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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Asma dan rinosinusitis adalah penyakit yang amat lazim kita jumpai 

di masyarakat dengan angka prevalensi yang cenderung terus meningkat 

selama 20-30 tahun terakhir. Asma merupakan gangguan inflamasi kronik 

pada saluran napas yang melibatkan banyak komponen sel dan elemennya, 

menyebabkan peningkatan hiper-responsivitas jalan napas yang 

menimbulkan gejala episodik berulang berupa mengi, sesak nafas, dada 

terasa berat dan batuk-batuk terutama pada malam atau dini hari. Gejala 

periodik tersebut berhubungan dengan obstruksi jalan napas yang luas, 

bervariasi dan seringkali bersifat reversibel dengan atau tanpa pengobatan 
1 

Rinosinusitis merupakan proses inflamasi mukosa sinus paranasal 

yang sangat mengganggu, dapat menurunkan kulitas hidup, dan 

mempengaruhi produktivitas kerja. Proses terjadinya rinosinusitis biasanya 

dipicu oleh infeksi saluran napas atas, rinitis alergi, polip hidung, dan 

kelainan lain yang menimbulkan sumbatan hidung. Penyebab utamanya 

ialah common cold yaitu reaksi inflamasi pada saluran pernapasan yang 

disebabkan oleh infeksi virus, selanjutnya dapat diikuti oleh infeksi bakteri.
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Hipotesa mengenai hubungan antara asma dengan lesi pada nasal dan 

sinus paranasalis telah diajukan sejak tahun 1931 oleh dokter Frances 
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Rackeman. Hubungan keduanya tampak dari penelitian epidemiologi yang 

menyatakan bahwa 25% pasien dengan rinosinusitis kronik memiliki 

penyakit asma, dan 70% pasien dengan penyakit asma diiringi dengan 

rinosinusitis.
3
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dursun et al juga 

menunjukkan 77.5% pasien asma dengan rinosinusitis mempunyai derajat 

asma sedang atau berat.
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Penelitian lain menyebutkan bahwa 74% pasien 

dengan asma berat dan 70% pasien asma ringan-sedang memiliki gejala 

rinosinusitis kronik.
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Data mengenai tingkat kontrol asma pada pasien asma 

di Poliklinik Alergi Ilmu Penyakit Dalam RSCM menyebutkan bahwa 64% 

pasien tidak terkontrol, 28% terkontrol baik, dan 8% terkontrol total.
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Rinosinusitis merupakan penyakit yang sering ditemukan pada 

penderita asma. Penyakit komorbid lain pada penderita asma yaitu rinitis 

alergi, gastroesofageal reflux disease (GERD), vocal cord dysfunction, 

obesitas, sleep apnea, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 

bronkiektasis, dan fibrosis kistik. Penatalaksanaan asma ditujukan agar 

status asma penderita dalam keadaan terkontrol, adanya penyakit komorbid 

lain seperti rinosinusitis kronik dapat memperburuk asma sehingga 

mempersulit pengontrolannya. Tindakan medis dan operatif terhadap 

rinosinusitis kronik pada pasien asma dapat mengurangi gejala asma dan 

gejala di sekitar sinus paranasal, atau secara garis besar gejala asma 

membaik secara bermakna setelah dilakukan kedua modalitas terapi 

tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan sinus paranasal 

merupakan faktor penting bagi morbiditas dan tingkat keparahan serangan 
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asma yang dapat mempersulit pengobatan asma sehingga dibutuhkan studi 

yang lebih mendalam agar pengobatan asma benar-benar memberikan hasil 

maksimal.
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Berdasarkan paparan diatas maka saya berniat melakukan penelitian 

mengenai hubungan rinosinusitis kronik dengan tingkat kontrol asma. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

Apakah ada hubungan antara rinosinusitis kronik dengan tingkat 

kontrol asma? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara rinosinusitis kronik dengan tingkat 

kontrol asma. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui tingkat kontrol asma pada penderita asma di Rumah 

Sakit Dokter Kariadi. 

2) Mengetahui prevalensi penyakit komorbid pada penderita asma di 

Rumah Sakit Dokter Kariadi. 

3) Menganalisis hubungan antara rinosinusitis kronik dengan tingkat 

kontrol asma. 
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4) Menganalisis hubungan antara penyakit komorbid selain 

rinosinusitis kronik dengan tingkat kontrol asma. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Memperoleh pengetahuan mengenai hubungan rinosinusitis kronik 

dengan tingkat kontrol asma. 

2) Dalam bidang penelitian dapat digunakan sebagai titik tolak untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 

1. Rr. Vetria 

Sekar 

Damayanti 

(2012)  

Hubungan  

Rinosinusitis 

Dengan Serangan 

Asma Pada Anak. 

Desain penelitian: 

cross-sectional study 

Variabel bebas yaitu 

rinosinustitis dan variabel 

tergantung yaitu episode 

serangan asma. Hasil 

perhitungan RP rinosinusitis 

terhadap derajat asma adalah 

7,958 ( 95% CI= 3,979-16,376, 

p = 0,019). Hal ini menunjukkan 

bahwa secara statistik 

rinosinusitis berhubungan 

dengan derajat asma.
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2. David C. Lin, 

B.S. (2011)  

Association between 

severity of asthma 

and degree of 

chronic 

rhinosinusitis. 

Desain penelitian: 

cross-sectional study 

Pasien dibagi menjadi tiga 

kategori (1) non-asma, (2) asma 

ringan, (3) asma sedang/berat. 

Variabel bebas yaitu derajat 

berat asma dan variabel terikat 

yaitu derajat rinosinusitis 

kronik. Skor Lund-MacKay 

grup 3 secara signifikan lebih 

besar daripada grup 1                 

( p < 0.005) atau grup 2 ( p < 

0.001).
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3 Schleimer RT 

(2009)  

Relationship 

Between Severity Of 

Rhinosinusitis and 

Nasal Polyposis, 

Asthma, and Atopy.  

Desain penelitian: 

prospective cohort 

 

Data dianalisis dengan 

menentukan skor Lund-Mackay, 

keberadaan polip hidung, status 

asma, dan sensitivitas terhadap 

tujuh macam aeroalergen. LMS 

pasien asma lebih tinggi 

daripada pasien non-asma ( p < 

0.0001). LMS tidak 

berpengaruh terhadap 

sensitivitas alergen, kecuali 

pada alergi tungau dengan LMS 

>10 ( p = 0.0236 ) memiliki 

keterlibatan sinus maxila yang 

lebih nyata (p= 0.0391). 10 

 

 

 


