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ABSTRAK
Asma adalah suatu kelainan berupa inflamasi (peradangan) kronik saluran napas
yang menyebabkan hiperventilasi bronkus terhadap berbagai ransangan yang ditandai
dengan gejala berulang berupa mengi, batuk, sesak nafas dan rasa berat didada terutama
pada malam dan atau dini hari yang umumnya bersifat reversible (dapat kembali keadaan
awal) dengan atau tanpa pengobatan. Salah satu penatalaksanaan pada pasien asma yang
mengalami menurunan saturasi oksigen yaitu dengan cara pemberian tehnik posisi high
fowler yang dapat meningkatkan saturasi oksigen. Tujuan studi kasus ini adalah untuk
mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien asma dalam pemenuhan
kebutuhan oksigenasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode
pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien Asma
dengan diagnosa keperawatan pola napas tidak efektif berhubungan dengan posisi tubuh
yang menghambat ekspansi paru. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan
keperawatan pada pasien asma dalam pemenuhan oksigenasi dengan masalah pola napas
tidak efektif yang dilakukan tindakan keperawatan dengan memberikan tehnik posisi high
fowler selama 15-30 menit selama 3 hari berturut-turut didapatkan hasil terjadi
peningkatan saturasi oksigen atau SpO2 dari 93 %, menjadi 95 %. Rekomendasi tindakan
posisi high fowler pada pasien asma yaitu untuk meningkatkan saturasi oksigen.
Kata kunci : Asma, high fowler, meningkatkan saturasi oksigen.
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dalam kondisi yang parah asma dapat
mengakibatkan penurunan aktivitas dan
ketidak mampuan untuk berbicara
(Hutapea, 2018).
Apabila dibiarkan dan tidak
mendapat penanganan dengan baik
dapat
menyebabkan
terjadinya
komplikasi pernafasan yang mengancam
jiwa
termasuk
pneumonia,
pneumotoraks dan kegagalan pernafasan
atau status asmatikus bahkan akan
mengakibatkan kematian (Etika, 2018).
Terapi farmakologi yang diberikan pada
pasien
asma
yang
mengalami
kekambuhan biasanya diberikan yaitu
bronchodilator, kortikosteroid inhalasi
dan mukotilin (Andra & Yessi, 2013).
Sangat penting bagi penderita
asma
diberi
Oksigenasi
karena
oksigenasi termasuk kebutuhan dasar
manusia yang paling mendasar yang
digunakan
untuk
kelangsungan
metabolisme sel tubuh, yang dapat
mempertahankan hidup dan aktivitas
berbagai organ dan sel tubuh
(Andarmoyo, 2012).
Intervensi nonfarmakologi yaitu
pemberian
posisi
dalam
upaya
mencegah penurunan saturasi oksigen
pada pasien asma, tindakan atau
implementasi yang dapat perawat
lakukan adalah dengan mengatur posisi
(positioning) dengan istirahat yang
nyaman sehingga otot napas tambahan
bisa bekerja dengan baik (Anggayanthi,
2019).
Posisi semi fowler adalah posisi
setengah duduk dengan bagian kepala
tempat tidur lebih tinggi atau dinaikan
45o dan posisi ini dilakukan karena
adanya gaya gravitasi yang menarik
diagfragma ke bawah sehingga paru jauh
lebih baik pada posisi semi fowler.
Sedangkan pemberian posisi high fowler
adalah posisi dimana tempat tidur
diposisikan dengan ketinggian 60o-90o.
Pemberian posisi high fowler bertujuan
untuk menghilangkan tekanan pada
diagfragma
dengan
kemungkinan
pertukaran volume dapat jauh lebih

