
1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bernapas adalah proses penting bagi makhluk hidup. Seluruh makhluk

hidup bernapas untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara memenuhi

kebutuhan kadar oksigen yang diperlukan oleh tubuhnya. Oksigen tersebut

digunakan sel tubuh untuk melakukan proses metabolisme. Namun seiring

berjalannya waktu, permasalahan saluran napas masih terjadi dan bahkan

menjadi penyakit dengan prosentase yang tinggi.

Kesehatan juga semakin sulit didapat seiring dengan berkembangnya

berbagai macam penyakit dan rendahnya pengetahuan untuk mencegahnya.

Penyakit yang saat ini sering ditemui adalah penyakit saluran pernapasan

seperti ISPA, Tuberkulosis dan asma. Salah satu penyakit yang membutuhkan

penanganan serius adalah asma (Budioro, 2007).

Berdasarkan data dari WHO (2002), di seluruh dunia diperkirakan

terdapat 300 juta orang yang menderita asma dan tahun 2025 diperkirakan

jumlah klien asma mencapai 400 juta. Jumlah ini bisa saja lebih besar

mengingat asma merupakan penyakit yang underdiagnosed. Peningkatan

prevalensi tersebut berhubungan dengan penyakit yang tidak terdiagnosa atau

jika terdiagnosa, penderita asma tidak memiliki akses terhadap pengobatan

dasar, akses kesehatan dan kurangnya tingkat pendidikan penderita

(Riskesdas, 2013).

Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar, asma masuk dalam 10 besar

penyakit tidak menular penyebab kesakitan dan kematian pada tahun 2013.

Prevalensi nasional sebesar 4% dari seluruh penduduk atau diperkirakan lebih

dari 12 juta kasus (Riskesdas, 2013). Di beberapa daerah di Jawa Timur,

Indonesia kejadian asma masih juga terjadi, seperti contohnya Kabupaten
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Situbondo 4,8%, Lumajang 4%, Surabaya 3%, dan Magetan 2,5%.

(Riskesdas, 2018). Di Sidoarjo sendiri tercatat ada 2% penduduk yang

mengalami asma. Prevalensi ini sudah banyak menurun yang awalnya pada

angka 4,2% pada tahun 2013 (Riskesdas, 2018).

Remaja adalah seseorang yang memiliki rentang usia 11-19 tahun (WHO,

1974). Di usia ini, masalah kesehatan yang terjadi bisa kian kompleks.

Sedangkan dewasa adalah ketika seseorang berada pada rentang usia 20-40

tahun. Tentu saja pada usia ini, masalah kesehatan juga semakin kompleks.

Hal ini sesuai dengan hasil riset kementrian kesehatan. Berdasarkan grafik

prevalensi asma menurut karakteristik umur hasil Riskesdas 2018,

gmenunjukkan peningkatan prevalensi asma seiring bertambahnya usia

(Kemenkes, 2019).

Asma adalah suatu kelainan berupa inflamasi (peradangan) kronik

saluran napas yang menyebabkan hipereaktivitas bronkus terhadap berbagai

rangsangan yang ditandai dengan gejala episodik berulang berupa mengi,

batuk, sesak napas, dan rasa berat di dada terutama pada malam dan atau dini

hari yang umumnya bersifat reversibel baik dengan atau tanpa pengobatan

(Kemenkes, 2008).

Tatalaksana klien asma sudah jelas sangat penting. Tatalaksana ini adalah

manajemen kasus untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup

agar klien asma dapat hidup normal tanpa hambatan dalam melakukan

aktivitas sehari-hari. Salah satu tujuan tatalaksana ini adalah meningkatkan

dan mempertahankan faal paru seoptimal mungkin dan mencegah terjadinya

keterbatasan aliran udara (Kemenkes, 2008).

Seperti yang masyarakat ketahui, pengobatan asma biasanya dilakukan

secara farmakologis. Namun, pengobatan farmakologis ini tidaklah murah.

Terapi farmakologis yang ada selama ini efektif untuk mengatasi serangan

asma, namun kurang efektif untuk mengontrol perkembangan asma. Hal ini

dibuktikan dengan jumlah penderita asma yang semakin meningkat dewasa
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ini, di saat kemajuan dalam bidang pengobatan asma telah dicapai (Nursalam,

2009). Salah satu usaha dalam tatalaksana klien asma adalah penanganan

asma mandiri. Penanganan asma mandiri ini dilakukan oleh penderita untuk

mengurangi kejadian asma kambuh.

