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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asma merupakan masalah penyakit respirasi yang sering dijumpai 

pada anak-anak maupun orang dewasa di negara berkembang maupun negara 

maju. Sebagaimana yang dikutip oleh Dewan Asma Indonesia (DAI) tahun 

2009, bahwa Data World Health Organization (WHO) memperkirakan sejak 

dua dekade terakhir, dilaporkan bahwa prevalensi asma meningkat pada 

anak-anak maupun orang dewasa. Prevalensi total asma di dunia diperkirakan 

16% (6% pada orang dewasa dan 10% pada anak-anak). Di Indonesia, 

penyakit asma masuk dalam sepuluh besar penyebab kesakitan dan kematian. 

Diperkirakan prevalensi asma di Indonesia 5% dari seluruh penduduk 

indonesia, artinya ada 12,5 juta pasien asma di Indonesia (DAI, 2009).

Asma adalah penyakit paru kronik yang sering terjadi oleh berbagai 

usia. Data mengenai kematian akibat asma mengalami peningkatan dalam 

beberapa dekade terakhir (Mchpee and Ganong, 2011). Pada tahun 2006, 

penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian terbanyak  di rumah 

sakit salah satunya adalah penyakit asma sebanyak 10% dari seluruh 

kematian di rumah sakit sehingga penyakit tersebut menduduki peringkat ke 

enam (Depkes RI, 2008).

Global Initiative for Asthma (GINA) tahun 2008, asma didefinisikan 

sebagai penyakit inflamasi kronis pada saluran pernafasan.



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2

Inflamasi kronis pada asma berhubungan dengan hiperresponsivitas saluran 

pernafasan terhadap berbagai stimulus, yang menyebabkan kekambuhan 

sesak nafas (mengi), kesulitan bernafas, dada terasa sesak, dan batuk-batuk, 

yang terjadi utamanya pada malam hari atau dini hari. Sumbatan saluran 

nafas ini bersifat reversibel, baik dengan atau tanpa pengobatan. Asma tidak 

dapat disembuhkan namun dapat dikontrol (Budi, 2008).

Penyakit asma berlangsung sepanjang masa, karena itu penyakit asma 

disebut sebagai penyakit kronik. Karena sifat fluktuatif maka penyakit asma 

sulit diprediksi, serangannya bisa kapan saja muncul dan bila tidak dikelola 

atau dikontrol dengan baik dapat menyebabkan kematian (Baser et al, 2007). 

Dewan Asma Indonesia (2009), menyatakan bahwa penatalaksanaan jangka 

panjang untuk asma belum banyak diterapkan. Konsep penanganan asma 

masih berorientasi pada pengobatan gejala atau serangan asma, bukan pada 

pencegahan agar serangan tersebut dapat ditekan bahkan dihilangkan atau 

didefinisikan sebagai kontrol asma.

Faktor pencetus yang sering menimbulkan asma adalah allergen, 

rangsangan farmakologik, lingkungan dan polusi udara, pekerjaan, infeksi, 

exercise dan stress emosional. Kurangnya pengetahuan pasien dan 

masyarakat tentang asma dan menganggap asma merupakan penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan, kurangnya upaya untuk melaksanakan pencegahan 

serangan asma di rumah, serta belum terlihat adanya usaha yang baik dalam 

mengontrol dan menghindari alergen. Hal ini yang mengakibatkan 

kekambuhan pada pasien asma  (Cristina et al, 2007). 

Seseorang dengan asma biasanya memiliki arus puncak ekspirasi atau 

peak expiratory flow yang tidak normal, biasanya peak expiratory flow pada 
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orang asma akan turun karena saat seseorang mendapat asma maka ada 

vasokontriksi pada bronkus yang menyebabkan penyempitan jalan napas 

sehingga susah untuk bernapas. Peak expiratory flow adalah jumlah 

maksimal yang dapat dicapai saat ekspirasi paksa dalam jangka waktu 

tertentu yang dilakukan dengan menggunakan peak flow meter atau 

spirometer. Variasi nilai peak expiratory flow sangat dipengaruhi oleh umur, 

jenis kelamin, tinggi badan dan riwayat merokok. Angka normal peak 

expiratory flow pada pria dewasa adalah 500-700L/menit dan pada wanita 

dewasa 380-500L/menit (Budi, 2008).

Penderita asma sebagai orang yang berpotensi untuk mengalami 

serangan asma haruslah mempunyai pengetahuan yang baik tentang penyakit 

mereka secara baik, sehingga mereka dapat mengenali tanda-tanda yang 

menunjukkan terjadinya perburukan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah 

bila diketahui lebih dini. Oleh karena itu pemahanan terhadap tingkat kontrol 

asma serta kemampuan penderita asma dalam mendeteksi tingkat kontrol 

asma mereka setiap saat menjadi permasalahan utama dalam mencapai 

tingkat asma yang terkontrol total. Apabila pasien mengetahui dengan jelas 

apa yang akan menjadi pencetus penyakitnya, maka penderita dapat 

menghindari pencetus tersebut dan kemungkinan serangan asma dapat 

dihindari (Moore et al, 2009)

