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ABSTRAK

Menurut WHO angka kematian yang disebabkan oleh penyakit asma di
seluruh dunia diperkirakan akan meningkat 20% sepuluh tahun mendatang, jika
tidak terkontrol dengan baik. Asma adalah gangguan pada saluran bronkhial yang
dapat diakibatkan oleh faktor biokimia, endokrin, infeksin dan psikologi. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan
kekambuhan asma bronkhial pada anak usia 3-14 tahun di Desa Pulau jambu
wilayah kerja Puskesmas Kuok tahun 2013. Desain yang digunakan pada
penelitian ini adalah analitik kuantitatif dengan rancangan cross sectional.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai anak dengan
rwayat asma. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 orang,
menggunakan teknik total sampling dengan menggunakan kuesioner. Analisa data
yang digunakan adalah univariat dan bivariat. Hasil analisa bivariat diketahui
tidak ada hubungan yang bermakna antara faktor makanan dengan kekambuhan
asma bronkhial pada anak usia 3-14 (p value 0,1), ada hubungan yang bermakna
antara faktor debu dengan kekambuhan asma bronkhial pada anak usia 3-14 (p
value 0,03) dan ada hubungan yang bermakna antara faktor asap rokok dengan
kekambuhan asma bronkhial pada anak usia 3-14 tahun (p value 0,000). Sarannya
diharapkan bagi pihak puskesmas agar dapat memberikan penyuluhan tentang
pencegahan serangan asma bronchial untuk menghindari serangan asma bronkhial
pada anak.

Kata Kunci : Faktor makanan, debu dan asap rokok, kekambuhan asma
Bronkhial
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan
merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional yang
diarahkan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, sesuai
dengan visi dan misi depertemen
kesehatan menuju Indonesia sehat
tahun 2014 melalui 4 strategi yaitu
pembangunan nasional berwawasan
kesehatan, propesional dan
desentralisasi dengan konsep
paradigm kesehatan tujuan
pembangunan bidang kesehatan
adalah terwujudnya manusia yang
sehat, cerdas dan produktif. Untuk
mencapai tujuan tersebut, titik berat
perhatian terletak pada peningkatan
kualitas sumberdaya manusia antara
lain penurunan angka kematian pada
masyarakat (Dinkes, 2010 ).

Negara di seluruh dunia
berkomitmen mempercepat
pembangunan pada manusia,
meningkatkan kesehatan dan
pemberantasan kemiskinan.
Komitmen tersebut dikenal dengan
Millennium Development Goals
(MDGs) yang terdiri dari delapan
target dan diharapkan tercapai pada
tahun 2015. Salah satu target itu
adalah dalam pengendalian penyakit
menular dan infeksi. Angka
kesakitan dan kematian di negara
Indonesia masih terhitung tinggi,
penyebab utamanya adalah penyakit
menular infeksi, salah satu penyakit
menular tersebut adalah asma
(Almazini, dalam Wide 2012).

Asma adalah obstruksi jalan
napas akut, episodik yang
diakibatkan oleh rangsangan yang

tidak menimbulkan respon pada
orang sehat (Tambayong, 2000).
Penyakit ini menyerang saluran
pernafasan yang bisa menyerang
siapa saja. WHO tahun (2009)
menyetakan sebanyak 300 juta orang
menderita asma dan 225 ribu
penderita meninggal di seluruh
dunia. Angka kematian yang
disebabkan oleh penyakit asma di
seluruh dunia diperkirakan akan
meningkat 20 % untuk sepuluh tahun
mendatang, jika tidak terkontrol
dengan baik. Menurut KEMENKES
(2009) , 100 hingga 150 juta orang di
dunia menderita asma, jumlah ini
diperkirakan akan meningkat
sebanyak 18.000 kasus setiap
tahunnya. Setiap negara di dunia
memilki kejadian kasus asma yang
berbeda-beda.

