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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, biaya ekonomi untuk asma 

dianggarkan melebihi gabungan anggaran tuberkulosis dan HIV/AIDS di seluruh 

dunia. Saat ini, penderita asma mencapai 300 juta orang di seluruh dunia. Selama 20 

tahun terakhir, penyakit ini cenderung meningkat dengan kasus kematian yang 

diprediksikan akan meningkat sebesar 20% hingga 10 tahun mendatang (Anonim, 

2007). Asma sendiri merupakan sepuluh besar penyebab kesakitan  dan kematian di 

Indonesia, hal itu tergambar dari data studi survei kesehatan rumah tangga di berbagai 

propinsi di Indonesia (Mangunnegoro dkk., 2004). 

Cerita mengenai buruknya pelayanan di rumah sakit masih sering terdengar. 

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat lebih selektif dalam memilih 

rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Terlebih lagi 

sikap dari pihak rumah sakit yang terkesan membeda-bedakan pelayanan yang 

diberikan terhadap pasien pengguna Jamkesmas dengan pasien yang menggunakan 

biaya sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Misalnya di Surabaya, pasien 

pengguna Jamkesmas mendapat pelayanan kesehatan yang buruk bila dibandingkan 

dengan pasien yang menggunakan biaya sendiri (pasien umum). Meskipun ada 

pelayanan gratis bagi masyarakat miskin, namun bukan berarti persoalan kesehatan 
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bagi masyarakat miskin dapat teratasi. Masyarakat miskin masih menghadapi 

berbagai macam persoalan tentang perlakuan dari petugas rumah sakit atau pelayanan 

yang ala kadarnya dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (Zulfa, 2008). 

 RSUD Dr. Moewardi Surakarta adalah rumah sakit milik Pemerintah Propinsi 

Jawa Tengah yang terletak di Kota Surakarta. RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebagai 

rumah sakit rujukan wilayah Eks Karesidenan Surakarta dan sekitarnya, juga Jawa 

Timur bagian Barat dan Jawa Tengah bagian Timur. Penelitian tentang Perbandingan 

Gambaran Terapi dan Biaya Terapi Pengobatan Pasien Asma Dengan Fasilitas Asuransi 

Kesehatan dan Non Asuransi Kesehatan di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta Tahun 2009 belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian serupa pernah 

dilakukan di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru (BP4) Semarang oleh 

Rostini Handayani dengan judul Evaluasi Pengobatan Pasien Asma Dengan Fasilitas 

Asuransi Kesehatan dan Non Asuransi Kesehatan di Balai Pencegahan dan 

Pengobatan Penyakit Paru (BP4) Semarang Periode Juli-Desember 2007 hasilnya 

terdapat perbedaan yang signifikan pada biaya terapi namun dalam hal lama 

pengobatan hasilnya tidak signifikan atau tidak ada perbedaan yang bermakna. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal tempat serta periode 

penelitian (Handayani, 2007). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu adakah perbedaan jenis obat yang digunakan, persentase lama rawat inap dan 
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biaya obat pada pasien asma yang menggunakan fasilitas asuransi kesehatan dan non 

asuransi kesehatan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta periode tahun 2009. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan jenis obat, 

lamanya rawat inap dan biaya obat yang digunakan untuk pasien asma dengan 

menggunakan fasilitas asuransi kesehatan dan non asuransi kesehatan di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta periode tahun 2009. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Asuransi kesehatan 

a. Tinjauan asuransi kesehatan 

Asuransi adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan kerugian 

ekonomi. Sedangkan berdasarkan kitab UU Hukum Dagang Asuransi adalah suatu 

perjanjian dimana si penanggung dengan menerima suatu premi, mengikatkan 

dirinya untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang mungkin diderita 

karena terjadinya suatu peristiwa yang mengandung ketidak pastian dan akan 

mengakibatkan kehilangan, kerugian atau kehilangan keuntungan (Azwar, 1986). 

PT. Askes merupakan badan usaha milik negara berdiri sejak tahun 1968 

(Anonim, 2010a). 
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b. Landasan Hukum 

PT. Askes (Persero) yang berkedudukan di Jakarta didirikan dengan Akte 

Notaris Muhani Salim, SH Nomor 104 tanggal 20 Agustus 1992 yang telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris NM Dipo Nusantara Pua Upa, 

SH Nomor 37, tanggal 19 Agustus 2008. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan PT, Perseroan dapat melaksanakan 

kegiatan usaha sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat menyeluruh 

(komprehensif) bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan 

Perintis Kemerdekanaan beserta Keluarganya.  

2. Menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi Pegawai dan Penerima Pensiun 

Badan Usaha dan Badan lainnya.  

3. Menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah sesuai dengan prinsip 

penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

4. Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Anonim, 2010a). 

c. Visi dan Misi 

Visi : Spesialis dan pusat unggulan Asuransi Kesehatan Indonesia 
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Misi 

1. Turut membantu Pemerintah di Bidang Kesehatan. 

2. Menyelenggarakan Asuransi Sosial dengan Prinsip-prinsip Asuransi Sosial 

berdasarkan Managed Care system untuk kemanfaatan maksimum bagi peserta. 

3. Menyediakan Sistem Informasi dan manajemen yang handal untuk mendukung 

proses bisnis ekselen. 

4. Mengoptimalkan hasil pengelolaan dana untuk pengembangan program dan 

kepentingan peserta (Anonim, 2010a). 

d. Pelayanan Kesehatan yang Dijamin Asuransi Kesehatan 

Pelayanan kesehatan yang dijamin Asuransi Kesehatan diantaranya adalah: 

1. Pelayanan Kesehatan Dasar dilayani di Fasilitas Pelayanan Dasar meliputi: 

a) Konsultasi, pelayanan medis dan pengobatan. 

b) Tindakan medis kecil atau sederhana. 

c) Pemeriksaan laboratorium sederhana (bila tersedia). 

d) Keluarga Berencana (kontrasepsi). 

e) Pemberian obat-obatan. 

f) Pemberian surat rujukan ke Rumah Sakit atau dasar pertimbangan 

dokter. 

2. Pelayanan Kesehatan Lanjutan di Fasilitas Pelayanan Lanjutan: 

a. Rawat Jalan 

1. Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis. 
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2. Pemeriksaan penunjangan diagnostik: Laboratorium, Rontgen atau 

Radiodiagnostik, CT Scan. 

3. Tindakan medis poliklinik dan rehabilitasi medis. 

4. Pemberian resep obat. 

b. Rawat Inap 

1. Rawat inap diruang perawatan sesuai hak peserta. 

2. Pemeriksaan, pengobatan oleh dokter spesialis. 

3. Pemeriksaan penunjang diagnostik: Laboratorium, Rontgen atau 

radiodiagnostik, Elektromedik, USG, CT Scan, dan MRI. 

4. Tindakan medis operatif. 

5. Perawatan intensif (ICU, ICCU, dan lain-lain). 

6. Pelayanan rehabilitasi medis. 

7. Pemberian obat-obatan. 

8. Tranfusi darah (Anonim, 2010a).  

e. Tata Cara Pelayanan Kesehatan untuk peserta Asuransi kesehatan  

a) Pelayanan Kesehatan Dasar 

1. Pelayanan rawat inap diberikan berdasarkan perintah dokter. 

2. Pelayanan dan pemeriksaan lanjutan dapat dirujuk ke puskesmas lain 

atau ke rumah sakit umum atas perintah dokter. 

b) Pelayanan Kesehatan Lanjutan 

Rumah Sakit Umum 
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1. Peserta datang ke loket Asuransi kesehatan/ Asuransi kesehatan center 

di rumah sakit umum dan menunjukkan kartu Asuransi kesehatan dan 

menyerahkan surat rujukan dari puskesmas atau dokter keluarga yang 

berlaku. 

2. Bagi peserta yang mendapat surat perintah kontrol dari rumah sakit 

umum, maka harus menunjukkan kartu Asuransi kesehatan dan surat 

perintah kontrol yang berlaku. 

3. Pelayanan gawat darurat 

Bila peserta Asuransi kesehatan dalam keadaan gawat darurat hanya 

dengan membawa dan menunjukkan kartu Asuransi kesehatan asli dan 

tidak perlu surat rujukan. 

c) Pelayanan Obat Asuransi kesehatan 

1. Obat pelayanan dasar (puskesmas/dokter keluarga) diperoleh langsung 

dari fasilitas pelayanan dasar. 

