
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pharmaceutical care berkembang akibat dari sejarah perkembangan 

obat yang mengakibatkan makin banyaknya DRPs (Drug Related Problems). 

Terlihat dari catatan sejarah bahwa di USA pada tahun 1997, 140.000 

kematian dan 1 juta pasien dirawat dirumah sakit akibat adanya DPRs dari 

obat yang diresepkan (Cipolle et al., 1998). Identifikasi, pencegahan dan 

pemecahan terhadap timbulnya DRPs merupakan aktivitas utama dalam 

pharmaceutical care. DRPs merupakan suatu masalah yang timbul dalam 

penggunaan obat atau terapi obat yang secara potensial maupun aktual dapat 

mempengaruhi outcome terapi pasien, meningkatkan biaya perawatan serta 

dapat menghambat tercapainya tujuan terapi (Van Mill et al., 2004).  

DRPs terdiri dari tujuh kategori, empat kategori diantaranya adalah 

ketidaktepatan pemilihan obat, dosis kurang, dosis lebih dan interaksi obat. 

Ketidaktepatan pemilihan obat dapat menyebabkan obat tidak efektif, 

menimbulkan toksisitas atau efek samping obat, dan membengkakan biaya 

pengobatan. Faktor pendukung yang menyebabkan pasien menerima dosis 

lebih atau kurang, antara lain ialah obat diresepkan dengan metode fixed-

model (hanya merujuk pada dosis lazim) tanpa mempertimbangkan lebih 

lanjut usia, berat badan, jenis kelamin dan kondisi penyakit pasien sehingga 

terjadi kesalahan pada peresepan, adanya asumsi dari tenaga kesehatan yang 
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lebih menekankan keamanan obat dan meminimalisir efek toksik sampai 

mengorbankan sisi efektivitas terapi (Strand et al., 1998). 

Farmasis dalam kaitannya dengan Pharmaceutical care harus 

memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang tepat, efisien dan 

aman. Hal ini melibatkan tiga fungsi umum, yaitu: mengidentifikasi DRPs 

yang terjadi dan potensial terjadi, mengatasi DRPs yang terjadi, mencegah 

terjadinya DPRs yang potensial terjadi (Rovers et.al., 2003). Munculnya 

DRPs dapat dipicu dengan semakin meningkatnya jenis dan jumlah obat yang 

dikonsumsi pasien untuk mengatasi berbagai penyakit yang diderita, seperti 

pada beberapa penyakit kronik (Rakhmawati et al., 2007). 

 Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu penyakit kronik 

yang banyak diderita adalah asma, dilaporkan 300 juta orang menderita asma 

dan 255.000 pasien meninggal karena asma pada tahun 2005 dan 80% terjadi 

di negara berkembang (Depkes, 2008). RSUD Pandan Arang Kabupaten 

Boyolali merupakan rumah sakit yang menangani pasien rawat inap maupun 

rawat jalan. Pasien rawat inap yang ditangani di RSUD Pandan Arang 

Kabupaten Boyolali mempunyai penyakit yang bermacam-macam. Salah 

satunya penyakit asma, di mana penyakit tersebut dapat terjadi pada dewasa 

bahkan pada anak-anak. Di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali, asma 

termasuk penyakit yang banyak dialami.  

Asma merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan tetapi bisa 

dikontrol dan dapat dicegah. Tanpa pelaksanaan pengelolaan asma optimal, 

perjalanan penyakit asma cenderung progresif dengan diselingi fase tenang 



 3

dan eksaserbasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan asma yang baik 

serta diusahakan tindakan pencegahan serangan dan pemburukan penyakit. 

Terjadinya seragan asma merupakan pencerminan dari kegagalan terapi asma 

berobat jalan (Dahlan, 2007). 

 Peningkatan prevalensi morbiditas dan mortalitas asma, khususnya 

peningkatan frekuensi perawatan pasien di rumah sakit atau kunjungan ke 

emergensi menunjukan bahwa penelolaan asma belum berjalan sebagaimana 

yang diharapkan. Untuk mengurangi prevalensi penyakit asma, diperlukan 

penanganan dengan tepat. Hal ini dapat dicapai apabila diagnosis dari dokter 

tepat dan selanjutnya dilakukan terapi atau pengobatan yang tepat dengan 

memperhatikan kondisi pasien. Pengobatan terhadap penyakit asma bisa 

dilakukan dengan obat (terapi farmakologi) atau tanpa obat (terapi non 

farmakologi). Pada pengobatan yang menggunakan obat, obat yang diberikan 

harus berdasarkan terapi yang rasional agar dicapai tujuan klinis yang optimal 

(Dahlan, 2007). Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian pada pengobatan 

pasien asma rawat inap RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali terhadap 

kemungkinan terjadinya Drug Related Problems (DRPs).  