Di Asia khususnya Asia
Tenggara 1 dari 4 orang yang
menderita asma mengaami masa
yang tidak produktif karena tidak
bekerja akibat asma. bisa
dibanyangkan berapa kerugian yang
dialami. Menurut Miol, penderita
asma 3.3% penduduk Asia Tenggara
adalah orang-orang yang menderita
asma. Dimana kasus asma banyak
terjadi di Indonesia, Vietnam,
Thailand, Filiphina dan singapura.
Prevalensi asma di seluruh dunia
adalah sebesar 8-10% pada anak dan
3-5% pada orang dewasa, dan pada
10 tahun terakhir ini meningkat
sebesar 50%. Beberapa survei
menunjukkan bahwa penyakit asma
menyebabkan hilangnya 16% hari
sekolah pada anak-anak di Asia
(Purnomo, 2008).

Prevalensi asma bronkhial
meningkat terutama di negara-negara
barat, dimana >5% populasi mungkin
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simtomatik dan mendapatkan
pengobatan. Bersamaan dengan
prevalensi yang meningkat terjadi
peningkatan mortalitas, meskipun
ada perbaikan dan pengobatan. Di
inggris jumlah penderita asma
bronkhial dua kali lipat selama lebih
dari dua belas tahun terakhir ini.
Faktor penyebabnya adalah gaya
hidup kebarat-baratan, kondisi
lingkungan yang disukai tungau,
debu rumah, dan polusi atmosfir
(Kristanti, 2009).

Di Indonesia prevalensi
penderita asma diperkirakan masih
sangat tinggi pada anak-anak.
Persentase penderita asma bronkhial
pada anak usia 3-14 pada tahun 2011
sebesar 3,81%, pada tahun 2012
menurun menjadi 2,81% dan pada
tahun 2013 meningkat menjadi
5,87% dari keselurahan penduduk
Indonesia. Dimana masih banyak
penderita asma yang belum
mendapatkan perawatan dokter. Hal
itu membuat angka kematian karena
penyakit asma tergolong tinggi di
Indonesia (Riskesdas, 2013).

Selama asma bronkhial
menyerang, saluran napas akan
mengalami penyempitan dan
mengisinya dengan cairan lengket
yang diproduksi oleh dinding
bagian dalam yang menyebabkan
jalan udara ke paru-paru. Pada
asma bronkhial, kekambuhan sering
menyebabkan gangguan seperti
sulit tidur, kelelahan, dan
mengurangi tingkat aktivitas sehari-
hari. Asma bronkhial secara relatif
memang memilliki tingkat
kematian yang rendah
dibandingkan dengan penyakit
lainnya, namun demikian

sedikitnya ratusan ribu orang
meninggal karena asma bronkhial
pada tahun 2005. Banyak penderita
asma bronkhial yang meninggal
dunia karena kurang pencegahan
dan pengontrolan dari limgkungan
(Purnomo,2008).

Penelitian yang dilakukan oleh
Rahayu tahun 2010 tentang
hubungan faktor lingkungan
dengan kejadian asma bronkhial
pada anak di wilayah kerja
Puskesmas Gunung Sugih di
dapatkan ada hubungan antara
faktor lingkungan dengan kejadian
asma bronkhial (p value = 0,002).

Dari data yang didapat tahun
2011 sampai tahun 2013
dimana pasien rawat inap penyakit
asma bronkhial yang ada di RSUD
Arifin Achmad mengalami
peningkatan pada tahun 2013.
Jumlah pasien pada tahun 2011
sebanyak 72 orang (25,8%), pada
tahun 2012 menurun menjadi 63
orang (21,5%) dan
mengalami peningkatan menjadi 126
orang (27,4%) pada tahun 2013
(Rekam Medik RSUD Arifin
Achmad, 2013).

