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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Asma merupakan suatu penyakit kronik yang mengenai jalan napas pada 

paru-paru. Penyakit ini paling sering diderita oleh anak.
 
Asma memiliki gejala berupa 

batuk kronik, mengi, napas yang pendek, dan atau sesak pada dada yang dapat 

menyebabkan gangguan dalam hidup penderita, diantaranya kurang tidur, merasa 

lelah saat melakukan kegiatan yang berimbas pada penurunan jumlah aktifitas dan 

ketidakhadiran di sekolah serta tempat kerja. Tentunya juga diikuti dengan biaya 

tidak murah yang harus dikeluarkan untuk pengobatan asma.
1,2

 

 Menurut WHO (World Health Organization) tahun 2011, 235 juta orang di 

seluruh dunia menderita asma dengan angka kematian lebih dari 8% di negara-negara 

berkembang yang sebenarnya dapat dicegah.
2
 National Center for Health Statistics 

(NCHS) pada tahun 2011, mengatakan bahwa prevalensi asma menurut usia sebesar 

9,5% pada anak dan 8,2% pada dewasa, sedangkan menurut jenis kelamin 7,2% laki-

laki dan 9,7% perempuan.
3
 

 Di Indonesia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 

mendapatkan hasil prevalensi nasional untuk penyakit asma pada semua umur adalah 

4,5 %. Dengan prevalensi asma tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah (7,8%), diikuti 

Nusa Tenggara Timur (7,3%), DI Yogyakarta (6,9%), dan Sulawesi Selatan (6,7%). 
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Dan untuk provinsi Jawa Tengah memiliki prevalensi asma sebesar 4,3 %. 

Disampaikan pula bahwa prevalensi asma lebih tinggi pada perempuan dibandingkan 

pada laki-laki.
4
 

 Asma merupakan diagnosis masuk yang paling sering dikeluhkan di rumah 

sakit anak dan mengakibatkan kehilangan 5-7 hari sekolah secara 

nasional/tahun/anak. Sebanyak 10-15% anak laki-laki dan 7-10% anak perempuan 

dapat menderita asma pada suatu waktu selama masa kanak-kanak. Asma dapat 

timbul pada semua umur: 30% penderita mulai merasakan gejala pada usia 1 tahun, 

dan 80-90% anak asma mengalami gejala pertama kali sebelum usia 4-5 tahun.
5
 

 Telah terjadi peningkatan kematian akibat asma termasuk pada anak di 

beberapa negara pada dua dekade terakhir. Jumlah penderita asma terus meningkat 

seiring dengan bertambahnya komunitas yang mengikuti gaya hidup barat dan 

urbanisasi. Hal tersebut juga berhubungan dengan peningkatan terjadinya alergi lain 

seperti dermatitis dan rinitis.
6,7 

Dalam penelitian yang menggunakan kuesioner 

ISAAC, periode usia yang sering mengalami kematian diwakili oleh kelompok usia 

13-14 tahun.
8
 

 Faktor risiko yang dapat mengakibatkan asma dan memicu untuk terjadinya 

serangan asma diantaranya adalah riwayat atopik keluarga.
2
 Berdasarkan sebuah studi 

kohort, apabila seorang anak memiliki satu orang tua yang memiliki alergi, maka 

anak tersebut memiliki kemungkinan untuk menderita alergi sebesar 33 %,
 
dan 

kemungkinan alergi pada anak yang kedua orangtuanya menderita alergi sebesar 
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70%.
9
 Zulfikar dkk pada tahun 2008 di Jakarta melakukan penelitian mengenai 

prevalensi asma dan mendapatkan hasil prevalensi asma pada anak usia 13-14 tahun 

sebesar 13,1%, disamping itu didapatkan pula hubungan antara riwayat atopik 

keluarga dengan kejadian asma pada anak.
10

 Penelitian mengenai hubungan antara 

riwayat atopik keluarga dengan kejadian asma pada anak di Semarang belum banyak 

dilakukan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. 

   

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut, apakah terdapat hubungan antara riwayat atopik orang tua 

dan kejadian asma pada anak usia 13-14 tahun di Semarang?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

 Menganalisis hubungan antara riwayat atopik orang tua dan kejadian asma 

pada anak usia 13-14 tahun di Semarang. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1.3.2.1 Mengetahui prevalensi asma pada anak usia 13-14 tahun di Semarang. 

1.3.2.2 Menganalisis hubungan antara riwayat atopik orang tua berupa asma, rhinitis 

alergi, serta dermatitis atopik dan kejadian asma pada anak usia 13-14 tahun 

di Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan diketahuinya data dari hubungan riwayat atopik orang tua dan 

kejadian asma pada anak usia 13-14 tahun di Semarang, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1.  Sebagai sumber informasi bagi berbagai pihak, termasuk diantaranya para klinisi 

di bidang kesehatan, pemerintah, dan para orang tua. 

2. Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan diadakan. 

3. Sebagai acuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. 

 

1.5 Keaslian Penelitian  

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

Nama Judul Tahun Tempat Metode Hasil 

Achmad 

Syaiful 

Ludfi, dkk.  

Asosiasi Penyakit 

Alergi Atopi Anak 

dengan Atopi 

Orang Tua dan 

Faktor Lingkungan 

2008 Surabaya Case 

control 

Terdapat asosiasi 

antara 

urutan kelahiran 

dan paparan 

alergen tungau 

debu 

rumah yang 

dianggap sebagai 

faktor 

lingkungan 

dengan alergi 

atopi pada orang 

tua yang atopi. 

Ika Candra 

P.S., 

Sumadiono 

Hubungan Antara 

Riwayat Atopi 

dengan Kejadian 

Rinitis Alergika 

pada Anak 

2010 Yogyakarta Cross 

sectional 

Tidak terdapat 

hubungan antara 

riwayat atopi 

terhadap 

kejadian rhinitis 

alergi pada anak 
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Tabel 1. Keaslian Penelitian (lanjutan) 

Nama Judul Tahun Tempat Metode Hasil 

Teuku 

Zulfikar, 

dkk. 

Prevalens Asma 

Berdasarkan 

Kuesioner ISAAC 

dan Hubungan 

dengan Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Asma Pada Siswa 

SLTP di 

Daerah Padat 

Penduduk Jakarta 

Barat Tahun 2008 

2008 Jakarta 

Barat 

Cross 

sectional 

Prevalens asma 

anak usia 13-14 

tahun adalah 

13,1%. Ada 

korelasi statistik 

antara prevalens 

asma dan bersin, 

atopi, riwayat 

asma keluarga, 

namun tidak 

dengan riwayat 

menyusui di 

awal kehidupan. 

Faisal 

Yunus, dkk 

Prevalens Asma 

pada Siswa Usia 

13-14 Tahun 

Berdasarkan 

Kuesioner ISAAC 

di Jakarta 

2008 Jakarta Cross 

sectional 

Terdapat 

peningkatan 

prevalens asma 

dari 11,5% tahun 

2001 naik 

menjadi 12,2%. 

Prevalens rinitis 

meningkat dari 

10,6% menjadi 

28,2%, dan 

prevalens ekzim 

naik dari 2,9% 

menjadi 4,23%. 

 

 Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui riwayat atopik orang tua dan kejadian asma pada 

anak hanya pada usia 13-14 tahun di Semarang. Selain itu, penelitian ini 

menggunakan metode cross sectional. 

 


