
 

1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Asma bronchial ialah penyakit pada saluran pernafasan yang bersifat 

kronis. Keadaan saluran pernafasan yang menimbulkan hipersensitivitas 

bronkus terhadap rangsang serta obstruksi pada jalur napas. Indikasi klinis 

dari penyakit asma yang umumnya timbul berbentuk suara mengi, sesak 

napas, perih dada serta batuk yang bermacam- macam dari waktu ke waktu 

dengan keterbatasan aliran hawa ekspirasi. Tanda- tanda tersebut umumnya 

hendak memburuk pada dikala malam hari, terpapar allergen (semacam 

debu, asap rokok) ataupun dikala lagi hadapi sakit semacam demam. 

(GINA, 2018).  

Bersumber pada laporan World Health Organization( World Health 

Organization), pada tahun 2016 dinyatakan kalau ditaksir jumlah pengidap 

asma bronchial segala dunia merupakan 325 juta orang dengan angka 

prevalensi yang terus bertambah paling utama pada kanak- kanak, tercatat 

pada tahun 2015 sebanyak 383. 000 orang wafat sebab asma bronchial. 

Asma bronchial ialah permasalahan kesehatan yang banyak ditemui di 

warga serta mempunyai angka kesakitan serta kematian yang besar. Dikala 

ini diperkirakan sebanyak 235 juta orang mengidap asma bronchial di dunia 

(World Health Organization, 2017). Menurut Global Initiative for Asthma 

(GINA) tahun 2016 memperkirakan 300 juta penduduk dunia menderita 

asma. Prevalensi total asma di dunia diperkirakan 6% pada dewasa dan 10% 

pada anak (Infodatin, 2017 Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 

tahun 2018 menunjukkan, angka prevalensi asma di Indonesia mencapai 

2,4% dengan tetimbnang 1.017.290 jiwa,kasus tertinggi di provinsi yaitu 

Jawa Barat 2,8 % dengan tertimbang 186.809 jiwa ,di ikuti provinsi Jawa 

Timur mencapai 2,6 % dengan tertimbang 151.878 jiwa.Menurut  

Riskesdas, (2018) prevelensi asma di Jawa Barat mencapai 2,8% yaitu 
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73.285 orang. Kasus tertinggi di Jawab Barat yang ke satu itu Kabupatan 

Bogor dan sedangkan Kabupatan Sukabumi mencapai 2,08 % dengan 

tertimbang 3.713 jiwa sedangkan di Kota Sukabumi tertimbang 492 jiwa. 

Faktor yang mempengaruhi asma dikategorikan menjadi 2 kelompok, 

yaitu faktor genetik dan non-genetik. Faktor genetik sering dikaitkan dengan 

terjadinya asma dalam keluarga, kerentanan genetik mempengaruhi asma 

pada anak-anak. Faktor non-genetik yang mempengaruhi timbulnya asma 

yaitu faktor lingkungan yang perubahan cuaca, debu, asap, jamur dan 

kelembapan 3 yang tinggi, serbuk sari, partikel hewan peliharaan, asap 

rokok, adapun faktor selain lingkungan seperti infeksi virus pernapasan, 

pemakaian obat golongan aspirin, aktivitas fisik, alergi makanan, serta 

emosi yang dapat mempengaruhi asma dan beberapa gejala asma 

dihubungkan dengan penyakit menetap berupa obstruksi saluran pernapasan 

(Rai, 2016).  

Akibat serbuan asma yang parah bisa menimbulkan gagal napas (terjalin 

apabila pertukaran oksigen terhadap karbondioksida dalam paru- paru tidak 

bisa memelihara laju konsumsi oksigen serta terjalin pembuatan 

karbondioksida dalam sel- sel badan). Saluran napas bisa tertutup 

seluruhnya serta penyembuhan 2 tidak lagi bisa mempengaruhi. Keadaan ini 

bisa menimbulkan kematian bila tidak lekas ditangani (Kurniawan, 2015).  

Masalah keperawatan yang lazim muncul pada pasien asma seperti 

ketidak efektifan pola nafas, ketidak efektifan bersihan jalan nafas, 

penurunan curah jantung, gangguan pertukaran gas, nutrisi kurang dari 

kebutuhan dan intoleransi aktifitas. Ketidak efektifan pola nafas dapat 

disebabkan oleh peningkatan kerja otot pernafasan (Nurarif dan Kusuma, 

2015). Menurut (Mubarak, dkk 2015) guna tingkatkan ventilasi alveoli serta 

memelihara pertukaran gas dibutuhkan pemberian asuhan keperawatan 

yakni metode relaksasi napas dalam. Metode relaksasi napas dalam ialah 

sesuatu wujud asuhan keperawatan yang bertujuan buat tingkatkan ventilasi 

alveoli serta memelihara pertukaran gas. Kenaikan ventilasi alveoli bisa 
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tingkatkan suplai oksigen ke segala badan sehingga bisa dijadikan 

pengobatan dalam kenaikan saturasi oksigen.  