 

B. Perumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, perumusan permasalahan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah seberapa besar angka kejadian serta seberapa 

besar persentase kejadian DRPs kategori dosis lebih, dosis kurang dan obat 
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salah pada pasien asma di instalasi rawat inap RSUD Pandan Arang 

Kabupaten Boyolali tahun 2007? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya DRPs 

kategori dosis lebih, dosis kurang dan obat salah pada asma di instalasi rawat 

inap RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2007. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Drug Related Problems (DRPs) 

a. Definisi   

Drug Related Problems (DRPs) adalah beberapa kejadian yang 

tidak menyenangkan yang dialami oleh pasien, di mana kejadian tersebut 

meliputi atau kemungkinan meliputi terapi obat yang benar-benar terjadi 

atau potensial terjadi yang bertentangan dengan outcome yang diinginkan 

(Cipolle et al., 1998). 

Suatu kejadian dapat disebut DRPs bila memenuhi dua komponen 

berikut: 

1) Kejadian tidak diinginkan yang dialami pasien 

Kejadian ini dapat berupa keluhan medis, gejala, diagnosis, 

penyakit, ketidakmampuan (disability), atau diperkirakan akan terjadi yang 

berkaitan dengan terapi obat yang sedang digunakan oleh penderita 

(Rovers et al., 2003). 
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2) Ada hubungan antara kejadian tersebut dengan terapi obat.  

Bentuk hubungan ini dapat berupa konsekuensi dari terapi obat 

maupun kejadian yang memerlukan terapi obat sebagai solusi maupun 

preventif (Rovers et al., 2003). 

Drug Related Problems (DRPs) terdiri dari DRPs aktual dan DRPs 

potensial. DRPs aktual adalah problem yang sedang terjadi berkaitan 

dengan terapi obat yang sedang diberikan pada pasien. DRPs potensial 

adalah problem yang diperkirakan akan terjadi yang berkaitan dengan 

terapi obat yang sedang digunakan oleh pasien (Yunita et al., 2004). 

 

b. Jenis Drug Related Problems 

Jenis-jenis Drug Related Problems yang sering ditemukan 

diantaranya adalah: 

1) Terapi obat yang tidak perlu 

2) Reaksi obat yang merugikan 

3) Salah obat 

4) Dosis terlalu rendah 

5) Kepatuhan  

6) Dosis terlalu tinggi 

7) Terapi obat tambahan 

Drug Related Problems (DRPs) dapat dipecahkan atau dicegah di 

mana penyebab masalah tersebut dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, 

perlu mengidentifikasikan dan tidak hanya kategori Drug Related 
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Problems (DRPs). Dengan demikian, pasien menyadari manfaat yang 

potensial dari terapi obat ( Cipolle et al.,1998). 

Kategori Drug Related Problems dan penyebabnya dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Kategori Drug Related Problems (DRPs) dan Penyebabnya 
 

DRPs Penyebab 
Terapi obat yang 
tidak perlu 

• Penggunaan obat tanpa indikasi 
• Penggunaan obat adiktif 
• Duplikasi terapi 
• Pengatasan efek samping obat 

Obat salah • Pasien menerima obat tapi tidak aman 
• Adanya kontraindikasi 
• Pasien alergi 
• Pasien dimana obatnya tidak efektif 

Reaksi obat yang 
merugikan 

• Obat yang tidak aman untuk pasien 
• Reaksi alergi 
• Pemberian  obat yang tidak tepat 
• Interaksi obat 
• Peningkatan atau penurunan dosis yang terlalu cepat 
• Efek yang tidak diharapkan 

Dosis terlalu rendah • Dosis obat salah 
• Frekuensi pemberian tidak tepat 
• Durasi pemberian obat tidak tepat 
• Penyimpanan obat yang tidak tepat 
• Pemberian obat tidak tepat  

Kepatuhan  • Produk obat tidak tersedia 
• Tidak bisa mendapatkan produk obatnya 
• Tidak ada cara pemberian  
• Tidak ada cara pemberian 
• Tidak paham instruksi 
• Pasien lebih suka tidak meminum obat  

Dosis terlalu tinggi • Dosis terlalu tinggi 
• Frekuensi pemberian tidak tepat 
• Durasi pemberian obat tidak tepat 
• Penyimpan obat yang tidak tepat 
• Pemberian obat tidak tepat 

Terapi obat 
tambahan 

• Ada indikasi tapi tidak terapi 
• Terapi yang sinergis 
• Terapi profilaksis 

(Rovers et al., 2003). 
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2. Asma  

a. Definisi Asma  

The National Asthma Education and Prevantion Program (NAEPP) 

mendefinisikan asma sebagai penyakit inflamasi kronis pada saluran nafas di 

mana banyak sel dan elemen seluler ikut berperan. Pada individu yang peka 

inflamasi menyebabkan kambuhnya episode wheezing (mengi), breathlessness 

(sesak nafas), chest tightness (dada terasa sesak), dan coughing (batuk) 

(Dipiro et al., 2000). 

