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ABSTRAK 

Asma Bronkial merupakan suatu keadaan dimana saluran nafas mengalami 

penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang 

menyebabkan peradangan, penyempitan ini bersifat reversible dan asma dapat 

menyebabkan penderita mengalami sesak napas, mengi (Wheezing), dan batuk. 

Pasien Asma Bronkial spasme jalan nafas dapat diberikan terapi oksigen dan posisi 

semi fowler. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien Asma Bronkial dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien 

dengan Asma Bronkial di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Gondo Suwarno 

Ungaran. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien Asma Bronkial dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi dengan masalah 

keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan 

nafas yang dilakukan tindakan keperawatan terapi oksigen dan posisi semi fowler 

selama 15 menit didapatkan hasil sebelum tindakan didapatkan hasil terdapat 

wheezing,setelah tindakan suara wheezing menurun, Respiratory rate 27x/menit 

menjadi 22x/menit serta nilai saturasi oksigen yang sebelumnya 93% menjadi 98%. 

Rekomendasi tindakan terapi oksigen dan posisi semi fowler dilakukan pada pasien 

Asma Bronkial dengan spasme jalan nafas. 

 

Kata kunci : Posisi semi fowler, terapi oksigen, Asma Bronkial 
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ABSTRACT 

Bronchial asthma is a condition in which the airways are narrowed due to 

hyperactivity to certain stimuli that cause inflammation, this narrowing is reversible 

and asthma can cause sufferers to experience shortness of breath, wheezing, and 

coughing. Patients with bronchial asthma with airway spasm can be given oxygen 

therapy and semi-Fowler's position. The purpose of this case study is to know the 

description of nursing in patients with bronchial asthma in fulfilling oxygenation 

needs. 

This type of research is descriptive, using a case study approach. The subject 

in this case study was one patient with bronchial asthma in the emergency 

department of RSUD Dr. Gondo Suwarno Ungaran. The results of the study 

indicated that the management of nursing in patients with bronchial asthma in 

fulfilling oxygenation needs with nursing problems in ineffective airway clearance 

related to airway spasms carried out by nursing actions with oxygen therapy and 

semi-Fowler position for 15 minutes after the wheezing action decreased, the 

respiratory rate 27x/minute became 22x/minute and the previous oxygen saturation 

value was 93% to 98%. Recommendations for oxygen therapy and semi-Fowler's 

position are carried out in patients with bronchial asthma with airway spasm. 
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PENDAHULUAN 

Asma bronkial adalah obstruksi 

jalan napas yang bersifat reversible. 

Ditandai dengan serangan intermitten 

bronkus yang disebabkan oleh 

rangsangan alergi (Manurung, 2016). 

Menurut World Health 

Organisation tahun 2016 sekitar 235 

juta dengan angka kematian lebih dari 

80% di negara-negara berkembang. 

Data prevalensi asma di Amerika 

Serikat berdasarkan umur sebesar 

7,4% pada dewasa dan 8,6% pada 

anak-anak, berdasarkan jenis kelamin 

6,3% laki-laki dan 9,6% perempuan, 

dan berdasarkan ras sebesar 7,6% ras 

kulit putih dan 9,9% ras kulit hitam. 

Prevalensi asma di Jawa Tengah 

pada tahun 2018 sebanyak 1,5% 

(Riskesdas,2018). Dari sebanyak 35 

kabupaten yang ada di Jawa Tengah 

prevalensi penyakit asma mencapai 

110.534 jiwa dengan jumlah tertinggi 

berada di Kabupaten Brebes dengan 

jumlah 11.806 jiwa dan prevalensi 

terendah berada di Kabupaten Jepara 

dengan jumlah 0 jiwa. Surakarta 

memiliki prevalensi penyakit asma 

sebanyak 8.169 jiwa. (Profil 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 

2018). 

Prevalensi Asma Bronkial di 

RSUD Dr. Gondo Suwarno Ungaran 

menunjukkan bahwa angka kejadian 

penderita Asma pada tahun 2016 

sampai dengan 2018 mengalami 

penurunan, jumlah penderita pada 

tahun 2016 adalah 46 pasien, pada 

tahun 2017 sebanyak 43 pasien dan 

pada tahun 2018 sebanyak 41 pasien. 

Semua pasien asma dapat keluar dari 

Rumah Sakit setelah menjadi 

pengobat di RSUD Dr. Gondo 

Suwarno Ungaran. (Rekam Medis 

RSUD Dr. Gondo Suwarno Ungaran, 

2019). 

Asma Bronkial dapat menyerang 

golongan usia mulai dari anak-anak 

sampai dewasa. Faktor yang 

mempengaruhi terjadinya Asma 

Bronkial meliputi faktor alergi, faktor 

genetik, dan lingkungan (Bintari 

Retna, 2018). 