Dalam penatalaksanaan asma dapat dilakukan juga suatu latihan yang 

dapat memperbaiki kinerja paru-paru sehingga dapat mengurangi gejala 

asma serta mengembalikan daya aktifitas pasien seperti sebelumnya, 

relaksasi nafas dalam  menunjukkan hasil bahwa teknik relaksasi nafas 

dalam terbukti mampu mengurangi gejala asma. (Melastuti, 2015).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Susanto & Ardianto, 2015) dengan 

judul “Pengaruh Terapi Nafas Dalam terhadap Perubahan Saturasi Oksigen 

(SPO2) Perifer pada pasien Asma di Rumah Sakit Wilayah Pekalongan”. 

Dari 11 sampel didapatkan hasil bahwa nilai SPO2 sebelum diberikan 

intervensi nafas dalam didapatkan nilai maksimal sebesar 94,75% dan nilai 

minimal sebesar 92,25%. Sedangkan nilai SPO2 sesudah diberikan 

intervensi nafas dalam nilai maksimal sebesar 96,50% dan nilai minimal 

sebesar 93,75%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi nafas dalam dapat 

meningkatkan saturasi oksigen pada pasien asma. 

Berdasarkan uraian data diatas penulis tertarik untuk mengambil studi 

kasus tentang “Aplikasi teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan 

sesak nafas pada pasien asma dengan gangguan jalan nafas tidak efektif”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah pada studi kasus ini adalah “ adakah pengaruh dalam aplikasi terapi 

relaksasi nafas dalam terhadap penurunan sesak nafas pada pasien asma 

dengan gangguan jalan nafas tidak efektif  “.  

1.3 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengaplikasikan terapi 

relaksasi nafas dalam yang dapat diberikan kepada pasien yang 

mengalami penyakit asma. 

1.3.2 Tujuan Khusus 
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a. Menganalisis metode yang digunakan dalam penelitian berupa 

design, teknik pengambilan sampel, dan jumlah sampel 

b. Menganalisis terapi relaksasi nafas dalam yang diberikan seperti 

durasi, frekuensi, lama pemberian, dan perlakuan terapi relaksasi 

nafas dalam kepada pasien dengan penyakit asma  

c. Menganalisis pengaruh penerapan terapi relaksasi nafas dalam 

terhadap penurunan derajat sesak pada pasien dengan penyakit 

asma. 

1.4 Pengumpulan Data 

Pada penyusunan ini penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai 

berikut: 

1.4.1 Wawancara. 

Penulis langsung berinteraksi, bertanya pada klien dan Tanya 

jawab dengan klien asma untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

pada penyusunan karya tulis imiah. 

1.4.2 Observasi. 

Penulis melakukan pemantauan atau pengamatan secara langsung 

pada klien dan ikut serta dalam melakukan relaksasi nafas dalam. 

1.4.3 Studi Literatur. 

Penulis mengumpulkan data tambahan dari sumber lain selain 

klien yaitu dari buku, jurnal, internet, artikel, yang berhubungan 

dengan asma dan relaksasi nafas dalam. 

1.4.4 Pengaplikasian Relaksasi Nafas Dalam.  

Penulis mengumpulkan data lain dari hasil pengaplikasian 

relaksasi nafas dalam pada pasien asma secara langsung. Anjurkan 

penderita tarik napas dalam lewat hidung dengan mulut senantiasa 

tertutup. Hitung hingga 3 sepanjang menarik napas. Posisikan dalam 

keadaan relaks dengan mempertahankan punggung senantiasa tegak. 

Penderita disarankan mengembuskan hawa melalui bibir secara lama- 

lama. Sesi ini diulangi serta jalani 5 hingga 10 menit. Metode napas 
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dalam ini dicoba dengan 5 menit awal, 5 menit kedua, rehat serta 5 

menit ketiga napas dalam lagi. 

1.5 Manfaat Karya Tulis Ilmiah  

1.5.1 Bagi Penulis. 

Penulis dapat mengaplikasikan isi dari teori-teori yang terdapat 

dalam Karya Tulis Ilmian ini, dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang asuhan keperawatan pada pasien asama dengan gangguan 

sesak menggunakan pengaplikasian relaksasi nafas dalam.  

1.5.2 Bagi Keluarga dan Masyarakat. 

Dapat meningkatkan pengetahuan keluarga klien dan masyarakat 

sekitar tentang terapi relaksasi nafas dalam pada pasien asma dengan 

mengurangi rasa sesak dan mampu mempraktekannya.  

1.5.3 Bagi Profesi Keperawatan. 

Hasil dari Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi pengetahuan yang 

baru bagi perawat, dapat diaplikasikan oeh perawat dimasa yang akan 

datang pada pasien asma dan dapat menjadi masukkan dalam 

pengembangan ilmu keperawatan. 

 

 