Asma adalah suatu penyakit dari sistem pernapasan yang meliputi 

peradangan dari jalan napas dan gejala-gejala bronkospasme yang bersifat 

reversibel. Berbagai sel inflamasi berperan, terutama sel mast, eosinofil, sel 

limfosit T, makrofag, neutrofil dan sel epitel (Depkes, 2007). 

Asma diklasifikasikan berdasarkan etiologi dan tingkat keparahan 

penyakitnya. Berdasarkan etiologinya, asma dapat diklasifikasikan menjadi 3 

tipe, yaitu: 

a. Asma intrinsik, yaitu asma yang ditandai dengan mekanisme yang bersifat 

non-alergik yang bereaksi terhadap pencetus yang tidak spesifik atau yang 

tidak diketahui seperti, udara dingin.  

b. Asma ekstriksik, yaitu ditandai dengan reaksi alergi terhadap pencetus 

spesifik yang dapat diidentifiikasi seperti tepung sari, jamur, debu, bulu 

binatang, dan obat-obatan.  

c. Asma campuran, yaitu bentuk asma yang mempunyai karakteristik dari 

bentuk alergi dan non alergi (Tanjung, 2003).  
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Berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya, asma diklasifikasikan dari 

yang ringan sampai berat sebagai asma intermiten, persisten ringan, persisten 

sedang dan persisten berat. Derajat beratnya asma dapat dilihat pada tabel 2. 

Klasifikasi Asma 

Tabel 2. Klasifikasi Asma Berdasarkan Tingkat Keparahan  
 Gejala Fungsi paru 
Step 1 
Mild 
intermittent 

Siang hari ≤ 2 x seminggu 
Asymptomaik antara eksasserbasi 
Eksaserbasi singkat (dari jam 
menjadi hari); intensitasnya munkin 
bervariasi Malam hari ≤ 2 x sebulan 

FEV1 atau PEF ≥ 
80% 
Variasi PEF < 
20% 

Step 2 
Mild  
Persistent 

Siang hari > 2x seminggu tapi < 1x 
sehari 
Eksaserbasi mempengaruhi aktivitas  
Malam hari > 2x sebulan 

FEV1 atau PEF ≥ 
80% 
Variasi PEF 20%-
30% 

Step 3 
Moderate  
persistent 

Gejala setiap hari 
Tiap hari menggunakan inhalasi, β2 
agonis short-acting 
Ekssaserbasi mengganggu aktivitas 
Eksaserbasi ≥ 2 x seminggu 
Malam hari > 1 x seminggu 

FEV1 atau PEF > 
60% - < 80% 
Variasi PEF 30% 

Step 4 
Severe 
persistent 

Gejala terus menerus 
Aktivitas fisik terbatas 
Eksaserbasi sering 
Malam hari sering 

FEV1 atau PEF ≤ 
60%  
Variasi PEF 30% 

(Kelly dan Sorkness, 2009) 

Derajat beratnya asma ditentukan oleh frekuensi gejala asma, frekuensi 

bangun malam, serta berat gangguan fungsi paru. Beratnya gangguan fungsi 

paru dinilai berdasarkan persentase nilai prediksi arus puncak ekspirasi atau 

nilai terbaik arus puncak ekspirasi pasien tersebut (Sundaru, 2001).  

Tanda-tanda klinis asma,sering kambuh dan kadang disertai serangan 

batuk, nafas pendek, rasa sesak di dada dan susah bernafas. Sebagian pasien 

asma dalam derajat yang ringan ditandai gejala yang hanya terjadi pada saat 

tertentu. Bentuk asma yang berat ditandai dengan wheezing, dyspnea yang 
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sering, terutama pada malam hari, atau bahkan aktivitas yang terbatas secara 

kronik (Katzung, 2001). 

b. Patofisologi  

Inflamasi kronik menyebabkan peningkatan hiperesponsif 

(hipereaktivitas) jalan nafas yang menimbulkan gejala episodik berulang. 

Episodik tersebut berkaitan dengan sumbatan saluran nafas (Depkes, 2007). 

