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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

World Health Organization (WHO) memperkirakan 100-150 juta 

penduduk dunia menderita asma. Setiap tahun terjadi penambahan jumlah 

penderita asma sebanyak 150 ribu. Permasalahan ini tidak hanya timbul di negara 

maju maupun negara berkembang (Barus dan Wiyono, 2003). Di Amerika Serikat, 

lebih dari 5000 anak-anak dan orang dewasa meninggal akibat serangan asma  

setiap tahun (Goodman dan Gilman, 2007). Menurut Survei Kesehatan Nasional 

(Surkesnas) tahun 2001, penyakit saluran napas merupakan penyakit penyebab 

kematian terbanyak di Indonesia setelah penyakit gangguan pembuluh darah 

(Ikawati, 2006). Asma menyebabkan 1% sampai 3% kunjungan ke rumah sakit, 

500.000 pasien dirawat inap di rumah sakit setiap tahun. Pasien anak-anak yang 

dirawat di rumah sakit lebih banyak yang disebabkan menderita asma 

dibandingkan yang disebabkan penyakit lain (Goodman dan Gilman, 2007).  

Di Amerika Serikat prevalensi asma lebih banyak ditemukan di antara 

orang berkulit hitam daripada kulit putih tetapi di Inggris hubungan ini tidak 

begitu jelas. Orang Asia mempunyai prevalensi yang lebih rendah dibandingkan  

orang kulit putih di Inggris (Ress dan John,1997). Di Indonesia prevalensi asma 

berkisar antara 5-7% (Sundaru dan Sukamto, 2006). Prevalensi asma dipengaruhi 

oleh banyak faktor, antara lain jenis kelamin, umur pasien, status atropi, faktor 

keturunan, serta faktor lingkungan. Pada masa kanak-kanak ditemukan prevalensi 
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anak laki-laki berbanding anak perempuan 1,5 : 1, tetapi menjelang dewasa 

perbandingan tersebut lebih kurang sama dan pada masa menopause perempuan 

lebih banyak dari laki-laki. Umumnya prevalensi asma pada anak lebih tinggi dari 

dewasa, tetapi ada pula yang melaporkan prevalensi dewasa lebih tinggi dari anak 

(Sundaru dan Sukamto, 2006). Pada orang dewasa pria dan wanita kurang lebih 

sama prevalensinya (Crocekett, 1997).  

Asma merupakan salah satu penyakit saluran napas yang banyak dijumpai, 

baik pada anak-anak maupun dewasa (Ikawati, 2006). Tujuan terapi asma adalah 

untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, mencegah keparahan dan beberapa 

masalah gejala, mempertahankan fungsi paru-paru, mempertahankan tingkat 

aktivitas normal, mencegah eksaserbasi berulang dan memberikan terapi yang 

optimal dengan efek samping minimal (Pont dan Molen, 2004). Untuk itu perlu 

dilakukan penelitian tentang penggunaan obat atau terapi antiasma terhadap 

kualitas hidup pasien asma. Penyakit ini umumnya mempengaruhi orang-orang 

dari segala usia. Orang dengan asma dilaporkan berdampak pada fisik, psikologis 

dan sosial yang termasuk bagian dari kualitas hidup (Correl dan Mark, 2004). 

Orang dewasa dengan asma tidak hanya terganggu oleh gejala sendiri, seperti 

sesak napas, bersin, batuk, mereka juga mempunyai masalah keterbatasan 

aktivitas sehari-hari (pekerjaan, sosial, dan fisik), gangguan tidur, masalah 

emosional seperti kecemasan dan frustrasi, dan masalah yang terkait dengan 

paparan terhadap rangsangan udara seperti asap rokok (Spilker, 1996).  

Penurunan kualitas hidup (Quality of Life) sangat berhubungan dengan 

terapi klinik (Cramer dan Spilker, 1998). Pengukuran kualitas hidup dapat 
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digunakan sebagai indikator keberhasilan terapi. Definisi sehat (health) menurut 

World Health Organization (WHO) bahwa sehat tidak hanya dilihat dari 

ketiadaan penyakit dan kelemahan, tetapi juga kesehatan fisik, mental dan sosial. 