Penyakit asma dapat 

menimbulkan masalah pada jalan 

napas yang dapat menganggu 

aktivitas sehari-hari. Seseorang yang 

menderita asma ditandai dengan 

merasa cepat lelah, frekuensi napas 

cepat, dada terasa berat, mengi atau 

wheezing, batuk dengan dahak atau 

tidak,serta adanya keterbatasan aliran 



udara meningkatkan konsentrasi 

oksigen dalam tubuh. 

Oksigenasi merupakan kebutuhan 

dasar manusia yang utama Menurut 

hierarki Maslow. Dalam tubuh 

oksigen memiliki peran penting di 

dalam proses metabolisme sel. Organ-

organ dalam tubuh membutuhkan 

suplai oksigen yang cukup agar dapat 

berfungsi secara optimal. 

(Wahyuningsih, 2015). 

Penyakit Asma merupakan 

penyakit yang harus segera ditangani 

jika penderita mengalami sesak nafas, 

ketika tidak segera ditangani maka 

dapat menyebabkan hipoksemia 

bahkan kematian. Yang harus 

diperhatikan pada pasien asma adalah 

saturasi oksigen dan Respiratory 

Rate. 

Salah satu cara untuk 

meningkatkan kadar oksigen dalam 

darah adalah dengan memberikan 

terapi oksigen (Setyohadi,dkk,2015). 

Selain dengan pemberian terapi 

oksigen, metode sederhana yang 

digunakan untuk mengurangi risiko 

pengembangan dinding dada yaitu 

dengan pengaturan posisi.  

Posisi semi fowler merupakan 

posisi tempat tidur di bagian kepala 

dan tubuh dinaikkan 15° hingga 45°. 

Tujuan dari pemberian posisi semi 

fowler adalah untuk membantu 

mengatasi masalah kesulitan 

pernapasan (Suparmi,dkk. 2008). 

Penelitian yang dilakukan 

Syamsul firdaus, dkk .(2019) 

menyebutkan ke efektifan dari 

tindakan pemberian oksigen posisi 

semi fowler dapat dilihat dari 

peningkatan saturasi oksigen yang 

signifikan di menit ke 10 dan 15 

setelah diberikan tindakan selama 15 

menit. Posisi semi fowler dapat 

meningkatkan saturasi oksigen karena 

adanya gaya gravitasi yang menarik 

diafragma kebawah sehingga 

ekspansi paru jauh lebih 

baik.(Aziz,2014). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan desain studi 

kasus, subjek penelitian yang diteliti 

sebanyak 1 orang subjek dengan 

kriteria pasien Asma Bronkial  

dengan pemenuhan oksigenasi, di 

Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. 

Gondo Suwarno Ungaran pada 

tanggal 20, Februari 2021, 

pengumpulan data yang digunakan 



adalah wawancara, observasi dan 

pemeriksaan fisik serta studi 

dokumentasi, instrumen studi kasus 

ini menggunakan lembar observasi 

sebelum tindakan dan sesudah selama 

15 menit untuk mengetahui saturasi 

oksigen dan Respiratory Rate. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengkajian yang 

didapatkan dari data subyektif pasien 

mengatakan sesak napas dan batuk 

berdahak. Dan didapatkan data 

obyektif yaitu terdengar suara napas 

tambahan wheezing, dan pasien 

tampak lemah. Tanda-tanda vital : 

Tekanan darah: 110/70 mmHg, Nadi 

119x/menit, Respiratory rate : 

27x/menit, suhu 36ºC, dan SPO2: 

93%. 

Berdasarkan diagnosa 

keperawatan menurut SDKI (2017) 

kasus yang dialami subyek dapat 

dirumuskan masalah keperawatan 

yaitu bersihan jalan napas tidak 

efektif berhubungan dengan spasme 

jalan napas (D.0001). 

Intervensi dilakukan selama 

1x8 jam diharapkan bersihan jalan 

napas tidak efektif dapat teratasi 

dengan kriteria hasil yaitu (L.01001): 

wheezing menurun, dispnea menurun, 

frekuensi dan pola napas membaik. 

Intervensi yang dibuat 

berdasarkan SIKI yaitu Latihan 

manajemen jalan napas (I.01011) : 

Monitor pola napas (frekuensi) dan 

SPO2, Monitor bunyi napas tambahan 

(wheezing), Posisikan semi fowler 

45º, Berikan minum hangat, Lakukan 

fisioterapi dada(jika perlu), Berikan 

oksigen, Kolaborasi dengan dokter 

tentang pemberian bronkodilator. 

Implementasi pertama pada 

pukul 10.15 WIB yaitu memonitor 

pola napas dengan data subyektif : 

Pasien mengatakan sesak napas dan 

data obyektif : Pasien tampak lemah, 

menggunakan otot bantu pernapasan 

RR: 27x/menit dan SPO2: 93%. 