Reaksi yang timbul pada asma tipe alergi diduga terjadi dengan cara : 

alergen masuk ke dalam tubuh dan membentuk antibodi IgE abnormal yang 

melekat pada sel mast dalam jumlah yang besar, serta menyebabkan reaksi 

alergi bila bereaksi dengan antigen spesifiknya (Tanjung, 2003).  

Pada asma, antibodi IgE melekat pada sel mast yang terdapat pada 

interstisial paru yang berhubungan erat dengan bronkhiolus dan bronkus kecil. 

Bila seseorang menghirup allergen maka antibodi IgE orang tersebut 

meningkat, alergen bereaksi dengan antibodi yang telah terlekat pada sel mast 

dan menyebabkan sel ini akan mengeluarkan berbagai macam zat, diantaranya 

histamin, zat anafilaksis yang bereaksi lambat (yang merupakan leukotrien), 

faktor ini akan menghasilkan udema lokal pada dinding bronkhiolulus kecil 

maupun sekresi mukus yang kental dalam lumen bronkiolus dan spasme otot 

polos bronkiolus sehingga menyebabkan tahanan saluran nafas menjadi sangat 

meningkat. Gejala yang timbul pada penderita asma adalah : 

1) Asma menyerang secara berkala dan mungkin terjadi pada waktu tertentu 

sepanjang tahun. 
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2) Selama berlangsung serangan yang hebat, penderita mengalami kesulitan 

bernafas. 

3) Serangan sering terjadi bila penderita letih atau pada waktu tekanan emosi 

yang hebat dan waktu pergantian iklim. 

4) Kebanyakan serangan dimulai dengan tiba-tiba, penderita mula-mula 

merasakan suatu perasaan yang kencang di dada, mungkin kekencangan 

ini mereda satu sampai dua jam ataupun terus menerus berhari-hari (Tara 

dan Eddy, 2002). 

c. Diagnosis  

Penanda utama untuk mendiagnosis adanya asma antara lain : 

1) Mengi pada saat menghirup nafas, 

2) Riwayat batuk yang memburuk pada malam hari, dada sesak yang terjadi 

berulang dan nafas tersengal-sengal, 

3) Hambatan pernafasan yang reversible secara bervariasi selama siang hari, 

4) Adanya peningkatan gejala pada saat olahraga, infeksi virus, eksposure 

terhadap allergen dan perubahan musim 

5) Terbangun malam-malam dengan gejala-gejala seperti diatas (Ikawati, 

2006).  

d. Penatalaksanaan Terapi Asma 

1. Pengobatan non farmakologi 

Pengobatan asma non farmakologi dengan memberikan edukasi 

pasien dan keluarga, pengukuran peak expiratory flow meter, identifikasi 

dan menghindari faktor pencetus, pemberian cairan fisioterapi, kontrol 
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secara teratur, pola hidup sehat dan pemberian oksigen bila perlu (Depkes, 

2007). 

2. Pengobatan farmakologik 

Gejala-gejala asma dapat diobati secara efektif dengan beberapa 

obat, tetapi tidak ada satupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit 

obstruksi saluran napas ini. Obat antiasma dibagi dua golongan yaitu obat 

pencegah (preventer) dan pelega (reliever) (Sundaru, 2001).  

a. Obat bronkodilator 

1) Agonis β2 

Agonis β2 merupakan obat-obat terpilih untuk mengatasi serangan 

asma akut dan merupakan bronkodilator yang paling efektif. Stimulasi β2 

reseptor adrenergik mengaktifkan adenil siklase, di mana produksinya 

meningkatkan intraseluler siklik AMP. Hasilnya, relaksasi otot menjadi 

lancar, dan stabilnya membran sel mast (Dipiro et al., 2000). 

Agonis β2 dibagi menjadi agonis β2 kerja lama  dan agonis β2 

kerja singkat (Beta-Mimetika) (Anonim, 2000). 

a) Agonis β2 kerja lama 

Termasuk di dalam agonis β2 kerja lama inhalasi adalah salmoterol 

dan eformoterol yang mempunyai waktu kerja lama (> 12 jam). Agonis β2 

mempunyai efek relaksasi otot polos, meningkatkan pembersihan mukosa, 

menurunkan permeabilitas pembuluh darah dan memodulasi pelepasan 

mediator dari sel mast dan basofil. Pemberian inhalasi agonis β2 kerja 

lama menghasilkan efek bronkodilatasi lebih baik dibanding preparat oral 
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(Anonim, 2000). 