Sejak saat itu masalah-masalah yang berhubungan dengan dengan kualitas hidup 

segera menjadi pertimbangan dalam praktek dan penelitian pelayanan kesehatan 

(Cramer dan Spilker, 1998). 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta merupakan rumah 

sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang berdasarkan Surat Keputusan 

bersama Menteri Kesehatan nomor: 554/MENKES/SKB/1981 dan Menteri Dalam 

Negeri nomor: 0430/1981. Saat ini RSUD dr. Moewardi Surakarta termasuk 

rumah sakit kelas A berdasarkan Suarat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 6 

September 2007 nomor: 1011/MENKES/IX/2007. Rumah Sakit Umum kelas A 

adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan 

medik spesialistik luas dan sub spesialistik luas (Siregar dan Charles, 2003).  

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang maka dapat menetapkan perumusan masalah 

yaitu bagaimana gambaran penggunaan obat dengan kualitas hidup pasien asma 

rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui gambaran penggunaan obat dihubungkan dengan kualitas 
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hidup pasien asma rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi 

Surakarta?. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Asma  

Asma merupakan salah satu penyakit saluran nafas yang banyak dijumpai, 

baik pada anak-anak maupun dewasa. Kata asma (asthma) berasal dari bahasa 

Yunani yang berarti “terengah-engah”. Lebih dari 200 tahun yang lalu, 

Hippocrates menggunakan istilah asma untuk menggambarkan kejadian 

pernafasan yang pendek-pendek (shortness of breath). Sejak itu istilah asma 

sering digunakan untuk menggambarkan gangguan yang terkait dengan kesulitan 

bernafas, termasuk adalah istilah asma kardiak dan asma bronkial. Menurut 

National Asthma Education and Prevention Program (NAEPP) pada National 

Institute of Health (NIH) Amerika, asma didefinisikan sebagai penyakit inflamasi 

kronik pada paru (Kelly dan Sorkness, 2005) 

Asma adalah suatu penyakit inflamasi kronik pada saluran napas yang 

melibatkan berbagai macam sel dan elemen sel, khususnya sel mast, eosinofil, 

limfosit-T, makrofag, neutrofil, dan sel epitel. Pada individu yang rentan inflamasi 

ini menyebabkan nafas berbunyi, kesulitan bernapas, rasa sesak di dada, dan batuk 

yang pada umumnya terjadi di malam hari atau di pagi hari. Episode ini biasanya 

dihubungkan dengan obstruksi pada saluran napas yang reversibel baik secara 

sepontan maupun dengan pengobatan. Adanya inflamasi juga menyebabkan 
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peningkatan respon bronkus terhadap berbagai macam stimulus (Kelly dan 

Sorkness, 2005) 

a. Patofisiologi  

Sampai saat ini patogenesis etiologi asma belum diketahui dengan pasti 

namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa dasar gejala asma adalah 

inflamasi dan respon saluran napas yang berlebihan. Asma saat ini dipandang 

sebagai penyakit inflamasi saluran napas (Sundaru dan Sukamto, 2006). Inflamasi 

merupakan suatu interaksi yang komplek antara berbagai macam sel dan mediator 

inflamasi. Berbagai macam sel berperan dalam respon inflamasi, sel-sel ini 

merupakan mediator inflamasi yang akan menarik sel lain menghasilkan efek 

langsung dalam terjadinya inflamasi (Blake, 2000). 

Dalam teori imunologi, asma merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

antibodi reagenik (IgE) yang terikat pada sel-sel mast dalam mukosa jalan napas 

(Brousey, 2001). Masuknya alergen kedalam tubuh akan diterima oleh APC 

(Antigen  Presenting Cells), untuk selanjutnya akan diteruskan kepada sel Th (Sel 

T-helper). Sel T-helper inilah yang akan memberikan intruksi melalui inter leukin 

atau sitokin agar sel-sel plasma membentuk IgE, serta sel-sel radang lain seperti 

mastosit, makrofag, sel epitel, eosinofil, neutrofil, trombosit, serta limfosit untuk 

mengeluarkan mediator-mediator inflamasi. Mediator-mediator inflamasi seperti 

histamin, prostaglandin (PG), leukotrien (LT), platelet activating factor (PAF), 

bradikinin, tromboksan (TX) dan lain-lain akan mempengaruhi organ sasaran  

sehingga akan menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding vaskuler, edema 

saluran napas, filtrasi sel-sel radang, sekresi mukus dan fibrosis sub epitel 
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sehingga menimbulkan hiperraktivitas saluran napas (Sundaru dan Sukamto, 

2006).  

