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Pendahuluan 

Asma adalah salah satu penyakit saluran nafas kronik utama, yang 

mengenai 1-18% penduduk di suluruh dunia. Asma ditandai oleh keluhan 

respirasi, seperti mengi, sesak, rasa berat di dada, dan/atau batuk serta 

hambatan aliran udara ekspirasi yang variabel. Variabel disini dimaksudkan 

bahwa semua gejala dan bukti hambatan aliran udara ekspirasi tersebut 

terjadi fluktuatif dalam hal waktu dan intensitasnya. Variasi tersebut terjadi 

akibat rangsangan berbagai faktor pencetus seperti aktivitas fisik, allergen, 

iritan, perubahan cuaca, atau infeksi virus.1  

 Asma merupakan masalah kesehatan serius di dunia. Asma dapat 

mengenai semua orang dari berbagai kelompok umur di semua wilayah di 

seluruh dunia. Prevalensi asma terus meningkat dalam beberapa tahun 

terakhir, terutama pada anak-anak.1 Peningkatan kejadian asma biasanya 

didapatkan pada masyarakat yang mengadopsi gaya hidup barat (western 

lifestyle) serta pada daerah urban. Peningkatan proporsi kaum urban yang 

diproyeksikan pada tahun 2025 menjadi 59% juga diprediksi meningkatkan 

prevalensi asma dalam satu decade ke depan. Pada tahun 2025 

diperkirakan terjadi penambahan prevalensi asma 100 juta kasus lagi.2 

 Masalah utama pada asma adalah beban medis dan sosioekonomi 

yang dialami. Secara medis, pasien asma akan mengalami penurunan 

kualitas hidup yang gradual. Bila tidak dilakukan manajemen yang tepat, 

penyakit asmanya akan menjadi tidak terkontrol dengan segala 
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konsekuensi perburukan anatomi dan fisiologis saluran nafas. Selain itu, 

masalah efek samping obat juga muncul pada kasus yang tidak ditangani 

sesuai pedoman terapi yang ada. Selain konsekuensi medis, masalah sosio-

ekonomi juga muncul akibat asma. Pasien asma akan mengalami 

penurunan produktivitas kerja serta prestasi belajar pada pasien usia 

sekolah. Selain itu, beban ekonomi dalam penanganan asma juga sangat 

tinggi.2  

 Masalah global asma memaang masih tetap menjadi perhatian 

berbagai organisasi kesehatan di dunia. Berbagai upaya disusun untuk 

menurunkan beban asma tersebut. Berikut ini akan disampaikan berbagai 

masalah epidemiologi, sosio-ekonomi yang diakibatkan oleh asma untuk 

membuka wawasan dan memberikan gambaran besarnya masalah dan 

lingkup asma. 

 

Epidemiologi Asma 

 Asma merupakan penyakit kronis paling umum di dunia. Sekitar 300 

juta penduduk dunia diperkirakan menderita asma, dengan 250.000 

kematian setiap tahunnya. Angka ini tersebar di berbagai belahan dunia. 

Semua Negara di dunia tidak dapat terbebas dari asma. Variasi angka 

prevalensi antar bangsa di seluruh dunia diakibatkan kualitas fasilitas 

kesehatannya, teknik surveilans yang digunakan, diagnosis dokter, serta 

jaringan informasi masalah kesehatan yang dimiliki. 

 The World Health Survey mengungkapkan terjadinya variasi angka 

prevalensi asma antar berbagai Negara di dunia. Selain itu, terdapat variasi 



kejadian asmaantara asma berdasarkan diagnosis dokter dan berdasarkan 

profil gejala yang dikeluhkan, termasuk mengi dalam 12 bulan terakhir. 

Angka kejadian asma pada orang dewasa berdasarkan catatan diagnosis 

dokter adalah 4,3 % (95 % CI: 4,2-4,4). Paling rendah di Cina (0,2%) dan 

tertinggi di Australia (21%). Sedangkan angka prevalensi asma berdasarkan 

keluhan klinis yang dilaporkan pasien adalah 4,5 % (95 % CI: 4,4-4,6), 

didaptkan juga dengan variasi antar Negara yang cukup lebar. Angka 

prevalensi terendah di Vietnam sebesar 1%, tertinggi di Australia 21,5%.  

