
1 
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Penyakit paru-paru merupakan suatu masalah kesehatan di Indonesia, salah 

satunya adalah asma. Serangan asma masih merupakan penyebab utama yang 

sering timbul dikalangan masyarakat. Data Report Word Healt Organitation 

tahun 2011 (WHO) menunjukkan 300 juta orang di dunia terdiagnosa asma 

dan diperkirakan akan meningkat menjadi 400 juta orang  di tahun 2025. 

Serta kematian asma  mencapai 250.000 orang pertahun.  Di America Serikat 

prevalensi asma mencapai 8,4% pada tahun 2009 dan terus meningkat hingga 

mencapai 17,8% pada tahun 2011. 

 

Hasil diagnosis Prevalensi asma adalah 1,9%. prevalensi asma di Provinsi 

Lampung berkisar antara 1,5% dan di Gorontalo 7,2%. terdapat 17 Provinsi 

dengan prevalensi asma lebih tinggi dari angka nasional diantaranya Provinsi 

Aceh sebesar 4,9%, Provinsi Jawa Barat sebesar 4,1%, Provinsi Sulawesi 

Tengah sebesar 6,5%. (RIKESDAS, 2013) 

 

Pada asma dijumpai adanya spasme otot bronchiolus yang dapat 

menimbulkan sesak napas, kesulitan saat ekspirasi, kapasitas paru menurun 

serta kondisi fisik melemah. Ciri-ciri klinis yang dominan adalah riwayat 
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episode sesak, terutama pada malam hari yang sering disertai batuk. Ciri-ciri 

utama fisiologis adalah episode obstruksi saluran napas, yang ditandai oleh 

keterbatasan arus udara pada ekspirasi. Sedangkan ciri-ciri patologis yang 

dominan adalah inflamasi saluran napas yang kadang disertai dengan 

perubahan struktur saluran napas. Asma dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

genetik dan lingkungan. Uji faal paru dengan spirometer dapat 

menggambarkan beberapa segi keadaan paru. VEP1 merupakan pemeriksaan 

yang dapat menunjukan kelainan obstruktif pada saluran nafas, sedangkan 

pada pengukuran KVP akan menunjukan kelainan yang bersifat restriktif, 

yang bias terjadi karena pengurangan jaringan paru yang berfungsi, 

terbatasanya pengembangan dinding rongga dada dan atau gerakan diafragma 

(Global strategy for asthma management and prevention. National Institutes 

of Health, 2007). 

 

Penyakit asma tidak dapat disembuhkan dan obat-obatan yang ada saat ini 

hanya berfungsi menghilangkan gejala. Mengingat banyaknya faktor risiko 

yang berperan, maka prioritas pengobatan penyakit asma sejauh ini ditujukan 

untuk mengontrol gejala. Kontrol yang baik ini diharapkan dapat mencegah 

terjadinya eksaserbasi, menormalkan fungsi paru, memperoleh aktivitas 

sosial yang baik dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Faal paru berarti 

kerja atau fungsi paru dan uji faal paru mempunyai arti menguji apakah 

fungsi paru seseorang berada dalam keadaaan normal atau abnormal. Uji faal 

paru dengan spirometer dapat menggambarkan beberapa segi keadaan paru. 

Pemeriksaan faal paru biasanya dikerjakan berdasarkan indikasi atau 

keperluan tertentu. Penurunan fungsi paru yang terjadi secara mendadak 
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dapat menimbulkan keadaan yang disebut gagal napas dan dapat 

mendatangan kematian kepada penderita (Blondshine,2000).  

 

Serangan asma dapat dicegah jika faktor pemicunya diketahui dan bisa 

dihindari. Upaya pengobatan asma telah dilaksanakan secara farmakologi 

dengan obat yang bersifat pengontrol maupun pelega. Namun keberhasilan 

pengobatan asma tidak hanya ditentukan oleh obat-obatan yang dikonsumsi 

tapi juga harus ditunjang dari faktor fisik berupa olah raga serta edukasi 

pencegahan dalam serangan. Bentuk upaya tersebut adalah dengan senam 

asma atau olahraga fisik lain seperti jalan santai, lari, dan berenang. Bagi 

pasien asma olahraga diperlukan untuk memperkuat otot-otot pernafasan 

(Daru Kumoro,2008). 

 

Senam asma merupakan salah satu pilihan olah raga yang tepat bagi pasien 

asma. Persepsi pasien Asma tentang manfaat senam asma adalah baik 

(88,89%) dan cukup (11,11%). Hal ini disebabkan karena senam asma 

bermanfaat untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan juga meningkatkan 

kemampuan bernapas (Doenges, 2004). 

 

Yayasan Asma Indonesia (YAI) telah merancang senam bagi peserta Klub 

Asma yang disebut Senam Asma Indonesia. Tujuan Senam Asma Indonesia 

adalah melatih cara bernafas yang benar, melenturkan dan memperkuat otot 

pernapasan, melatih eskpektorasi yang efektif, juga meningkatkan sirkulasi. 

Senam ini dapat dilakukan tiga hingga empat kali seminggu dengan durasi 

sekitar 30 menit. Senam akan memberi hasil bila dilakukan sedikitnya 4 

sampai 7 minggu. Sebelum melakukan senam perlu diketahui bahwa pasien 
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tidak sedang dalam kondisi serangan asma, tidak dalam keadaan gagal 

jantung tetapi dalam kondisi kesehatan cukup baik (Supriyantoro, 2006). 

 

Mengingat terjadinya permasalahan yang beranekaragam, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian hubungan rutinitas senam asma terhadap 

nilai KVP dan VEP1 pada penderita asma terhadap Faal Paru di RSUD 

Abdoel Moeloek Bandar Lampung 2015. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pada 

penelitian kali ini penulis tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan 

rutinitas senam asma terhadap faal paru pada penderita asma yang mengikuti 

senam asma di RSUD Abdoel Moeloek. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan rutinitas senam asma 

terhadap faal paru penderita asma yang mengikuti program senam asma di 

Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek tahun 2015. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan rutinitas senam asma terhadap nilai 

Kapasitas Vital Paksa (KVP)  pada penderita asma yang mengikuti 

program senam asma di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek tahun 

2015. 
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b. Untuk mengetahui hubungan rutinitas senam asma terhadap Volume 

Ekpirasi Paksa (VEP) dalam satu detik pada penderita asma yang 

mengikuti program senam asma di Rumah Sakit Umum Abdul 

Moeloek tahun 2015. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1   Aplikatif 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam keterampilan 

penulis mengenai tata cara penulisan karya ilmiah yang baik dan 

memberikan informasi awal tentang pentingnya pemeriksaan 

spirometri. 

2. Bagi Institusi 

Memberikan infromasi terhadap efektifitas senam asma dalam 

pengukuran parameter Spirometri. 

3. Bagi Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan 

masyarakat mengenai efektifitas dari senam asma yang rutin 

dilakukan. 

 

1.4.2   Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam 

menjadikan senam asma sebagai salah satu intervensi kedokteran pada 

sistem respirasi pada pasien asma. 