PENDAHULUAN
Asma merupakan penyakit yang
ditandai oleh peradangan kronik jalan
nafas. Penyakit ini dapat diketahui oleh
adanya keluhan pernafasan seperti sesak
nafas, batuk, rasa berat di dada dan juga
mengi yang sifatnya dapat ringan sampai
berat, bisa sembuh sendiri dengan atau
tanpa pengobatan (Kemenkes RI, 2018).
Menurut
World
Health
Organization (WHO)
saat ini ada
sekitar 300 juta orang yang menderita
asma di seluruh dunia, terdapat sekitar
250.000 kematian yang disebabkan oleh
serangan
asma
setiap
tahunnya.
Prevalensi
penyakit
asma
terus
mengalami peningkatan terutama di
negara-negara
berkembang
akibat
perubahan gaya hidup dan peningkatan
polusi udara. Riset kesehatan dasar
tahun 2013 prevalensi asma di Indonesia
mencapai 4,5 % dari populasi, dengan
jumlah kumulatif kasus asma sekitar
11.179.032 asma berpengaruh pada
disabilitas dan kematian dini terutama
pada anak usia 10-14 tahun dan orang
tua usia 75-79 tahun, saat ini asma
termasuk dalam 14 besar penyakit yang
menyebabkan disabilitas di seluruh
dunia (Kemenkes RI, 2018).
Penyakit asma di Indonesia
termasuk dalam sepuluh besar penyakit
penyebab kesakitan dan kematian.
Angka kejadian asma tertinggi dari hasil
survey Riskesdas di tahun 2013
mencapai 4.5% dengan penderita
terbanyak adalah perempuan yaitu 4.6%
dan laki-laki sebanyak 4.4 % (Kemenkes
RI, 2014).
Penyabab terjadinya penyakit
asma salah satunya genetik asma atau
hiperaktivitas bronkus selain itu factor
lingkungan juga dapat mempengaruhi
terjadinya kekambuhan pada penderita
asma (Damanik, 2015). Factor pencetus
timbulnya penyakit asma tidak selalu
sama pada setiap individu penderita
asma, gejala yang timbul pada seseorang
yang terkena asma ditunjukkan dengan
gejala sesak nafas, batuk dan sesak dada,
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besar dari udara (Anggayanthi, 2019).
hasil
penelitian
yang
dilakukan
Anggayanthi, dkk (2019) menyebutkan
bahwa pemberian tehnik posisi high
fowler dapat meningkatkan saturasi
oksigen, dapat dilihat dari SpO2 yang
mengalami
peningkatan
setelah
diberikannya posisi high fowler selama
15-30 menit.
Berdasarkan hal tersebut penulis
tertarik untuk melakukan intervensi
tersebut, yaitu pemberian tehnik posisi
high fowler untuk mencegah menurunan
saturasi oksigen pada penderita asma
dengan kebutuhan oksigenasi.

wheezing. Perabaan akral hangat
tekanan darah 140/90 mmHg, Nadi 97
x/menit, RR 26 x/menit, SpO2 90 %,
Suhu 37oC, pola pernapasan cepat dan
terpasang oksigen 3 lpm.
Hasil pemeriksaan laboratorium
pada tanggal 15 februari 2020 pukul
17.26 WIB menunjukkan hasil lekosit
15,02 ribu/ul (nilai normal 4,50-11,00),
eritrosit 5,45 juta/ul (nilai normal 4,506,50), hemoglobin 15,2 g/dl (nilai
normal 13-18), hemotokrit 46,1 vol %
(nilai normal 40-52), trombosit 358
ribu/ul (nilai normal 150-450), eosinofil
1,6 % (nilai normal 2-4), basofil 0,4 %
(nilai normal 0-1), limfosit 14,2 % (nilai
normal 25-60). Monosit 4,7 % (nilai
normal 2-8), neutrofil 49,1% (nilai
normal 50-70).
Menurut francis (2011) dalam
teori disebutkan bahwa pada kasus asma
akan menimbulkan inflamasi kronik dan
umum pada jalan napas, sebagai akibat
dari inflamasi, jalan napas menjadi
hiperresponsif dan mudah menyempit
sebagai respons terhadap berbagai jenis
rangsangan.
Hal
ini
dapat
mengakibatkan batuk, mengi, dada
terasa sesak, napas pendek dan gejalagejala ini seringkali memburuk pada
malam hari.
Oksigenasi adalah salah satu
kebutuhan yang paling mendasar pada
manusia,
pemenuhan
kebutuhan
oksigenasi
ditujukan
untuk
kelangsungan metabolisme sel tubuh,
mempertahan hidupnya dan melakukan
aktivitas sebagai organ atau sel
(Andarmoyo, 2014).
Terapi medis yang diberikan
pada Tn.K selama pengelolaan asuhan
keperawatan
yaitu
injeksi
methylprednisolone 40 mg/8 jam
golongan kortikosteroid yang berfungsi
untuk mengatasi peradangan dan
meredakan reaksi alergi seperti penyakit
asma, injeksi omeprazole 40 mg/24 jam
golongan obat maag jenis penghambat
pompa proton yang berfungsi untuk
meningkatkan fungsi kognitif pada otak