Di kabupaten Kampar tahun
2012 penyakit asma bronkhial
berjumlah 4075 orang yang terdiri
dari 28 puskesmas yang berada di
wilayah kabupaten kampar. Adapun
laporan penderita Asma Bronchial di
Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
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Tabel 1.1 Laporan Data kesakitan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
Penderita Asma Bronchial Tahun 2013

No Puskesmas Kasus Asma
Bronchial Tahun
2013

Persentase (%)

1 Kuok 687 15,2
2 Rumbio Jaya 606 13,4
3 Bkn. Seberang 442 9,8
4 Kampar Utara 269 4,8
5 Kampar kiri tengah 219 5,9
6 Pulau Raja 245 5,4
7 Bangkinang 256 5,6
8 Kampar 137 3,0
9 Tapung II 132 2,9
10 Kampar Timur 170 3,7
11 Siak Hulu 1 195 4,3
12 Gunung Sahilan 110 2,4
13 X111 Koto Kampar 111 111 2,4
14 Tapung Hilir 189 4,1
15 Kampar Kiri Hulu 139 3,0
16 Tapung Hulu I 97 2,1
17 Siak Hulu II 79 1,7
18 Tapung Hulu II 90 1.9
19 Salo 82 1,8
20 Siak Hulu 111 81 1,7
21 Kampar Kiri 89 1,9
22 Tambang 59 1,3
23 Kampar Kiri Hilir 58 1,2
24 XIII Koto Kampar I 46 1,0
25 XIII Koto Kampar II 37 0,8
26 Tapung 1 20 0,4

Jumlah 4502 100

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2013

Dari tabel 1.1 dapat dilihat
bahwa jumlah total angka
kejadian asma bronkhial di
kabupaten Kampar sebanyak
4502 kasus, dan Puskesmas
Kuok merupakan daerah

tertinggi penderita Asma
Bronkhial yaitu 687. Sedangkan
jumlah masyarakat yang
menderita asma bronkhial di
Puskesmas Kuok dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Laporan Data Penderita Asma Bronkhial Di Puskesmas
Kuok Tahun 2013

No Desa Kasus asma bronkhial  menurut umur
3-14 tahun 15-45 tahun 46- 56 tahun

1 Pulau Jambu 51 35 39



ISSN 20880057 November  Vol 5, 2014

Jurnal Kebidanan STIKes Tuanku Tambusai

2 Lereng 40 22 27
3 Merangin 31 20 28
4 Kuok 25 28 34
5 Bukit

melintang
28 16 32

6 Silam 27 24 27
7 Pulau Terap 34 26 23
8 Batu Langka 24 33 13

jumlah 260 204 223
Sumber: Data Puskesmas Kuok Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat
dilihat bahwa desa Pulau Jambu
menempati daerah tertinggi jumlah
penderita Asma bronkhial pada anak-
anak usia 3-14 tahun yaitu 51 orang.

Berdasarkan survei awal yang
dilakukan terhadap 10 orang ibu-ibu
yang mempunyai anak menderita
asma bronkhial 9 orang (90%)
mengatakan bahwa mereka kurang
mengetahui penyebab kekambuhan
dari penyakit asma bronkhial pada
anaknya. Mereka mengatakan bahwa

serangan asma pada anaknya kambuh
jika anaknya terhirup asap rokok,
terkena debu serta memakan jenis
makanan seperti ikan laut.

Berdasarkan latar belakang di
atas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian tentang
“faktor-faktor yang yang
berhubungan dengan kekambuhan
asma bronkhial pada anak usia 3-14
tahun di desa Pulau Jambu wilayah
kerja Puskesmas Kuok tahun 2013”

METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini adalah

analitik kuantitatif dengan rancangan
cross sectional. Lokasi penelitian
penelitian ini dilaksanakan pada
tanggal 04 sampai 09 Juni di Desa
Pulau Jambu Wilayah Kerja
Puskesmas Kuok Tahun 2014, waktu
penelitian penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Juni 2014. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah
seluruh ibu yang mempunyai anak
usia 3-14 tahun yang menderita
kekambuhan asma bronkhial di desa
Pulau Jambu yaitu sebanyak 51
orang. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan teknik total sampling.
Uji statistik yang digunakanan adalah
chi-square.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hubungan Faktor Makanan dengan Kekambuhan Asma Bronkhial

pada anak usia 3-14 tahun di Desa Pulau Jambu Wilayah Kerja
Puskesmas KuokTahun 2013