2. Obat Khusus 

a. Obat kanker 

Tata cara pelayanan obat kanker seperti pada obat pelayanan 

lanjutan, namun resep harus dilengkapi protokol terapi dari tim 

dokter yang merawat dan diketahui oleh pimpinan Rumah Sakit, 

kemudian dilegalisir oleh petugas loket/PPATRS (Pusat Pelayanan 

Administrasi Terpadu Rumah Sakit)/Askes Center. 
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b. Obat Asuransi kesehatan adalah obat yang tercantum dalam DPHO 

(Daftar dan Plafon Harga Obat). 

d) Syarat-syarat pengajuan klaim: 

1. Mengisi Formulir Pengisian Klaim(FKM). 

2. Melampirkan kuitansi asli (bermaterai) rangkap tiga. 

3. Melampirkan resep/surat keterangan permintaan Asuransi kesehatan. 

4. Fotokopi kartu Asuransi kesehatan (Anonim, 2010a). 

 

2. Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin 

Nama Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Pendanaan 

berasal dari bersumber dari APBN sebagai dana Bantuan Sosial Sektor Kesehatan. 

a. Prinsip – prinsip penyelenggaraan sebagai berikut : 

1. Dana amanah dan dikelola secara nirlaba. 

2. Portabilitas dan Ekuitas. 

3. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terstruktur berdasarkan kebutuhan 

medis yang cost effektife. 

4. Iuran dijamin oleh pemerintah. 

5. Dikelola secara transparan dan akuntabel. 

b. Definisi Program sebagai bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin di seluruh Indonesia. 

c. Sasaran  progam untuk masyarakat miskin dan mendekati miskin/ tidak mampu. 

d. Jumlah sasarannya tujuh puluh enam juta empat ratus ribu jiwa (Anonim, 2008) 
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3. Penyakit Asma 

a. Definisi Asma 

Asma adalah gangguan inflamasi kronik saluran nafas yang melibatkan 

banyak sel dan elemennya. Inflamasi kronik menyebabkan peningkatan 

hiperesponsif jalan nafas yang menimbulkan gejala episodik berulang berupa 

mengi, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk-batuk terutama dimalam hari dan 

atau dini hari. Episodik tersebut berhubungan dengan obstruksi jalan nafas yang 

luas, bervariasi dan seringkali bersifat reversibel dengan atau tanpa pengobatan 

(Mangunnegoro dkk., 2004). 

Menurut Tjay dan Rahardja (2007) Asma atau bengek adalah suatu 

penyakit alergi yang bercirikan peradangan steril kronis yang disertai serangan 

sesak nafas akut secara berkala, mudah sengal-sengal dan batuk dengan bunyi 

yang khas. Ciri lain adalah hipersekresi dahak yang biasanya lebih parah pada 

malam hari dan meningkatnya ambang rangsang bronkhi terhadap rangsangan 

alergis maupun non alergis. Faktor-faktor genetis bersama faktor lingkungan 

berperan pada timbulnya gejala-gejala tersebut.    

b. Epidemiologi 

Asma merupakan sepuluh penyebab kesakitan dan kematian di Indonesia, 

hal itu tergambar dari data studi Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) di 

berbagai propinsi di Indonesia. SKRT di Indonesia tahun 1986 menunjukan asma 

menduduki urutan ke-5 dari 10 penyebab kesakitan (morbiditi) bersama-sama 

dengan bronkitis kronik dan emfisema sebagai penyebab kematian (mortaliti) ke-4 
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di Indonesia atau 5,6%. Tahun 1995, prevalensi asma di seluruh Indonesia sebesar 

13/ 1000, dibandingkan bronkitis kronik 11/ 1000 dan obstruksi paru 2/ 1000 

(Mangunnegoro dkk., 2004).  

c. Faktor Pencetus Asma menurut Rigen dkk. (1995): 

1. Alergen 

2. Polusi udara 

3. Infeksi saluran nafas 

4. Eksersis dan hiperventilasi 

5. Perubahan cuaca, sulfuroksida, makanan, aditif, obat, dan lain-lain  

d. Gejala Asma menurut Rigen dkk. (1995): 