Eformoterol dan salmoterol memiliki indikasi untuk obstruksi 

saluran nafas reversible (termasuk asma noktural dan asma karena latihan 

fisik) pada pasien yang memerlukan terapi bronkodilator jangka lama, 

yang seharusnya juga menjalani pengobatan dengan anti inflamasi 

(misalnya, inhalasi atau kortikosteroid oral dan atau natrium kromoglikat) 

(Anonim, 2000). 

b) Agonis β2 kerja singkat 

Termasuk golongan ini adalah salbutamol, terbutalin, fenoterol, 

dan prokaterol. Agonis β2 kerja singkat mempunyai waktu mulai kerja 

(onset) yang cepat. Pemberian dapat secara inhalasi atau oral, pemberian 

inhalasi mempunyai onset yang lebih cepat dan efek samping minimal 

atau tidak ada. Mekanisme kerja sebagaimana agonis β2 kerja lama yaitu 

relaksasi otot polos saluran nafas, meningkatkan bersihan mukosa, 

menurunkan permeabilitas pembuluh darah dan modulasi pelepasan 

mediator sel mast (Anonim, 2000). 

Merupakan terapi pilihan pada serangan asma akut dan sangat 

bermanfaat sebagai terapi piliahan pada exercise-included asthma. 

Penggunaan agonis β2 kerja singkat direkomendasikan bila diperlukan 

untuk mengatasi gejala. 

Salbutamol, terbutalin, fenoterol mempunyai indikasi untuk asma 

dan kondisi lain yang berkaitan dengan obstruksi saluran nafas yang 

reversible. Tidak dianjurkan untuk penderita hipertiroid, miokard, 
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hipertensi, kehamilan dan menyusui, pasien usia lanjut, pemberian 

intravena pada pasien diabetes. Efek samping salbutamol, terbutalin, 

fenoterol adalah tremor halus, ketegangan saraf, sakit kepala, tatikardia 

(Anonim, 2000). Dosis tinggi dari penggunaan β2 agonis dapat 

menurunkan konsentrasi serum potasium (Dipiro et al., 2000). 

Dosis lazim salbutamol oral (inhalasi lebih disukai), 4mg (pasien 

sensitif dan usia lanjut dosis awalnya 2mg), 3-4 kali sehari. Dosis lazim 

terbutalin oral (inhalasi lebih disukai), awalnya 2,5mg 3xsehari selama 1-2 

minggu, kemudian menjadi 5mg 3xsehari (Anonim, 2009). Dosis lazim 

fenoterol inhalasi aerosol 200mcg (2 semprotan) 1-3 kali sehari (Anonim, 

2000). 

2) Xantin 

Tiga metil xantin penting adalah teofilin, teobromin dan kafein. 

Teofilin adalah suatu brokodilator yang membebaskan obstruksi saluran 

nafas pada asma kronis (Mycek, 2001). Sediaan teofilin lepas lambat  

umumnya baik untuk memberikan kadar plasma cukup sampai 12 jam 

setelah pemberian. Teofilin bila diberikan dengan dosis tunggal pada 

malam hari, sediaan ini sangat bermanfaat untuk mengontrol asma 

noktural dan sesak nafas dini hari (Anonim, 2000). Teofilin memperbaiki 

kontrol jangka panjang asma jika diberikan sebagai terapi pemeliharaan 

tunggal atau apabila ditambahkan pada kortikosteroid per inhalasi 

(Kaztung, 2001). 
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Teofilin memberikan efek untuk obstruksi jalan nafas reversibel, 

asma akut berat. Teofilin tidak dianjurkan untuk penderita penyakit 

jantung, hipertiroidisme, tukak lambung, gangguan hati (kurangi dosis), 

epilepsi, kehamilan dan menyusui, usia lanjut dan demam. Efek samping 

teofilin adalah mual, muntah, gelisah, sukar tidur, dan saluran pernafasan 

(Anonim, 2000). Dosis rendah teofilin di bawah yang diperlukan untuk 

bronkodilatasi menghambat respon tahap akhir terhadap antigen, 

penghentian pengobatan dengan teofilin memperburuk gejala-gejala asma 

berupa penurunan bermakna dari limfosit CD4 dan CD8 dalam biopsy 

bronkial (Katzung, 2001). 

Teofilin dapat diberikan secara intravena dan suppositoria. Cara 

injeksi intravena diberikan dalam bentuk aminofillin, suatu campuran 

teofilin dengan etilindiamin,sehingga kelarutannya 20 kali lebih baik 

dibanding teofilin. Aminofilin harus diberikan sebagai injeksi intravena 

lepas lambat, tidak dapat diberikan dalam intramuskuler karena sangat 

iritatif (Anonim, 2000). 

3) Obat-obat simpatomimetik 

Obat-obat simpatomimetik seperti epinefrin, efedrin, isoproterenol 

dan beberapa obat-obat β2 selektif telah banyak digunakan dalam 

pengobatan asma (Katzung, 2001). 