Bukan rahasia lagi selain pengobatan farmakologis Indonesia kaya akan

pengobatan non-farmakologis. Salah satu pengobatan farmakologis yang

sudah lama ada di Indonesia adalah pijat. Pijat merupakan pengobatan

tradisional Indonesia yang dilakukan turun temurun berdasarkan warisan

leluhur, tradisi dan budaya bangsa Indonesia (evolusi), selain itu pijat juga

banyak mendapat pengaruh dari negara asing seperti India, China, dan

beberapa negara Eropa (difusi) sekitar abad 400 SM. Pijat itu sendiri adalah

teknik perawatan tubuh dengan cara mengusap, menekan, meremas/mencubit,

menepuk dan menggetarkan menggunakan tangan, kaki tanpa atau dengan

alat bantu lain berujung tumpul. Umumnya menggunakan minyak kelapa

yang adakalanya diperkaya dengan ramuan tradisional khas Indonesia pada

permukaan tubuh yang memberikan efek stimulasi dan relaksasi, melancarkan

peredaran darah, melancarkan peredaran limfe (getah bening),

mengoptimalkan dan menguatkan fungsi organ tubuh untuk meningkatkan

kesehatan dan kebugaran (Kemenkes, 2015).

Menurut penelitian Nekooee et al. (2008), terapi pijatan harian dapat

meningkatkan tonisitas jalan nafas, mengurangi sensitivitas jalan napas, dan

dapat mengontrol asma yang lebih baik. Hal ini serupa dengan beberapa

penelitian lain. Penelitian Alsac et al. (2019) menjelaskan bahwa terapi pijat

yang dilakukan selama 15 menit pada dada dan punggung 3 kali sehari

selama 3 hari berturut-turut secara signifikan efektif dalam mengurangi

masalah pernapasan.

Martina et al. (2015) melakukan penelitian terhadap balita dengan ISPA

(Infeksi Saluran Pernapasan Atas) yang diberi perawatan rutin dan terapi pijat

5 menit pada dada dan 5 menit pada punggung 2 kali sehari selama 3 hari

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN TERAPI PIJAT... ARDINTHA SYAHLINDRI



4

menjelaskan bahwa terapi pijat secara signifikan efektif dalam meningkatkan

fungsi paru-paru.

Menurut Shanmugam et al. (2017), terapi pijatan harian seluruh tubuh

dapat memperbaiki fungsi paru dan mengurangi kecemasan pada anak dengan

asma. Penelitian Field et al. (2016) juga menjelaskan bahwa pijatan harian

selama 20 menit dapat meningkatkan kaliber jalan napas dan mengendalikan

asma.

Hal ini membuktikan bahwa terapi pijat dapat digunakan untuk

melaksanakan tatalaksana klien asma khususnya penanganan asma mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

hubungan terapi pijat dengan kekambuhan asma pada penderita asma.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa durasi terapi pijat yang bisa mengurangi frekuensi kekambuhan asma?

2. Berapa frekuensi terapi pijat yang bisa mengurangi frekuensi kekambuhan asma?

3. Bagian tubuh mana yang dipijat yang bisa mengurangi frekuensi kekambuhan

asma?

4. Bagaimana hubungan terapi pijat dengan kekambuhan asma pada penderita asma?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan terapi pijat dengan kekambuhan asma

pada penderita asma

2. Tujuan Khusus

a.Untuk mengetahui karakteristik responden penelitian
b.Untuk mengetahui detail terapi pijat yang diterima oleh responden

c.Untuk mengetahui kekambuhan asma pada responden setelah terapi pijat
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Institusi pendidik dapat digunakan sebagai referensi di

perpustakaan yang dapat di manfaatkan bagi mahasiswi Prodi D3/D4

Pengobat Tradisional yang akan melakukan penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Membantu meminimalkan frekuensi kekambuhan asma pada penderita

asma

b.Memberikan alternatif terapi yang hemat biaya

1.5 Batasan Masalah
Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut

lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian

akan tercapai.

Berdasarkan pengobatan tradisional, cara pemeriksaan dilakukan dalam 5

cara yaitu mengamati Shen, mendengar suara dan mencium bau, wawancara,

meraba, dan mengukur. Namun karena kendala pandemi COVID-19, maka

pada penelitian ini cara pemeriksaan yang bisa dilakukan hanya wawancara

melalui kuesioner secara online (google form).
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