1. Mengi 

2. Sesak nafas 

3. Rasa berat di  dada 

4. Batuk terutama terjadi pada malam hari atau dini hari 

e. Patofisiologi 

Kelainan utama dari asma diduga disebabkan karena adanya hipersensifitas 

dari cabang-cabang bronkus. Pada individu-individu yang rentan, lapisan dari 

cabang-cabang bronkhial tersebut akan menjadi lebih sensitif terhadap rangsangan 

yang diberikan kepadanya. Kerentanan dari suatu individu kemungkinan 

diturunkan secara genetik. Munculnya kerentanan ini disebabkan oleh adanya 

perubahan terhadap atau rangsangan yang berlebihan dengan faktof-faktor 

lingkungan tertentu, seperti pemaparan dengan bahan alergen atau iritan. Alergen 



11 
 

adalah suatu zat yang mampu mendatangkan reaksi yang berlebih-lebihan dari 

tubuh bila tubuh terpapar olehnya, sehingga dapat menimbulkan penyakit 

(Crockett, 1997). Selain itu berbagai faktor turut mempengaruhi tinggi rendahnya 

prevalensi asma di suatu tempat, misalnya usia, jenis kelamin, ras, sosio-ekonomi, 

dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi prevalensi 

asma, derajat penyakit asma, terjadinya serangan asma, berat ringannya serangan 

dan kematian akibat serangan asma (Raharjoe dkk., 2008). 

f. Diagnosis banding asma menurut Mangunnegoro dkk. (2004) : 

1. Dewasa: 

a) Penyakit paru obstruksi kronik 

b) Bronkitis kronik 

c) Gagal jantung kongestif 

d) Batuk kronik akibat lain-lain 

e) Disfungsi larings 

f) Obstruksi mekanis (missal tumor) 

g) Emboli paru 

2. Anak: 

a) Benda asing di saluran nafas 

b) Laringotrakeomalaisea 

c) Pembesaran kelenjar limfe 

d) Tumor 

e) Stemosis trakea 



12 
 

f) Bronkeolitis 

g. Penatalaksaan asma: 

1. Tujuan penatalaksanaan asma 

a) Menghilangkan dan mengendalikan gejala asma 

b) Mencegah eksaserbasi akut 

c) Meningkatkan dan mempertahankan faal paru seoptimal mungkin 

d) Menghindari efek samping obat 

e) Mencegah terjadinya keterbatasan aliran udara 

f) Mencegah kematian karena asma (Mangunnegoro dkk., 2004). 

2. Penatalaksanaan asma berguna untuk mengontrol penyakit. Asma 

dikatakan terkontrol bila: 

a) Gejala minimal (sebaiknya tidak ada), termasuk gejala malam  

b) Tidak ada keterbatasan aktivitas 

c) Kebutuhan bronkodilator (agonis β2 kerja singkat) minimal (idealnya 

tidak diperlukan) 

d) Variasi harian APE kurang dari 20 %  

e) Nilai APE normal atau mendekati normal 

f) Efek samping obat minimal (tidak ada) 

g) Tidak ada kunjungan ke unit gawat darurat (Mangunnegoro dkk., 

2004). 

3. Program penatalaksaan asma meliputi 7 komponen: 

a) Edukasi 
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b) Menilai dan monitor berat asma secara berkala 

c) Identifikasi dan mengendalikan faktor pencetus 

d) Merencanakan dan memberikan pengobatan jangka panjang 

e) Menetapkan pengobatan pada serangan akut 

f) Kontrol secara teratur 

g) Pola hidup sehat (Mangunnegoro dkk., 2004). 

h. Pengobatan Farmakologi dan Non Farmakologi 

1. Non Farmakologi 

a) Penyuluhan mengenai penyakit asma kepada penderita dan 

keluarganya. 

b) Menjauhi bahan-bahan yang dapat menimbulkan serangan asma dan 

faktor pencetus timbulnya asma. 

c) Imunoterapi berdasarkan kelayakan. 