Epinefrin adalah bronkodilator yang efektif, efek bronkodilatornya 

cepat bila diberikan secara subkutan atau per inhalasi. Dibanding 

epinefrin, efedrin mempunyai masa kerja yang lebih lama, aktif per oral, 
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efek sentral lebih menonjol dan potensinya jauh lebih lemah (Katzung, 

2001). Dosis lazim epedrin 15-60mg, 3xsehari (Anonim, 2009). 

b. Obat antiradang 

1) Kortikosteroid 

Jika obstruksi saluran nafas masih tetap berat meskipun diobati 

dengan bronkodilator, dapat dimulai dengan memberikan kortikosteroid 

per oral. Setelah pengobatan permulaan dengan kortikosteroid dosis tinggi 

(misal prednisolon 30 mg/hari selama 3 minggu), obat ini harus diberikan 

dalam dosis paling rendah yang diperlukan untuk mengontrol gejala-

gejala. Bila memungkinkan, terapi dengan kortikosteroid inhalasi 

(Katzung, 2001). Dosis prednisolon oral yaitu  dosis awal 10-20mg/hari, 

kasus berat sampai 60mg/hari, sebaiknya dimakan pagi hari setelah 

sarapan, dosis sering dapat diturunkan dalam beberapa hari, tetapi 

mungkin diperlukan sampai beberapa minggu atau bulan. Dosis 

predsinolon injeksi im 25-100mg sekali atau 2x seminggu (Anonim, 

2009).  

2) Kromolin sodium dan Nedokromil sodium 

Kromolin sodium (disodium kromoglikat) dan nedokkromil 

sodium hanya bermanfaat apabila digunakan sebagai profilaksis. 

Walaupun stabil, namun keduanya merupakan garam yang sangat sukar 

larut. Apabila digunakan sebagai aerosol (inhaler dan kalibrasi), keduanya 

secara efektif dapat menghambat asma baik yang disebabkan antigen atau 

olahraga dan penggunaan kronis (4 kali tiap hari) dapat sedikit 

mengurangi semua tingkat dari keseluruhan reaktivitas bronkial. 
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Bagaimanapun juga, obat-obat tersebut tidak mempuanyai efek pada tonus 

polos jalan nafas dan tidak memperbaiki spasme bronkus pada asma 

secara efektif (Katzung, 2001). 

Kromolin sedikit diabsorbsi dari saluran cerna dan harus 

digunakan per inhalasi sebagai bubuk atau larutan aerosol. Nedokromil 

juga mempuanyai bioavailabilitas yang rendah dan hanya tersedia dalam 

bentuk aerosol berkalibrasi (Katzung, 2001). Kedua obat tersebut tidak 

toksik. Kromolin dan nedokromil diindikasikan untuk pencegahan asma 

persisten ringan pada anak dan dewasa tanpa melihat etiologinya (Dipiro 

et al.,2000).  Dosis nedokromil sodium aerosol inhalasi pada dewasa dan 

anak >6 tahun yaitu 4mg (2 puff) 4 x sehari, apabila telah teratasi dosis 

dapat dikurangi menjadi 2x sehari (Anonim, 2009). 

3) Leukotriene 

Zafirlukast dan montelukast merupakan reseptor antagonis 

leukotrin oral yang mengurangi proinflamasi (meningkatkan permeabilitas 

mikrovaskular dan udema saluran nafas) dan berefek bronkokonstriksi 

pada LD4 (Dipiro et al., 2000). Leukotriene diare, pusing, infeksi saluran 

tenggorokan bagian atas, hepatitis (berhubungan dengan zafilukast). Dosis 

oral zafirlukast pada anak ≥ 15 tahun atau dewasa untuk asma, rhinitis 

alergi musiman dan tahunan yaitu 10mg/hari, diberikan malan hari (Lacy 

et al., 2008).   
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4) Methotrexate 

Dosis rendah methotrexate (15mg/minggu) digunakan untuk 

menurunkan dosis glukokortikoid sistemik pasien tergantung pada steroid 

berat asma. Hasilnya, terjadi penurunan pada dosis steroid sistemik 

(kurang lebih 23%) (Dipiro et al., 2000). Methotrexate menimbulkan 

mielosupresi, mukosisris oral methotrexate yaitu 7,5mg, 1x seminggu 

(sebagai dosis tunggal atau terbagi dalam 3 dosis 2,5 mg dengan selang 

waktu pemberian 12 jam), sesuaikan menurut respon, dosis maksimum 20 

mg (Anonim, 2009). 

c. Antikolernegik  

Ipratropium atau Oksitropium dapat digunakan secara inhalasi 

pada pasien asma kronik yang telah mendapatkan kortikosteroid inhaler 

dosis tinngi. Ipratropium memiliki indikasi untuk obstruksi jalan nafas 

reversible, khususnya pada bronchitis kronis. Peringatan untuk glukoma, 

hipertropi prostate, kehamilan. Efek samping adalah mulut kering, 

konstipasi, retensi urin, gangguan penglihatan (Anonim, 2000). 

d. Mukolitika dan Ekspektoransia 

Obat mukolitik dan ekspektoransia mengurangi kekentalan dahak. 