 Produksi mukus normalnya adalah sebagai mekanisme pertahanan, tetapi 

pada pasien asma terdapat pembesaran kelenjar bronkus dan sel goblet yang 

memproduksi mukus. Transport mukus tergantung pada viskositasnya. Jika sangat 

kental dapat menyubat sel napas dan juga dapat membuat debris sel epitel dam sel 

inflamasi terperangkap didalamnya. Kliren mukosa juga menurun yang 

disebabkan inflamasi sel epitel. Kerusakan sel epitel dapat meningkatkan 

masuknya beberapa iritan ke reseptor kolinergik. Hal ini dapat menyebabkan 

bronkokontriksi lebih lanjut yang diperantarai oleh sistem saraf parasimpatik 

(Gibbs dan Small, 2003). 

b. Klasifikasi Asma 

Asma menurut Konsensus Internasional diklasifikasikan berdasarkan 

etiologinya, yaitu: (Yunus, 1998) 

1) Asma intrinsik (cryptogenic) 

Ditandai dengan mekanisme yang bersifat non-alergik yang bereaksi 

terhadap pencetus yang tidak spesifik atau yang tidak diketahui, seperti udara 

dingin (Crockett, 1997). 

2) Asma ekstrinsik 

Penyakit asma yang berhubungan dengan atropi, perdisposisi genetik yang 

berhubungan langsung dengan IgE sel mast dan respon eosinofil terhadap alergen 

yang umum. Ditandai dengan reaksi alergik terhadap pencetus-pencetus spesifik 
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yang dapat diidentifikasi, seperti tepung sari, jamur, debu, bulu binatang, dan 

obat-obatan (Crockett, 1997). 

c. Klasifikasi Tingkat Keparahan Asma  

National Asthma Education and Prevention Program (NAEPP) guideline 

mengklasifikasikan tingkat keparahan asma menjadi empat kategori; asma 

intermiten ringan, asma persisten ringan, asma persisten sedang dan asma 

persisten berat. Pengklasifikasian antara asma intermiten ringan dan asma 

persisten ringan dibuat untuk membedakan pasien yang mempunyai gejala ringan 

tetapi frekuensi terjadinya rendah (muncul dalam ukuran minggu atau bulan) 

dengan pasien yang mempunyai gejala ringan  tetapi sering kali terjadi (beberapa 

kali seminggu). Baik asma intermiten ringan maupun persisten ringan, keduanya 

mempunyai fungsi paru yang normal dan nilai FEV1 atau PEF lebih dari 80% 

(Blake, 2000).  

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Keparahan Asma. 

Klasifikasi Gejala dan Terjadinya Serangan 
Gejala 
Malam 

Hari 
Fungsi Paru 

Step 4 
Asma persisten berat 

Gejala terus-menerus  
Aktivitas terbatas  
Serangan sering  

Sering FEV1 atau PEF ≤ 60%  
Variasi PEF > 30%  

Step 3 
Asma persisten sedang 
 

Gejala tiap hari  
Menggunakan inhalasi β2 agonis 
aksi pendek  
Serangan mempengaruhi aktivitas  
Seranaga ≥ 2x seminggu  

> 1 kali 
seminggu 

FEV1 atau PEF > 60% sampai 
< 90%  
Variasi > 30% 

Step 2 
Asma persisten 
ringan 

Gejala > 2x seminggu tapi < 1x 
sehari  
Seranagan dapat membatasi 
aktivitas  

> 2x 
sebulan 

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

Step 1 
Asma intermiten 
ringan 

Gejala ≤ 2x seminggu  
Asimtomatik dan PEF normal 
selama serangan  
Serangan ringan (dari beberapa 
jam sampai beberapa hari), 
intensitasnya bervariasi  

≤ 2x 
sebulan 

FEV1 atau PEF ≥ 80%  
Variasi PEF < 20%   
 

FEV1:  Force Expiratory Volume dalam 1 detik; PEF: Peak Expiratory Flow                          
 (Self, 2001)  
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Pasien dengan asma persisten sedang mengalami gejala yang terjadi setiap 

hari dan membutuhkan inhalasi short acting bronkodilator setiap harinya. Gejala 

pada malam hari terjadi setidaknya satu kali semiggu. Fungsi paru abnormal  

dengan nilai FEV1 60-80%. Sedangkan pasien asma persisten berat mempunyai 

gejala yang terus menerus dan sering kali mengalami eksarsebasi asma. Fungsi 

paru menunjukkan harga FEV1 kurang dari 60%. Aktivtasnya sangat terbatas dan 

sering mengalami gejala pada malam hari (Blake, 2000). 