Tabel 1.3 Hubungan Faktor Makanan dengan Kekambuhan Asma
Bronkhial di Desa Pulau Jambu Wilayah Kerja Puskesmas
Kuok Tahun 2013
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Faktor
makanan

Kekambuhan asma bronkhal Total P
valueTidak Ya

n % n % n %
Tidak 13 25,5% 20 39,2% 33 64,7% 0,1
Ya 4 7,8% 14 27,5% 18 35,3%
Jumlah 17 33,3% 34 66,7% 51 100%

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui
bahwa dari 34 anak responden yang
mengalami kekambuhan asma
bronkhial, hanya 14 orang (27,5% )
yang disebabkan oleh faktor
makanan. Hasil uji chi-square
diperoleh nilai p = 0,1 (p value >
0,05), Ho diterima dengan demikian
dapat disimpulkan tidak ada
hubungan bermakna antara faktor
makanan dengan kekambuhan asma
bronkhial pada anak usia 3-14 tahun
di Desa Pulau Jambu wilayah kerja
puskesmas kuok 2014.

Menurut peneliti hal ini
disebabkan oleh pekerjaan orang tua
responden, dari hasil penelitian dapat
diketahui bahwa bahwa lebih dari
separoh responden tidak bekerja (Ibu
Rumah Tangga) yaitu sebanyak 34
orang (66,7%). Hal ini akan
membuat ibu selalu memperhatikan
anaknya dan tidak memberikan
makanan sembarangan kepada
anaknya.

Menurut Sunaryo (2006)
Alergi makanan seringkali tidak
terdiagnosa sebagai salah satu
pencetus asma. Karena faktor yang
menjadi pencetus terjadinya asma
bronkhial adalah jenis kelamin,
riwayat keluarga, debu, asap rokok
dan binatang peliharaan yang
memicu serangan asma.

Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian Suryadi (2011)
dengan judul hubungan faktor
makanan dengan kekambuhan asma
bronkhial yaitu menyatakan
Beberapa jenis makanan penyebab
alergi seperti susu sapi, ikan laut,
makanan produk industri dengan
pewarna buatan, pengawet, vetsin
sebagai menjadi penyebab asma
bronkial.. Makanan tidak bermakna
secara statistik terhadap kejadian
asma ronkiale pada anak
menginformasikan dengan nilai
p=0,500.

2. Hubungan Faktor Debu dengan Kekambuhan Asma Bronkhial pada
anak usia 3-14 tahun di Desa Pulau jambu wilayah kerja Puskesmas
Kuok Tahun 2013

Tabel 1.4 Hubungan Faktor Debu dengan Kekambuhan Asma Bronkhial
di Desa Pulau jambu wilayah kerja Puskesmas Kuok

Faktor
Debu

Kekambuhan asma bronkhal Total P
valueTidak Ya

n % n % n %
Tidak 9 27,5% 10 3,9% 19 37,3% 0,03
Ya 8 5,9% 24 62,7% 32 62,7%
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Jumlah 17 33,3% 34 66,7% 51 100%

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui
bahwa dari 34 anak responden yang
mengalami kekambuhan asma
bronkhial, sebanyak 24 anak
mengalami kekambuhan asma
bronkhial disebabkan oleh faktor
debu. Hasil uji chi-square diperoleh
nilai p = 0,03 (p value < 0,05)
dengan demikian dapat disimpulkan
ada hubungan bermakna antara
faktor debu dengan kekambuhan
asma bronkhial pada anak usia 3-14
tahun di Desa Pulau Jambu wilayah
kerja puskesmas kuok 2014. Menurut
peneliti terjadinya kekambuhan asma
disebabkan oleh debu yang berasal
dari karpet dan jok kursi, terutama
yang berbulu tebal dan lama tidak
dibersihkan, juga dari tumpukan
koran-koran, buku-buku, pakaian
lama, sehingga dapat memicu
masuknya debu tersebut ke dalam
saluran nafas seseorang sehingga
merangsang terjadinya asma
bronkhial.