Penderita asma, sesuai dengan batasannya mempunyai 

kepekaan yang berlebih pada saluran pernafasan. Karenanya 

menjauhi paparan bahan iritan adalah mutlak. Pada orang yang alergi, 

bahan-bahan seperti asap rokok, debu, bau yang berlebihan, polusi 

bahan pabrik dan polusi yang berasal dari lingkungan dapat 

menimbulkan asma dan cara pencegahan yang paling baik adalah 

menghindari kontak dengan bahan-bahan tersebut (Alsagaff dan 

Mukty, 2008). 

d) Melakukan senam asma indonesia (Mangunnegoro dkk., 2004). 
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2. Farmakologi 

Pada prinsipnya pengobatan asma dibagi menjadi dua golongan 

yaitu antiinflamasi merupakan pengobatan rutin yang bertujuan mengontrol 

penyakit serta mencegah serangan dikenal dengan pengontrol, obat 

pengontrol asma terdapat pada Tabel 2, dan bronkodilator yang merupakan 

pengobatan saat serangan untuk mengatasi eksaserbasi/ serangan, dikenal 

dengan pelega sehat. Sediaan dan dosis obat pelega untuk mengatasi gejala 

asma ada pada Tabel 3. Sedangkan obat asma sendiri yang tersedia di 

Indonesia terdapat pada Tabel 1 (Mangunnegoro dkk., 2004). 

Tabel 1. Obat asma yang tersedia di Indonesia 

Jenis Obat Golongan Nama Generik Bentuk Kemasan 

Obat 

Pengontrol  
Antiinflamasi  

Steroid inhalasi  Flutikason propionate 
Budesonide  
Kromolin  

IDT 
IDT, Turbuhaler 
IDT 

Sodium kromoglikat 
Nedokromil  
Antileukotrin 
Kortikosteroid sistemik 
Agonis beta-2 kerja lama 

Nedokromil 
Zafirlukast 
Metilprednisolon 
Prednisolon 
Prokaterol 
Bambuterol  
Formotelor  

IDT  
Oral (tablet)  
Oral, injek 
Oral 
Oral  
Oral  
Turbuhaler  

Pelega  
Bronkodilator  

Agonis beta-2 kerja singkat Salbutamol  
 

Oral, IDT, rotacap, 
rotadisk, Solutio 

  Terbutalin Oral, IDT, 
Turbuhaler, Solutio 
Ampul (injeksi) 

  Prokaterol  
Fenoterol  

IDT 
IDT, Solutio 

 Antikolinergik  
Metilsantin  

Ipratropium bromide 
Teofilin  
Aminiofilin 
Teofilin lepas lambat  

IDT, Solutio 
Oral  
Oral, Injeksi 
Oral  

 Agonis beta-2 kerja lama 
Kortikosteroid sistematik 

Formoterol  
Metilprednisolon 
Prednison  

Turbuhaler  
Oral, injeksi 
Oral  

                    (Mangunnegoro dkk., 2004) 
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Tabel 2. Sediaan dan dosis obat pengontrol asma 

Medikasi  Sediaan Obat  Dosis Dewasa  Dosis Anak  Keterangan  
Kortikosteroid  
Sistemik 
Metilprednisolon  

 
 
Tablet  
4,8,16 mg  

 
 
4-40 mg/hari, dosis 
tunggal atau terbagi 

 
 
0,25-2 mg/kg 
BB/hari, dosis tunggal 
atau terbagi 

 
 
Pemakaian jangka panjang dosis 
4-5 mg/hari atau 8-10 mg selang 
sehari untuk mengontrol asma, 
atau sebagai pengganti steroid 
inhalasi pada kasus yang tidak 
dapat/mampu menggunakan 
steroid inhalasi 

Prednison  Tablet 5 mg Short-course :  
20-40 mg/hari dosis 
tunggal atau terbagi 
selama 3-10 hari. 

Short-course : 
1-2 mg/kgBB/hari 
Maks 40 mg/hari, selama 
3-10 hari 

Kromolin & 
Nedokromil 
Kromolin  

 
 
IDT  
5 mg/semprot 

 
 
1-2 semprot 
3-4 x/hari 

 
 
1 semprot 

 
 
- Sebagai alternatif 

antiinflamasi 
Nedokromil  IDT 

2 mg/semprot 
2 semprot 
2-4 x/hari 

2 semprot 
2-4 x/hari 

- Sebelum exercise atau pajanan 
alergen, profilaksis efektif 
dalam 1-2 jam 

Agonis beta-2 
Kerja lama 
Salmeterol 

 
 
IDT 25 
mcg/semprot 
Rotadisk 50 
mcg 

 
 
2-4 semprot 
2 x/hari 

 
 
1-2 mcg/hari 
2 x/hari 

 
 