Mukolitik seperti asetil/karbosistein, bromkhesin, mesno merombak 

mukoprotein dan ekspektoran seperti ambroxol, kalium iodida, amonium 

klorida mengencerkan dahak, sehingga pengeluarannya dipermudah. Obat 

ini dapat meringankan perasaan sesak napas dan terutama berguna untuk 

serangan asma hebat yang dapat mematikan bila sumbatan lendir 

sedemikian kental hingga tidak dapat dikeluarkan (Tjay dan Raharja, 

2002). 
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e. Antibiotik 

Antibiotik berguna untuk asma jika diduga infeksi bakteri pada 

saluran pernapasan turut berperan dan ditandai dengan terdapatnya 

demam, sputum purulen serta terbukti adanya pneumonia atau sinusitis 

bakterial (Tierney et al., 2002).  

Algoritme penatalaksanaan serangan asma yang terjadi di rumah 

sakit dapat di lihat pada gambar 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nilai keparahan 
Ukur PEV : Nilai < 50% menunjukkan eksaserbasi berat 

Catat gejala dan tanda derajat batuk,sesak napas, mengi dan sesak 
Di dada berkolerasi dengan keparahan ekseserbasi. Penggunaan 
Otot-otot perut untk bernafas menunjukkan adanya eksaserbasi 

berat 

Pengatasan awal 
• Inhalasi agonis β2 aksi pendek : sampai 3 kali 2-4 

semprot dengan MDI dengan interval 20 menit atau 
menggunakan nebulizer  

Respon 
Eksaserbasi ringan 
PEF. 80% prediksi, 
tidak mengi atau napas 
tidak tersengal-sengal 
Respon terhadap β2 
agonis bertahan 
sampai 4 jam 
• Dapat diteruskan 

dengan β2 agonis 
setiap 304 jam 
selama 24-48 jam 

• Untuk pasien yang 
menggunakan 

 

Respon tidak sempurna 
Eksasebasi sedang 
PEV 50%-80% terprediksi mengi 
yang persisten dan nafas yag 
tersengal-sengal 
• Tambahan kortikosteroid oral 
• Lanjutan β2 agonis 
 

Respon 
Eksaserbasi berat PEF 
< 50% prediksi mengi 
yang nyata dan napas 
tersengal-sengal. 
• Tambah 

kortikosteroid oral 
• Ulangi β2 agonis 

segera  
• Jika kondisi masih 

berat dan tidak 
berespon, hubungi 
dojter dan persiapan 
untuk masuk bagian 
gawat darurat RS.

Hubungai dokter untuk instruksi 
lebih lanjut 

Bawa ke bagian 
darurat RS 
 

Hubungi dokter untuk 
instruksi lebih lanjut 
 

Gambar 1. Algoritme penatalaksanaan serangan asma yang terjadi di 
rumah sakit (Kelly dan Sorkness, 2009) 
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3. 

Asssement  awal 
Rowayat, uji fisik (auskultasi, penggunaan otot accessory, denyut jantung pernapasan) 

PEF atau FEV1, saturasi oksigen dan tes lain yang indikasikan 

FEV1, atau PEV > 50% 
• Inhalasi β2 agonis dengan 

MDI atau nebulizer,s 
ampai 3 dosis pada I jam 
pertama 

• Oksigen untuk mencapai 
saturasi O2 ≥ 90% 

• Kortikosteroid oral jika 
tidak ada respon segera 
atau jika pasien 
sebelumnya menggunakan 
kortikosteroid sistemik oral 

 

Kegagalan respirasi yang 
aktual  
• Intubasi dan ventilasi 

mekanik dengan O2 100% 

• Nebulisasi β2 agonis dan 
antikolinergik 

• Kortikosteroid intravena 

•  

FEV1, atau PEV < 50% (eksaserbasi berat) 
• Inhalasi β2 agonis dosis tinggi dan 

antikolinergik dengan nebulasi setiap 20 
menit atau secara terus menerus selama 
1 jam 