Implementasi kedua pada pukul 10.17 

WIB yaitu memonitor bunyi napas 

tambahan dengan data subyektif: 

Pasien mengatakan bersedia 

dilakukan monitor bunyi napas 

tambahan dan data obyektif : 

terdengar suara wheezing. 

Implementasi ketiga pada pukul 10.20 

WIB yaitu memberikan oksigen nasal 

kanul 3 liter/menit dengan data 

subyektif : Pasien mengatakan 

bersedia diberikan oksigen nasal 



kanul 3 liter/menit dan data obyektif: 

Pasien tampak terpasang oksigen 

nasal kanul 3 liter/menit.  

Implementasi keempat pada pukul 

10.20 WIB yaitu memberikan posisi 

semi fowler 45º dengan data 

subyektif: pasien mengatakan 

bersedia diberikan posisi semi fowler 

dan data obyektif: Pasien tampak 

dalam posisi semi fowler, RR : 

25x/menit dan SPO2: 95% 

Implementasi kelima pada pukul 

10.25 WIB yaitu memonitor pola 

napas dengan data subyektif : Pasien 

mengatakan sesak napas agak 

berkurang dan data obyektif : Pasien 

tampak lemah, menggunakan otot 

bantu pernapasan RR: 24x/menit dan 

SPO2: 97%. 

Implementasi keenam pada 10.40 

WIB yaitu memberikan nebulizer 

ventolin dan flixotide nebules sesuai 

dengan perintah dokter dengan data 

subyektif: Pasien mengatakan 

bersedia diberikan nebulizer dan data 

obyektif : Pasien tampak menghirup 

uap dari nebulizer. RR: 22x/menit dan 

SPO2: 98%. 

Hasil evaluasi pada pasien dengan 

metode SOAP didapatkan hasil 

Subyektif: Pasien mengatakan sesak 

nafas berkurang, batuk berdahak, dan 

sedikit lega dan data Obyektif : pasien 

tampak rileks, frekuensi napas 

22x/menit dan SPO2 : 98%.  

Analisisnya bersihan jalan napas 

sudah teratasi, planning selanjutnya 

yaitu hentikan intervensi. 

 

Gambar 4.1 Diagram tingkat 

respiratory rate dan SPO2 sebelum 

dan sesudah tindakan pemberian 

oksigen dan posisi semi fowler. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien Asma Bronkial 

dengan pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi dengan masalah 

keperawatan bersihan jalan napas 

tidak efektif tindakan yang 

dilakukan adalah terapi oksigen 

nasal kanul dan posisi semi 

fowler dengan durasi 1x8 jam 

selama 15 menit  yang 
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didapatkan hasil terjadi 

peningkatan saturasi oksigen 

93% menjadi 98% dan 

penurunan Respiratory Rate 

27x/menit menjadi 22x/menit. 

b. Saran 

1. Bagi Perawat 

Memiliki ketrampilan 

yang baik dalam 

memberikan asuhan 

keperawatan kepada pasien 

Asma Bronkial dan 

menjadikan posisi semi 

fowler 45˚ dan kolaborasi 

pemberian terapi oksigen 

nasal kanul menjadi salah 

satu alternatif penurun sesak 

nafas untuk meningkatkan 

saturasi oksigen dan 

menurunkan Respiratory 

rate. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Rumah sakit khususnya 

RSUD Dr. Gondo Suwarno 

Ungaran dapat menjadikan 

pemberian posisi semi fowler 

45˚  menjadi salah satu 

alternatif terapi non 

farmakologis dan kolaborasi 

pemberian oksigen nasal 

kanul untuk meningkatkan 

saturasi oksigen dan 

menurunkan Respiratory 

rate pada pasien Asm  

Bronkial berdasarkan pada 

jurnal kesehatan. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan Karya Tulis 

Ilmiah ini bisa menjadi 

bahan bacaan dan 

menambah wawasan serta 

informasi bagi mahasiswa 

keperawatan tentang 

pemberian posisi Semi 

fowler 45˚ dan terapi oksigen 

nasal kanul untuk 

mengurangi sesak nafas 

dalam meningkatkan 

saturasi oksigen dan 

menurunkan Respiratory 

rate pada pasien Asma 

Bronkial. 

4. Bagi Klien dan Keluarga 

Diharapkan keluarga dan 

pasien dapat menangani 

masalah yang dialami oleh 

pasien dengan memberikan 

posisi semi fowler 45º secara 

mandiri dirumah ketika 

mengalami kekambuhan 

untuk meringankan sesak 

napas. 



5. Bagi Penulis 

Penulis dapat meningkatkan 

kualitas pemberian asuhan 

keperawatan khususnya 

pada pasien dengan asma 

bronkial dengan 

memberikan tindakan non 

farmakologis berupa 

pemberian posisi semi fowler 

45º dan terapi oksigen nasal 

kanul. 
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