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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Asma didefinisikan sebagai kumpulan tanda dan gejala wheezing (mengi) 

dan atau batuk dengan karakteristik sebagai berikut : timbul secara episodik dan 

atau kronik, cenderung pada malam hari/dini hari (nocturnal), musiman, adanya 

faktor pencetus, diantaranya aktivitas fisik dan bersifat reversibel baik secara 

spontan maupun dengan pengobatan, serta adanya riwayat asma atau atopi lain 

pada pasien / keluarganya, sedangkan sebab-sebab lain sudah disingkirkan. 

(Nelson, 2000) 

Asma merupakan penyakit saluran nafas yang ditandai oleh penyempitan 

bronkus akibat adanya hiperreaksi terhadap suatu rangsangan langsung ataupun 

tidak langsung. Tanpa pengelolaan yang baik penyakit ini akan mengganggu 

kehidupan penderita sehari-hari dan cenderung mengalami peningkatan serta 

dapat menimbulkan komplikasi ataupun kematian. (Zul Dahlan, 2003) 

Di Indonesia prevalensi asma belum diketahui secara pasti, namun hasil 

penelitian pada anak sekolah usia 13-17 tahun dengan menggunakan kuesioner 

ISAAC (Internationla Study on Asthma and Allergy in Children) tahun 1995 

prevalensi asma masih 2,1%, sedangkan pada tahun 2003 meningkat menjadi 

5,2%. Hasil survei asma pada anak sekolah di beberapa kota di Indonesia (Medan, 

Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang dan Denpasar) 

menunjukkan  prevalensi asma pada anak SD (6 sampai 12 tahun) berkisar antara 

3,7%-6,4%, sedangkan pada anak SMP di Jakarta Pusat sebesar 5,8% tahun 1995 
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dan tahun 2001 di Jakarta Timur sebesar 8,6%, di Menado, Pelembang, Ujung 

Pandang, dan Yogyakarta memberikan angka berturut-turut 7,99%; 8,08%; 17% 

dan 4,8%. (Kepmenkes, 2008) 

Hasil dari pengumpulan data di dinas kesehatan kota Malang periode 

2009, penyakit asma merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita 

masyarakat. Dari jumlah penduduk 816.637 jiwa (2009) di kota Malang  kejadian 

asma berjumlah 3.059 dan data terbanyak di daerah Kedungkandang tepatnya 541 

kasus dengan prevalensi asma pada anak sekitar 4,3%. (Dinkes Malang, 2009) 

Genetik merupakan faktor risiko asma yang paling banyak memfaktori 

kejadian asma pada anak. Faktor genetik tersebut lebih kuat dari garis ibu dengan 

kata lain bila ibu memiliki asma, pada anak juga cenderung memiliki penyakit 

asma. Sekitar 80% penderita asma pada anak adalah asma atopi dan telah 

dibuktikan bahwa tes kulit mempunyai korelasi yang baik dengan parameter-

parameter atopi. Prevalensi asma bronkial non atopi tidak melebihi angka 10%. 

Prevalensi asma bronkial non atopi pada studi populasi anak-anak usia 6-16 tahun 

di Amerika yaitu sebesar 1,9%. (Sastrawan, 2008) 

Di Indonesia belum ada data epidemiologi yang pasti mengenai kejadian 

asma yang dilatar belakangi riwayat atopi namun diperkirakan berkisar sebesar 

21-23%. Prevalensi asma atopi di negara maju hampir sama yaitu 62,4% di 

Spanyol, 58% di Swedia and 69% di Jerman Barat. Sedangkan di negara 

berkembang lebih bervariasi, yaitu sebesar 21,5% di Peru, 26% di Estonia dan 

89% di Costa Rica. (Sastrawan, 2008) 

Peningkatan risiko kejadian asma pada anak naik hingga 80% terhadap 

anak-anak yang lahir secara operasi caesarea. Menurut penelitian dr. Mette C 
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Tollones dari University of  Bergen, Norwegia, membuktikan bahwa persalinan 

normal mengurangi risiko anak menderita asma. Dari riset yang ia lakukan 

terhadap 1,7 juta bayi, bayi yang lahir melalui operasi caesarea dan menderita 

asma memberikan angka sebesar 17%. Sedangkan kejadian asma pada bayi yang 

lahir secara spontan / pervaginam memberikan angka sebesar 4,9 %. (Nugroho, 

2009) 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui 

bagaimana hubungan cara kelahiran terhadap kejadian asma pada anak dengan 

riwayat keluarga atopi di Kecamatan Kedung Kandang Malang  

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana hubungan kejadian asma pada anak dengan riwayat cara 

kelahiran pada keluarga dengan riwayat atopi di Kecamatan Kedung Kandang 

Malang. 

1.3 Tujuan : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara kejadian asma pada anak dan riwayat cara 

kelahiran pada keluarga dengan riwayat atopi di Kecamatan Kedung Kandang 

Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara cara kelahiran secara spontan / per 

vaginam  terhadap kejadian asma pada anak dengan riwayat keluarga 

atopi di Kecamatan Kedung Kandang Malang. 
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2. Untuk mengetahui hubungan antara cara kelahiran secara sectio 

caesarea terhadap kejadian asma pada anak dengan riwayat keluarga 

atopi di Kecamatan Kedung Kandang Malang. 

1.4 Manfaat : 

1. Bagi Akademik 

 Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberi pengetahuan 

akademis mengenai hubungan cara kelahiran terhadap kejadian asma 

pada anak dengan riwayat keluarga atopi. 

 Diharapkan dapat menjadi sumber data awal / pendahuluan untuk 

penelitian selanjutnya tentang asma. 

2. Bagi Klinis  

Karya tulis akhir ini diharapkan mampu menjadi suatu bahan kajian untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kejadian asma pada anak dengan 

riwayat atopi serta menjadi penguatan suatu bukti bahwa cara kelahiran 

berpengaruh terhadap kejadian asma pada anak dengan riwayat keluarga atopi. 

3. Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terutama ibu 

hamil yang mempunyai riwayat atopi untuk lebih menjaga kesehatan serta 

mempersiapkan fisik maupun mental agar dapat melahirkan secara normal 

sehingga dapat mengurangi risiko kejadian asma pada anak. 

 

 

 

 


