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1.1. Latar Belakang 

 Asma adalah suatu penyakit peradangan kronis pada saluran napas yang 

melibatkan banyak sel dan beserta unsur-unsurnya, sehingga merupakan masalah 

kesehatan yang serius bagi orang-orang di seluruh dunia. Asma dapat menyebabkan 

penurunan produktivitas dan juga dapat menurunkan kualitas hidup pasien.1 2 

Asma merupakan salah satu masalah kesehatan yang ada di dunia, tidak 

hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang.Menurut dari data "Global 

Asthma Report" 2016, diperkirakan jumlah penderita asma di seluruh dunia adalah 

325 juta, dan juga prevalensinya terus meningkat,terutama pada anak-anak dengan 

angka prevalensinya 0,5%.3  

Menurut perkiraan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2017,prevalensi 

asma pada saat ini yaitu 335 juta orang di seluruh dunia menderita asma. Di negara 

berkembang,penyakit ini kurang terdiagnosis dan angka kematian melebihi 80%.4     

Berdasarkan hasil data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2017, prevalensi 

asma di Indonesia tercatat 4,5%, dan tercatat 225.000 orang meninggal karena asma. 

Menurut data Kementerian Kesehatan RI, asma tahun 2017 termasuk dalam sepuluh 

besar  penyebab asma di Indonesia banyak angka kesakitan dan kematian, dan jika 

tidak ditangani dengan baik, kematian akibat asma diperkirakan akan meningkat  

sebesar 20% dalam 10 tahun ke depan. Prevalensi asma di 18 provinsi melebihi 

angka nasional. Di antara 18 provinsi, 6 provinsi teratas adalah Sulawesi (7,8%), 

Nusa Tenggara Timur (7,3%), DI Yogyakarta (6,9%), dan Sulawesi Selatan (6,7%) 

Kalimantan Selatan (6,4%) dan Kalimantan Tengah (5,7%) ), sedangkan Sumatera 

bagian utara (2,4%), Jambi (2,4%), Riau (2,0%), Bengkulu (2,0%) dan Negara 

Bagian Selatan (1,6%) memiliki angka prevalensi terendah.4  

 



Asma bronkial adalah suatu penyakit saluran napas obstruktif intermiten 

yang reversibel di mana trakea dan bronkus bereaksi berlebihan terhadap rangsangan 

tertentu,sehingga menyebabkan peradangan kronis, dan juga dapat menyebabkan 

peningkatan hiperresponsif saluran napas, menyebabkan episode mengi berulang, 

sesak napas, dada terasa berat dan gejala batuk paroksismal pada malam hari atau 

dini hari.Serangan asma menghalangi penderita untuk melakukan aktivitas sehari-

hari, sehingga mengakibatkan penurunan  produktivitas dan kualitas hidup.1  

Serangan asma dapat disebabkan oleh alergi terhadap hal-hal tertentu, seperti 

alergi terhadap udara dingin atau panas, asap, debu, dan bulu hewan. Alergi ini 

biasanya bersifat turun-temurun. Penyebab asma lainnya antara lain lingkungan 

kerja, Perubahan cuaca, infeksi saluran pernafasan dan gangguan mood, seperti 

kecemasan.1 2 Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rossma Karina 

(2016), diketahui bahwa faktor kecemasan merupakan faktor yang penting dan 

berhubungan dengan terjadinya serangan asma pada penderita asma bronkial, 

disarankan agar penderita asma berusaha meminimalkan faktor-faktor pemicunya. 

serangan asma.5  

Kecemasan adalah suatu kekhawatiran yang tidak jelas dan juga menyebar, 

yang berhubungan dengan perasaan yang tidak pasti dan juga tidak berdaya.6 7 

Faktor pencetus dari kecemasan pada seseorang seperti perasaan takut dan tidak 

diterima di dalam lingkungan tertentu, serta adanya pengalaman traumatis, seperti 

trauma perpisahan, kehilangan atau juga bencana alam, serta ancaman terhadap 

integritas fisik yang meliputi dari disabilitas fisiologi atau juga terjadi penurunan 

kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari hari dan ancaman terhadap sistem diri 

yaitu dapat membahayakan identitas, harga diri, dan fungsi sosial yang terintegrasi 

pada individu.6 

 

 

 



Kecemasan dapat menyebabkan perubahan- perubahan  fisiologis, yang dapat 

menyebabkan serangan asma pada penderita asma bronkial.8 Saat cemas, pasien 

sering lupa minum obat asma, sehingga mereka lebih mungkin terserang asma. 