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah
diskriptif dengan menggunakan metode
pendekatan studi kasus. Studi kasus
merupakan studi yang mempelajari
kasus untuk menunjukkan hal-hal
penting dari kasus yang dipelajari. Studi
kasus ini dilakukan untuk mengetahui
gambaran asuhan keperawatan pada
pasien
asma
dalam
pemenuhan
oksigenasi.
Subjek dalam studi kasus ini
adalah satu orang pasien asama dalam
pemenuhan
kebutuhan
oksigenasi.
Tempat penelitian di ruang Cempaka
RSUD Salatiga pada tanggal 17 februari
sampai 29 februari 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengkajian awal yang
dilakukan pada hari Kamis tanggal 20
februari 2020 jam 10.00 WIB, pasien
mengatakan
sesak
napas
saat
beraktifitas, didapatkan hasil bahwa
kesadaran Composmentis dengan GCS
E4, V5 dan M6 dan pada pemeriksaan
fisik paru yaitu inspeksi simetris, irama
napas tidak teratur dan pola napas
dangkal/ hiperventilasi dan tampak
menggunakan otot bantu pernapasan,
palpasi : inspirasi dan ekspirasi
memanjang, vocal fremitus ka/ki sama,
perkusi : terdapat suara redup dan
auskultasi terdengan suara tambahan
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dan mengatasi gangguan lambung.
Injeksi cefixime 40 mg/12 jam golongan
antiobik mengobati infeksi bakteri pada
saluran pernapasan, aminofilin 450
mg/8jam
golongan obat xanthine
bronchodilator mengobati gangguan
pernapasan, salbutamol 2-4 mg / 8 jam
golongan bronkodilator (beta2-agonist)
berfungsi mengatasi sesak napas akibat
penyempitan saluran napas, obat peroral
OBH syrup 100ml/8 jam golongan obat
batuk dan flu berfungsi untuk
meredakan batuk.
Berdasarkan
dari
hasil
pengkajian awal (observasi) penelitian
dapat dirumuskan diagnosa keperawatan
berdasarkan SDKI (Standar Diagnosis
Keperawatan Indonesia) yaitu pola
napas tidak efektif (D.0005). Diagnosis
tersebut masuk dalam proiritas pertama
dari dua diagnosis.
Intervensi yang dibuat penulis
berdasarkan diagnosis keperawatan pola
napas tidak efektif berhubungan dengan
posisi tubuh yang menghambat ekspansi
paru adalah perencanaan yang pertama
yaitu monitoring bunyi napas tambahan
(mis. Gurgling, mengi, wheezing, ronchi
kering). Perencanaan kedua berikan
tehnik
non
farmakologi,
untuk
mencegah penururnan saturasi oksigen
berikan posisi high fowler 900,
perencanaan ketiga yaitu ajarkan batuk
efektif, perencanaan keempat yaitu
kolaborasi pemberian bronkodilator,
ekspektoran, mukolitin, jika perlu.
Hasil evaluasi yang telah
dilakukan selama 3 hari. Hari pertama
sebelum dilakukan tehnik posisi high
fowler saturasi oksigen atau SpO2 93 %
dan sesudah diberikan tehnik posisi high
fowler meningkat menjadi SpO2 95 %.
Hari kedua didapatkan hasil pemberian
posisi high fowler sebelum diberikan
tindakan saturasi oksigen SpO2 89%
setelah diberikan posisi high fowler
meningkat menjadi 92 %. Hari ketiga
didapatkan hasil sebelum diberikan
posisi high fowler saturasi oksigen 91 %
dan sesudah diberikan posisi high fowler

meningkat menjadi 93 %, dapat dilihat
seperti tabel 4.1
Tabel 4.1 evaluasi saturasi oksigen
atau SpO2 pada Tn.K mengalami
peningkatan

Hari
Ke 1
Ke 2
Ke 3

Hasil
Saturasi
atau SpO2
Sebelum
93 %
89 %
91 %

Evaluasi
Oksigen
Sesudah
95 %
92 %
93 %

Berdasarkan data tabel diatas
dapat disimpulkan adanya peningkatan
saturasi oksigen atau SpO2 dari hari
pertama sampai dengan hari ketiga.
Hasil studi kasus yang dilakukan di
RSUD Salatiga diketahui bahwa sesudah
dilakukan
intervensi
keperawatan
dengan memberikan terapi tehnik posisi
high fowler selama 15-30 menit selama
3 hari berturut-turut. Berdasarkan hasil
evaluasi pemberian terapi posisi high
fowler dapat meningkatkan saturasi
oksigen pada pasien asma. Terbukti
terjadi peningkatan saturasi oksigen 93
% menjadi 95 %.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pengelolaan asuhan keperawatan pada
pasien
asma
dalam
pemenuhan
oksigenasi dengan masalah keperawatan
pola napas tidak efektif, tindakan yang
dilakukan adalah pemberian tehnik
posisi high fowler dengan durasi 1 kali
dalam sehari dalam waktu 15-30 menit
selama 3 hari didapatkan hasil terjadi
peningkatan saturasi oksigen dari 93 %
menjadi 95 %. Rekomendasi tindakan
tehnik posisi high folwerdilakukan pada
pasien dengan sesak napas dan terjadi
penurunan saturasi oksigen.
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