Digunakan bersama/kombinasi 
dengan steroid inhalasiuntuk 
mengontrol asma 

Bambuterol  Tablet 10 mg 1 x 10 mg/hari 
malam 

- -  

Prokaterol  Tablet 25, 50 
mcg 
Sirup 5 
mcg/ml 

2 x 50 mcg/hari 
 
2 x 5 ml/hari 

2 x25 mcg/hari 
 
2 x 2,5 ml/hari 

Tidak dianjurkan untuk 
mengatasi gejala pada eksaserbasi 
Kecuali formoterol yang 
mempunyai onset kerja cepat 
sehingga dapat digunakan 
mengatasi gejala pada eksaserbasi 

Formoterol  IDT 4,5 ;9 
Mcg/semprot 

4,5 – 9 mcg 
1-2 x/hari 

2 x 1 semprot 
(>12 tahun) 

Metixantin  
Aminofilin lepas 
Lambat 

 
Table 225 mg 

 
2 x 1 tablet 

 
½ tablet 
2 x/hari 
(> 12 tahun)  

 
Atur dosis sampai mencapai 
kadar obat dalam serum 5-15 
mcg/ml 

Teofilin lepas Lambat  Tablet  
125, 250, 300 
mg-2 x/hari 
400 mg 

2 x 125 – 300 mg 
 
 
200-400 mg 
1 x/hari 

2 x 125 mg  
(> 6 tahun) 

 
Sebaiknya monitoring kadar 
obat dalam serum dilakukan 
rutin, mengingat sangat 
bervariasinya metabolic 
clearance dari teofilin, 
sehingga mencegah efek 
samping 

Antileukotrin  
Zafirlukasi  

 
Tablet 20 mg 

 
2 x 20 mg/hari 

-  
Pemberian bersama makanan 
mengurangi bioavailabiliti. 
Sebaiknya diberikan 1 jam 
sebelum atau 2 jam setelah 
makan 

Steroid inhalasi 
Flutikason propionate 

 
IDT 50, 125 
mcg/semprot 

 
125 – 500 mcg/hari 

50 – 125 mcg/hari Dosis bergantian kepada 
derajat berat asma 

Budesonide IDT, 
Turbuhaler 
100, 200, 400 
mcg  

100 – 800 mcg/hari 100 – 200 mcg/hari Sebaiknya diberikan dengan 
spacer 

Beklometason 
dipropionat  

IDT, rotacap, 
rotahaler, 
rotadisk   

100 – 800 mcg/hari  100 – 200 mcg/hari  -  

       (Mangunnegoro dkk., 2004) 
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Tabel 3. Sediaan dan dosis obat pelega untuk mengatasi gejala asma 
 

Medikasi  Sediaan Obat  Dosis Dewasa  Dosis Anak  Keterangan  
Agonis beta-2 kerja 
singkat  

    

Terbutalin  IDT 0,25 
mg/semprot 
Turbuhaler 0,25 
mg:0,5 
mg/hirup 
Respule/solutio 
5 mg/2 ml 
Tablet 2,5 mg 
Sirup 1,5 ; 2,5 
mg/5 ml 

0,25-0,5 mg 
3-4 x/hari 
 
 
Oral 1,5-2,5 mg 
3-4 x/hari 

Inhalasi 
0,25 mg 
3-4 x/hari 
(> 12 tahun) 
Oral  
0,05 mg/kg 
BB/ x, 3-4 x/hari 

Penggunaan obat pelega sesuai 
kebutuhan, bila perlu 

Salbutamol  IDT 100 
mcg/semprot 
Nebules/solutio 
2,5 mg/2 ml, 5 
mg/ml 
Tablet 2 mg, 4 
mg 
Sirup 1 mg, 2 
mg/5 ml 

Inhalasi  
200 mcg 
3-4 x/hari 
Oral 1-2 mg 
3-4 x/hari 

100 mcg 
3-4 x/hari 
0,05 mg/kg 
BB/x, 
3-4 x/hari 

Untuk mengatasi eksaserbasi, 
dosis pemeliharaan berkisar 3-4 
x/hari 

Fenoterol  IDT 100, 200 
mcg/semprot 
 
 
Solutio 100 
mcg/ml 

200 mcg 
3-4 x/hari 
10-20 mcg 

100 mcg, 
3-4 x/hari 
10 mcg 

 