Kecemasan juga dapat memperburuk gejala asma. Kecemasan juga dapat secara 

langsung mempengaruhi tubuh, mengurangi keefektifan pengobatan pasien asma. 

Emosi yang kuat (seperti kecemasan) memicu pelepasan bahan kimia (seperti 

histamin dan leukotrien), yang memicu kontraksi. Saluran napas ditandai dengan 

sakit tenggorokan dan sesak napas, yang dapat memicu serangan asma.8 9 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuzulul Kusniawati 

(2018)  pada rekam medis RSUD Abdul Wahab Sjahrani ditemukan bahwa jumlah  

penderita asma pada tahun 2017 adalah 3,58%. Antara Juni dan November 2018, 

jumlah penderita asma sebanyak 766 penderita. Data yang diperoleh selama evaluasi 

Desember 2018 didapatkan 23 pasien gangguan kecemasan.10  

Asma bronkial sering muncul juga bersamaan dengan kecemasan, ini adalah 

fenomena yang tidak terbantahkan. Sebaliknya, sangat sedikit yang diketahui tentang 

hubungan antara tingkat pengendalian asma dan kecemasan.11 Menurut  penelitian 

Wamboldt et al dan Bussing et al, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

terjadinya kecemasan dan serangan asma. 25   

Merupakan tanggung jawab seorang perawat sebagai pemberi perawatan 

untuk memberikan pengobatan yang tepat untuk dapat mengatasi efek samping pada 

pasien asma. Mengingat dari banyaknya efek yang ditimbulkan, maka diperlukan 

pengobatan farmakologi dan non farmakologi yang tepat. Perawat harus mengetahui 

apakah kecemasan berhubungan dengan serangan asma yang parah pada pasien 

asma agar tugasnya sebagai pemberi perawatan dapat berfungsi dengan baik.12  

Review artikel yang dilakukan mengenai hubungan kecemasan dengan serangan 

asma sangat terbatas dan sudah lama seperti yang dilakukan oleh Franz Petermann 

pada tahun 2000.25 Berdasarkan fenomena dan uraian diatas peneliti merasa tertarik 

untuk dapat  melakukan Studi Literatur dengan  judul “hubungan  kecemasan dengan 

serangan asma  pada pasien asma ”. 



1.2  Rumusan Masalah 

     Berdasarkan dari uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Hubungan kecemasan dengan serangan asma pada pasien 

asma ” berdasarkan studi literatur. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis antara hubungan kecemasan 

dengan serangan asma pada pasien asma bronkial pada artikel- artikel nasional dan 

internasional.   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 bagi institusi pendidikan Keperawatan  

  Hasil dari studi literatur ini nantinya dapat digunakan sebagai tambahan  

pengetahuan dan juga sebagai bahan referensi dalam upaya meningkatkan dan 

memperkaya kajian keperawatan medikal bedah tentang hubungan kecemasan 

dengan kejadian serangan asma pada pasien asma.  

 

1.4.2.bagi profesi keperawatan 

    Sebagai salah satu intervensi bagi seorang perawat dalam hal melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah keperawatan kecemasan yang telah 

dibuktikan dengan riset. Dengan adanya bukti dari riset sebelumnya tentunya hal ini 

akan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu keperawatan khususnya dalam 

penerapan asuhan keperawatan serta dapat meningkatkan mutu pada pelayanan 

keperawatan.  

 

 

 

 

 



1.4.4.bagi peneliti 

   Penambahan wawasan dan keilmuan serta pengalaman peneliti dalam hal  

menganalisa artikel ilmiah, serta menjadikan penelitian ini sebagai penerapan ilmu 

pengetahuan yang di terima selama kuliah.  

 