• O2 untuk mencapai saturasi O2 ≥ 90% 

• Kortikosteroid sistemil oral 

Ulangi assessment 
Gejala, uji fisik PEF, saturasi O2 

dan tes lain yang diperlukan 

Masuk ICU

Ekssaserbasi sedang 
FEV1, atau PEV < 50%-80% prediksi, uji 
fisik 
gejala sedang 
• Inhalasi β2 agonis aksi pendek setiap 60 

menit 

• Kortikosteroid sistemik oral 

• Lanjutan treatment sampai 1-3 jam, 
sampai ada perbaikan 

Ekssaserbasi berat 
FEV1, atau PEV < 50% prediksi, uji fisik : gejala berat, 
penggunaan otot eccessory, retraksi dada  
Riwayat : pasien beresiko tinggi 
Tidak ada perbaikan sejak awal pengobatan 
• Inhalasi β2 agonis aksi pendek,s etiap jam atau terus 

menerus, ditambah antikolinergik 

• Oksigen 

• Kortikosteroid sistemik 

Respon baik 
• FEV1, atau PEF ≥ 70% 

• Respon bertahan sampai 60 
menit setelah pengobatan 
terakhir 

• Tidak ada stress/tekanan 
• Uji fisik : normal 

Boleh pulang ke rumah 
• Lanjutan pengobatan dengan 

inhalasi β2 agonis  
• Lanjutan kortikosteroid 

sistemik oral 
• Edukasi pasien 

- Meninjau penggunaan 
pengobatan 

- Meninjau/memulai rencana 
- Rekomendasi akhir follow-

up pengobatan 

Respon Partial 
• FEV1, atau PEF ≥ 50% tapi < 70% 
• Gejala ringan sampai sedang 

Keputusan individual 
Dirawat di RS atau pulang 

Dirawat di RS 
• Inhalasi β2 agonis ditambah inhalsi 

antikolinergik 
• Kortikosteroid sistemik (oral/iv) 
• Oksigen 
• Monitor FEV1 atau PEF, O2 

Pulang ke rumah 
• Lanjutan pengobatan dengan inhalasi β2 

agonis 

• Lanjutan kortikosteroid oral 

• Edukasi pasien 

- Meninjau penggunaa pengobatan  
- Meninjau/memulai rencana 

- Rekomendasi akhir follow-up pengobatan 
 
 

Respon buruk 
• FEV1 atau PEF < 50% 

• PCO2 ≥ 42 mmHg 

• Uji fisik : gejala berat, 
lemah/lesu, binggung 

 

Masuk ke ICU RS 
• Inhalasi β2 agonis 

setiap jam atau 
ditambah inhalasi 
antikolinergik 

• Kortikosteroid iv  
• Oksigen 
• Mungkin perlu 

intubasi dan ventilasi 
mekanik 

 

Gambar 2. Keadaan darurat dan perawatan di RS pada ekserbasi asma akut  
(Kelly dan Sorkness, 2009).
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3.  Rumah Sakit  

a. Definisi 

Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, 

menggunakan gabungan alat ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan 

oleh berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi 

dan menangani masalah medik modern, yang semuanya terikat bersama-

sama dalam makskud yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan 

kesehatan yang baik (Siregar, 2004). 

b. Tugas 

Pada umumnya tugas rumah sakit ialah menyediakan keperluan 

untuk pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 983/Menkes/SK/XI/1992, 

tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya kesehatan secara 

terdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya 

menyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan 

terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan 

rujukan (Siregar, 2004). 

c. Fungsi 

Guna melaksanakan tugasnya rumah sakit mempunyai berbagai 

fungsi, yaitu menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang 

medik dan non medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan 

rujukan, pendidikan dan pelatihan dan pengembangan serta administrasi 

umum dan keuangan (Siregar, 2004). 
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4. Rekam medik 

Definisi rekam medik menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Pelayanan Medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang 

identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain yang diberikan kepada seorang penderita selama dirawat di 

rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat tinggal (Siregar, 2004). 

 Rekam medik bersifat informatif bila memuat informasi sebagai 

berikut: 

a. Karakteristik/demografi penderita (identitas, usia, jenis kelamin, 

pekerjaan dan sebagainya). 

b. Tanggal kunjungan, tanggal rawat atau selesainya rawat. 

c. Penyakit dan pengobatan sebelumnya. 

d. Catatan penatalaksanaan penderita, tindakan terapi non obat. 

e. Catatan anamnesis,gejala klinis yang diobservasi, hasil pemeriksaan 

penunjang medik (laboratorium, EKG, radiologi dan sebagainya), 

pemeriksaan fisik (tekanan darah, denyut nadi, suhu dan sebagainya). 

(Siregar, 2004) 

 

 