1.0 % in Vietnam to 21.5 % in Australia. Perbedaan angka prevalensi 

tersebut kemungkinan diakibatkan oleh variasi tingkat pengetahuan dan 

pengalaman klinisi dalam mendiagnosis asma yang tepat sesuai panduan 

dan konsensus standar yang diacu di seluruh dunia.3   

 Prevalensi asma secara klinis juga digunakan GINA untuk 

menentukan standar penghitungan angka kejadian asma. Cara ini dipakai 

untuk mempersempit variasi akibat tidak adanya tes tunggal universal 

untuk diagnosis asma, perbedaan klasifikasi asma, dan perbedaan 

interpretasi keluhan dan gejala asma antar Negara-negara di dunia. Kriteria 

klinis asma yang dipakai gold standard adalah temuan hiperresponsivitas 

bronchus dan mengi. Gambar 1 menunjukkan peta prevalensi asma secara 

klinis di seluruh dunia. Seperti yang dapat dilihat, banyak area di dunia 

yang belum memiliki data terstandar, sehingga angka prevalensi asma yang 

sebenarnya mungkin lebih tinggi. 
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Gambar 1. Peta Dunia Prevalensi Klinis Asma2 

 Berdasarkan RISKESDAS 2013, prevalensi asma di Indonesia 

didapatkan 4,5% dari seluruh penduduk Indonesia. Asma menduduki 

peringkat pertama dari kategori prevalensi penyakit kronik tidak menular. 

Apabila diproyeksikan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 

2013 yang berjumlah lebih dari 248 juta jiwa, maka jumlah pasien asma di 

Indonsia lebih dari 11 juta jiwa.5 Angka tersebut merupakan jumlah yang 

sangat banyak untuk ditangani oleh dokter, khususnya spesialis terkait 

yang kebanyakan terdistribusi di kota-kota besar. 

 Selain angka prevalensi, angka kematian akibat asma juga menjadi 

masalah tersendiri. Mencari angka kematian akibat asma memang sangat 



menantang. Pada beberapa kasus, kematian yang terjadi pada pasien asma 

bukan akibat langsung asma, sehingga menimbulkan kelompok positif 

palsu. Sebaliknya pada kelompok negative palsu, kematian yang jelas 

akibat asma, disebutkan oleh penyebab lain. GINA dan WHO 

menstandarisasi angka kematian asma berdasakrkan populasi kelompok 

umur 5-35 tahun. Case fatality rates dipakai untuk menggambarkan jumlah 

kematian akibat asma setiap 100.000 pasien asma (Gambar 2). 

 

    

Gambar 2. Peta Dunia berdasarkan Case Fatality Rate Asma2 

 

 Beban asma secara epidemiologi dapat dilihat dari beberapa 

perhitungan. Teknik penghitungan data yang paling sering dipakai adalah 

Disability-adjusted life year (DALY). Satu DALY asma artinya hilangnya satu 

tahun kehidupan akibat asma. Data WHO tahun 2001 menyebutkan 

peringkat asma pada ranking 25 DALY berbagai penyakit di dunia, dengan 

angka DALY 15,0.1,4 
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 Beban ekonomi asma juga relatif sulit ditentukan secara global. 

Berbagai estimasi dibuat di beberapa Negara dalam mencoba menghitung 

berapa biaya yang diakibatkan oleh asma dari berbagai sektor kehidupan. 

Beban langsung akibat penyakit asma dapat dilihat dari biaya pengobatan 

dan perawatan pasien asma. Sedangkan biaya tidak langsung dihitung 

berdasarkan efek negative asma pada produktivitas pasien. Pada beberapa 

penelitian,beban indirek asma bahkan lebih tinggi dari beban langsung 

asma akibat pengobatannya. Beban ekonomi ini bervariasi antara negara 

dengan pendapatan tinggi dan rendah.6,7 

 Penelitian di Amerika tahun 2009 mendapatkan estimasi biaya total 

untuk asma di populasi sebesar 56 milyar Dollar Amerika per tahun, atau 

3.259 Dolar Amerika per pasien per tahun. Penelitian lain di Eropa tahun 

2011 mendapatkan angka rerata biaya langsung untuk asma 19,5 milyar 

EURO, sedangkan biaya tidak langsung mencapai 14,4 milyar EURO.6 Untuk 

Negara Asia, angka estimasi di Hongkong mencapai 1.189 Dolar Amerika 

per pasien per tahun untuk total biaya langsung dan tidak langsung dari 

Asma. Sedangkan di Vietnam 184 Dolar Amerika per pasien per tahun.4 

 Besarnya beban ekonomi asma ini sebenarnya dapat ditekan 

menjadi jauh lebih rendah. Hal ini dicapai dengan semaksimal mungkin 

menangani pasien asma untuk mencapai asma terkontrol. Mencapai asma 

terkontrol memang masih menjadi permasalahan yang rumit. Dalam 

komponen manajemen asma, berbagai faktor mempengaruhi outcome. 