Menurut Sunaryari (2011)
alergen yang sering menimbulkan
kambuhnya penyakit asma bronkhial
adalah debu. Alergen lain seperti
kucing, anjing, burung perlu
mendapat perhatian, karena diduga
dapt menimbulkan penyakit asma
bronkhial. Infeksi irus saluran
pernapasan sering mencetuskan
penyakit asma bronkhial. Sebaiknya
penderita asma bronkhial tempat
ramai atau penuh sesak, hindari
kelelahan yang berlebihan, suhu
udara yang ekstrim atau olahraga
yang melelahkan.

Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan
oleh Santi (2012) bahwa ada
hubungan yang bermakna antara
menghindari debu dengan
kekambuhan asma bronkhial pada
penderita.

3. Hubungan Asap Rokok dengan Kekambuhan Asma Bronkhial pada
anak usia 3-14 tahun di Desa Pulau jambu wilayah kerja Puskesmas
Kuok Tahun 2013

Tabel 1.5 Hubungan Asap Rokok dengan Kekambuhan Asma Bronkhial
di Desa Pulau Jambu Wilayah Kerja Puskesmas Kuok

Asap
Rokok

Kekambuhan asma bronkhal Total P
valueTidak Ya

n % n % n %
Tidak 14 27,5% 2 3,9% 16 31,4%

0,000Ya 3 5,9% 32 62,7% 35 68,6%
Jumlah 17 33,3% 34 66,7% 51 100%

Berdasarkan tabel 4.8
diketahui bahwa dari 34 responden
yang mengalami kekambuhan asma
bronkhial, sebanyak 32 anak
mengalami kekambuhan asma

bronkhial disebabkan oleh faktor
asap rokok. Hasil uji chi-square
diperoleh nilai p = 0,000 (p value <
0,05) dengan demikian dapat
disimpulkan ada hubungan bermakna
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antara asap rokok dengan
kekambuhan asma bronkhial pada
anak usia 3-14 tahun di Desa Pulau
Jambu wilayah kerja puskesmas
kuok 2014.

Menurut peneliti terjadinya
kekambuhan asma bronkhial pada
anak disebabkan oleh pengetahuan
orang tua yang rendah. Dari hasil
penelitian dapt diketahui bahwa
bahwa lebih dari separoh responden
berpendidikan SMP yaitu sebanyak
32 orang (62,7%). Tinggi rendahnya
pendidikan erat hubungannya dengan
pengetahuan seseorang, pendidikan
yang rendah maka responden kurang
mengetahui tentang bahaya, akibat
dan faktor penyebab dari kambuhnya
penyakit asma bronkhial pada
anaknya, sehingga orang tua yang
memiliki anggota keluarga yang
peokok tidak akan menjauhkan

anaknya dari salah satu anggota
keluarga yang perokok tersebut.

Menurut Nanda (2013). Asap
rokok yang dihirup penderita asma
bronkiale secara aktif mengakibatkan
rangsangan pada sistima pernafasan,
karena pembakaran temkau
menghasilkan zat iritan dalam rumah
yang menghasilkan gas yang
komplek dan partikel-partikel
berbahaya dan hal ini akan
mempengaruhi terjadinya
kekambuhan asma bronkhial.

Penelitian ini sejalan dengan
penelitian Wahyudi (2011), tentang
faktor yang berhubungan dengan
kekambuhan asma bronkhial yang
menyatakan bahwa asap rokok dapat
menyebabkna kekambuhan asma
bronkhial pada anak yaitu 71
responden (78%).
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