Prokaterol   
IDT 10 
mcg/semprot 
Tablet 25, 50 
mcg 
Sirup 5 mcg/ml 

2-4 x/hari 
2 x 50 mcg/hari 
2 x 5 ml/hari 

2-4 x/hari 
2 x 25 mcg/hari 
2 x 2,5 ml/hari 
 

 

Antikolinergik     -  
Ipratropium bromide  IDT 20 

mcg/semprot 
 

40 mcg 
3-4 x/hari 

20 mcg 
3-4 x/hari 

Diberikan kombinasi dengan 
agonis beta-2 kerja singkat, untuk 
mengatasi serangan 

 Solutio 0,25 
mg/ml (0,025%) 
(nebulisasi) 

0,25 mg, setiap 6 
jam  

0,25 – 0,5 mg tiap 6 
jam 
 

Kombinasi dengan agonis beta-2 
pada pengobatan jangka panjang, 
tidak ada manfaat tambahan 

Kortikosteroid 
sistemik 

    

Metilpretnisolon Tablet 4, 8, 16 
mg 

Short-course: 
24-40 mg/ hari, 
dosis tunggal atau 
terbagi 

Short-course: 
1-2 mg/ kg BB/ hari, 
maksimum 40 mg/ 
hari selama 3-10 
hari 

Short-course efektif untuk 
mengontrol asma pada terapi 
awal, sampe tercapai APE 80% 
terbaik atau gejala mereda, 
umumnya membutuhkan 3-10 
hari 

Metilsantin     
Teofilin  
Aminofilin 

Tablet 130, 150 
mg 
Tablet 200 mg 

3-5 mg/ kg BB/ 
kali, 3-4 kali/ hari 

3-5 mg/ kg BB/ kali, 
3-4 kali/ hari 

Kombinasi teofilin/ aminofilin 
dengan agonis beta-2 kerja 
singkat (masing-masing dosis 
minimal). Meningkatkan 
efektifitas dengan efek samping 
minimal.  

                        (Mangunnegoro dkk., 2004) 
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4. Obat Generik dan Obat Paten 

Obat paten adalah obat yang baru ditemukan berdasarkan riset dan 

memiliki masa paten yang tergantung dari jenis obatnya. Menurut UU No. 14 

Tahun 2001 masa berlaku paten di Indonesia adalah 20 tahun. Selama 20 tahun itu, 

perusahaan farmasi tersebut memiliki hak eksklusif di Indonesia untuk 

memproduksi obat yang dimaksud. Perusahaan lain tidak diperkenankan untuk 

memproduksi dan memasarkan obat serupa kecuali jika memiliki perjanjian 

khusus dengan pemilik paten. Setelah obat paten berhenti masa patennya 

kemudian disebut sebagai obat generik (Anonim, 2004). 

Sedangkan obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan 

dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Contoh 

parasetamol generik berarti obat yang dibuat dengan kandungan zat aktif 

parasetamol, dipasarkan dengan nama parasetamol, bukan nama merek seperti 

Panadol (Glaxo), Pamol (Interbat), Sanmol (Sanbe). Produsen obat dalam negeri 

lebih banyak mengeluarkan obat versi generik dari obat yang telah habis masa 

patennya yang lalu diberi merek dagang (Anonim, 2004). 

 

5. Rekam Medik 

Rekam medik/medical record merupakan komponen penting dalam 

pelaksanaan kegiatan manajemen rumah sakit yang menyajikan informasi lengkap 

tentang proses pelayanan medik dan kesehatan di rumah sakit, baik masa lalu, 
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masa kini maupun perkiraan di masa depan tentang apa yang akan terjadi 

(Muninjaya, 2004). 

Kegunaan rekam medik menurut (Siregar dan Amalia, 2003) : 

a. Digunakan sebagai dasar perencanan dan keberlanjutan perawatan penderita. 

b. Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap profesional yang 

berkontribusi pada perawatan penderita. 

c. Melengkapi bukti dokumen terjadinya atau penyebab kesakitan penderita dan 

penanagan atau pengobatan selama tiap tinggal di rumah sakit. 

d. Digunakan sebagai dasar kaji ulang studi dan evaluasi perawatan yang 

diberikan pada penderita. 

e. Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit, dan 

praktisi yang bertanggung jawab. 

f. Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan pendidikan. 

g. Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data dalam rekam 

medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya pengobatan 

seorang penderita. 

 

 

 

 

 

 


