunakan pendekatan asuhan keperawatan terhadap seorang 

klien asma. 

2. Tehknik Pengumpulan Data 

 Tehknik pengumpulan data diperoleh dengan cara : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan komunikasi timbal balik yang berbentuk tanya 

jawab antara perawat/mahasiswa keperawatan dan klien/keluarga, 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. 

b. Observasi 

Observasi ialah pengamatan passion dilakukan terhadap fisik, prilaku 

dan sikap dalam menegakkan diagnosa keperawatan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data serta fakta yang didapatkan 

dari puskesmas dan catatan medic klien dari dokter praktik yang biasa 

tempat klien biasa berobat. 
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d. Pemeriksaan Fisik 

Upaya penegakan diagnosa keperawatan yaitu dengan cara infeksi, 

auskultasi, palpasi dan perkusi. 

e. Studi Kepustakaan 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mencari buku-buku 

referensi keperawatan serta melakukan telaah pada sumber-sumber buku 

yang relavan.  

3. Sumber dan Jenis Data 

 Sumber dan jenis data yang biasa digunakan diantaranya data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari keluarga  

dan data sekunder ialah data yang diperoleh dari orang-orang terdekat 

keluarga dan petugas puskesmas. Selain itu, jenis data objektif adalah data 

yang didapatkan dari hasil observasi dan diukur serta dapat diperoleh oleh 

panca indra (lihat, dengar, raba, dan cium). Sedangkan data subjektif ialah 

data yang penulis dapatkan dari klien sebagai suatu persepsi klien terhadap 

situasi dan kejadian.  

 

D. Sistematika Penulisan 

       Karya tulis ilmiah ini terdiri dari 4 bab yang disusun oleh penulis secara 

sistematis yang meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, tinjauan kasus, 

kesimpulan dan rekomendasi. Adapun penulisannya sebagai berikut : 

 



8 
 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tinjauan penelitian, 

yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, metode telaahan, 

sistematika penulisan serta lingkup bahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan dan menjelaskan secara teoritis konsep kelurga, 

konsep dasar asma, konsep asuhan keluarga dengan asma yang 

meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi. 

BAB III : KASUS DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini merupakan laporan mengenai asuhan keperawatan kepeada 

keluarga dengan asma yang penulis susun dengan asuhan keperawatan 

yang dimulai dari pengkajian, diagnose keperawatan,  perencanaan, 

implementasi, serta evaluasi. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan penulis dari asuhan keperawatan yang telah 

dilakukan dan disusun pada karya tulis ilmiah serta rekomendasi yang 

ditunjukkan pada pihak yang bersangkutan dalam peningkatan kualitas 

asuhan keperawatan.  

 

 

 