Pemeriksaan peak expiratory flow merupakan salah satu pemeriksaan  

dengan alat sederhana yang dapat digunakan untuk menilai obstruksi saluran 

napas yaitu peak expiratory flow meter. Peak expiratory flow meter relatif 

lebih murah, bentuknya sederhana, mudah dibawa dan mudah cara 
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pemeriksaannya. Peak expiratory flow meter dapat digunakan untuk 

memonitoring kondisi asma pasien (Nafisah dan Zulfitri, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yessy Susanty Sabri dan 

Yusrizal Chan tahun 2014 pada Jurnal Kesehatan Andalas adalah efektifitas 

penggunaan Peak Expiratory Flow Meter terhadap tingkat asma secara 

mandiri oleh pasien sebagai alat untuk mendeteksi perubahan tingkat kontrol 

asma, hasilnya dari pemeriksaan menggunakan peak expiratory meter secara 

mandiri cukup efektif karena penilaian pasien sama dengan penilaian dokter 

yaitu 78,1%, perbedaan yang didapatkan adalah 21,9% (kecil dari 30%) maka 

hasilnya adalah sama-sama akurat.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan, bahwa 

mahasiswa Program Studi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang 

yang mempunyai riwayat penyakit asma tidak pernah melakukan kontrol 

asma mereka secara mandiri ataupun kontrol ke dokter. Keluhan dari 10 

mahasiswa yang mempunyai riwayat asma yang telah di wawancarai 

menyatakan mereka mengeluhkan sesak napas, batuk dan penumpukan 

sputum. Sesak napas biasanya terjadi pada pagi hari atau saat tidur pada 

malam hari. Dari 10 pasien asma, 8 orang diantaranya menyatakan mereka 

mengalami kesulitan untuk memulai tidur dan sering terbangun saat tidur 

akibat sesak nafas ataupun karena batuk yang dialami.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada perbedaan nilai peak expiratory flow antara penderita asma dan 

tidak asma ?
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui perbedaan nilai peak expiratory flow antara penderita asma 

dan tidak asma pada mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui frekuensi dan persentase penderita asma dan tidak asma 

pada mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Mengetahui nilai peak expiratory flow antara penderita asma dan tidak 

asma.

c. Membandingkan nilai peak expiratory flow antara penderita asma dan 

tidak asma.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

a. Menambah pengetahuan di bidang kardiorespirasi.

b. Mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian di bidang 

kesehatan.

2. Bagi Institusi

a. Mendapatkan referensi hubungan antara asma dengan nilai peak 

expiratory flow.

b. Pengembangan ilmu pengetahuan terkait kejadian asma dan nilai peak 

expiratory flow.

3. Bagi Masyarakat

a. Memberikan informasi adanya hubungan antara asma dengan nilai 

peak expiratory flow sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol 
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pada asma agar dapat menangani tingkat peak expiratory flow yang 

turun.

E. Keaslian penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfitri M dan Nurfsah S dengan judul 

“Analis Hasil Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) Pada Pasien Asma di 

Pesisir Kota Banda Aceh” yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari 

analisa peak expiratory flow rate terhadap tingkat kontrol asma. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan 

pendekatan desain cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di 

Puskesmas Meuraxa Kota Banda Aceh. Pengambilan data primer 

dilakukan secara langsung melalui kuesioner dan pengukuran dengan 

mengggunakan alat Peak flow meter.  Perbedaan penelitian yang saya 

lakukan adalah sampel yang saya pilih yaitu mahasiswa Fisioterapi 

angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Zulfikar, Faisal Yunus dan Wiwien 

Heru Wiyono dengan judul “Prevalens Asma Berdasarkan Kuesioner 

ISAAC dan Hubungan dengan Faktor yang Mempengaruhi Asma Pada 

Siswa SLTP di Daerah Padat Penduduk Jakarta Barat Tahun 2008” yang 

bertujuan mengetahui prevalens asma secara kumulatif dan prevalens 

asma dihubungkan dengan gejala mengi, batuk malam hari serta latihan 

fisik dengan menggunakan kuesioner ISAAC. Metode penelitian yang 

digunakan adalah cross sectional, penelitian dilakukan di SLTP terpilih di 

Jakarta Barat pada tahun 2008. Sampel penelitian diambil  secara acak 

dari 71.737 murid yang bersekolah di 222 SLTP di Jakarta Barat. Pada 

penelitian ini terpilih 15 SLTP dari 5 kecamatan yang ada diJakarta Barat 
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dengan jumlah siswa sebanyak 2100. Perbedaan penelitian yang saya 

lakukan adalah saya menggunakan dua instrumen penelitian yaitu 

kuisioner dan peak expiratory flow meter.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Clark Rhys, WakeZoe dan Forward 

Hannah dengan judul “Use of peak expiratory flow measurement for the 

assesment of asthma in adulth in the emergency departement” yang 

bertujuan untuk mengetahui hasil dari peak flow meter untuk 

mendiagnosis asma pada pasien di Instalasi Gawat Darurat. Metode 

penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan responden 

penelitian adalah seseorang yang belum terdiagnosis mempunyai penyakit 

asma. Perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah saya memilih 

responden yang memiliki riwayat penyakit asma.