Tingkat kepatuhan berobat, ketersediaan obat kontroler pada layanan 

kesehatan dan jaminan kesehatan nasional, harga obat yang mahal, 



pemerataan distribusi obat, serta tingkat pengetahuan dokter dalam 

menangani asma, sangat mempengaruhi keberhasilan pengobatan asma 

mencapai status terkontrol.2,4 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Asma 

 Berbagai faktor telkah diketahui mempengaruhi asma, tetapi tidak 

ada satupun yang merupakan faktor spesifik untuk asma. Selama ini 

berbagai faktor yang mempengaruhi asma dikategorikan menjadi 2 

kelompok besar, yaitu faktor genetik dan non-genetik. Para ahli akhirnya 

berkesimpulan, bahwa kedua faktor tersebut bersama-sama membentuk 

wajah asma. 

 Faktor genetik sering dikaitkan dengan terjadinya asma dalam 

keluarga. Banyak bukti menampilkan kejadian asma yang meningkat pada 

populasi anak kembar serta pada riwayat orang tua asma.8 Kerentanan 

genetic yang akhirnya diasumsikan mempengaruhi terjadinya asma pada 

seorang pasien, terutama anak-anak. Genetik juga dihubungkan dengan 

peranan alergi pada asma. Riwayat alergi pada keluarga menjadi standar 

pertanyaan dalam memeriksa pasien asma.4 

 Kerentanan genetic asma saja sebenarnya belum cukup untuk 

menimbulkan asma. Masih ada peranan faktor lingkungan, dalam hal ini 

partikel dan kualitas udara, yang mempengaruhi timbulnya asma. Faktor 

lingkungan atau sering juga disebut faktor non-genetik sering dikaitkan 

dengan pencetus serangan asma, akibat kemampuannya menimbulkan 

gejala asma baik secara langsung maupun setelah proses sensitisasi.1 

Beberapa faktor lingkungan yang sering dihubungkan dengan asma antara 

lain debu, asap, jamur dan kelembaban tempat tinggal, serbuk sari 

tanaman, partikel dari hewan ternak atau hewan peliharaan, asap rokok, 
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perubahan cuaca, serta berbagai bahan berbahaya dari pajanan di tempat 

kerja.4 Selain faktor lingkungan tersebut, beberapa faktor lain seperti 

infeksi virus pernafasan, pemakaianobat golongan aspirin atau beberapa 

antibiotika lain, aktivitas fisik, makanan tertentu, serta emosi juga dapat 

mempengaruhi asma.       

 

Ringkasan 

 Asma merupakan salah satu penyakit non-infeksi utama di dunia 

dengan prevalensi yang tinggi. Asma dapat diderita oleh semua populasi di 

dunia. Angka kematian akibat asma juga masih cukup tinggi. Asma juga 

membawa masalah psiko-sosio-ekonomik yang cukup serius. Beban 

ekonomi asma sangat tinggi, terutama akibat tidak terkontrolnya penyakit 

ini. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi asma harus mendapat 

perhatian oleh para klinisi, pasien, dan pemerintah. 

 

Daftar Pustaka 

1. Global Initiative fo Asthma. Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention updated 2015. 2015 

2. Masoli M, Fabian D, Holt S, et al. Global Burden of Asthma. 

GINA.2014 

3. Croisant S. Epidemiology of Asthma: Prevalence and Burden of 

Disease. In: Brasier AR(ed.) Heterogeneity in Asthma, Advances in 

Experimental Medicine and Biology. 14th ed. Springer Science and 

Business Media. New York;2014:pp.17-29 



4. Global Asthma Network. The Global Asthma Report 2014. 2014 

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar (RISKERDAS) 

2013. 

6. Gibson GJ, Loddenkemper R, Sibille Y, et al. for European 

Respiratory Society. Lung Health in Europe: Facts and Figures. 2013 

7. Bahadori K, Dayle-Waters MM, Marra C, et al. Economic burden of 

asthma: a systematic review. BMC Pulm Med 2009;9:24-30 

8. Rees J. Prevalence. In: Rees J, Kanabar D, Pattani S (eds). ABC of 

Athma 6th ed. Blackwell Publishing. London;2010:pp.6-9. 

 


	naskah PKB.pdf (p.1-5)
	OVER VIEW.pdf (p.6-14)