d. Gejala dan Tanda Klinis Asma  

Gejala dan tanda sangat beragam dari satu pasien ke pasien lain, dan 

sangat invidual dari waktu kewaktu. Asma dicirikan dengan adanya wheezing 

episodik, kesulitan bernapas, dada sesak dan batuk. Frekuensi gejala asma 

bervariasi. Beberapa pasien mungkin hanya memiliki batuk kering kronis dan 

yang lain mengalami batuk yang produktif. Beberapa pasien memiliki batuk yang 

tidak sering, serangan asma mendadak dan lainnya dapat menderita gejala itu 

hampir secara terus-menerus. Gejala asma dapat terjadi secara sepontan atau 

mungkin dipercepat atau diperberat dengan banyak pemicu yang berbeda. 

Frekuensi gejala asma mungkin semakin buruk di malam hari; variasi sirkadian 

pada tonus bronkomptor dan reaktivitas bronkus mencapai titik terndah antara jam 

3-4 pagi, meningkatkan gejala-gejala dari bronkokontriksi (Chestnutt dan 

Thomas, 2002).  
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e. Diagnosis Asma  

Penanda utama mendiagnosis adanya penyakit asma antara lain: mengi 

pada saat menghirup napas, riwayat batuk yang memburuk pada malam hari, dada 

sesak yang terjadi berulang, hambatan pernapasan yang reversibel secara 

bervariasi selama siang hari, adanya peningkatan pada saat olah raga, terbangun 

malam-malam dengan gejala-gejala batuk (Ikawati, 2006). Serta didasarkan pada 

riwayat penyakit, pemeriksaan fisis dan penunjang ( Sundaru dan Sukamto, 2006)  

Pada riwayat penyakit, dijumpai keluhan batuk, sesak, mengi atau rasa 

berat di dada. Adanya penyakit alergi yang lain pada pasien maupun keluarganya 

seperti rhinitis alergi, dermatitis atopik membantu diagnosis asma. Gejala asma 

sering timbul pada malam hari, tetapi dapat pula muncul sembarang waktu. 

Adakalanya gejala lebih sering terjadi pada musim tertentu. Faktor-faktor 

pencetus serangan perlu diketahui yaitu infeksi virus saluran napas: influenza; 

pemajanan terhadap alergen (tungau, debu rumah, bulu binatang); pemajanan 

terhadap iritan asap rokok dan minyak wangi; kegiatan jasmani: lari; ekspresi 

emosional (takut, marah, frustasi); obat-obat aspirin (penyekat beta, antiinflamasi 

non-steroid); lingkungan kerja: uap zat kimia; polusi udara: asap rokok; pengawet 

makanan: sulfit; dan lain-lain: haid, kehamilan, sinusitis (Sundaru dan Sukamto, 

2006). Selain itu, asma sangat erat kaitannya dengan faktor keturunan (genetik). 

Anak yang memiliki orang tua penderita asma akan memiliki kemungkinan 

menderita asma sekitar 50% (Wijaya, 2002).  

Penemuan tanda pada pemeriksaan fisik pasien asma, tergantung dari 

derajat obstruksi saluran napas. Ekspirasi memanjang, mengi, hiperinflasi dada, 
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pernapasan cepat sampai sianosis dapat dijumpai pada pasien asma. Pada saat 

praktek jarang dijumpai kesulitan dalam membuat diagnosis asma, tetapi sering 

pula dijumpai pasien bukan asma mempunyai mengi, sehingga diperlukan 

pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis (Sundaru dan Sukamto, 

2006).  

Pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan darah terhadap adanya 

peningkatan kadar IgE (Immunoglobulin E) dan jumlah eosinofil. Test provokasi 

bronkus juga perlu dilakukan menggunakan suatu alergen senyawa kimia 

(histamin, metakolin) untuk melihat derajat peningkatan kepekaan bronkus 

(hiperresponsiveness) (Ikawati, 2006).  

f. Komplikasi Asma   

Komplikasi asma antara lain: pneumotoraks, pnemuodiastiun dan 

emfisema subkitis, espargilosis bronkopulmoner alergik, gagal napas, bronkitis 

dan fraktur igna (Sundaru dan Sukamto, 2006).  

g. Penatalaksanaan Asma 

1. Terapi Non Farmakologi  

Terapi non farmakologi meliputi 2 komponen utama yaitu edukasi pada 

pasien  atau yang merawat mengenai berbagai hal tentang asma dan kontrol 

terhadap faktor-faktor pemicu serangan. Berbagai macam pemicu serangan antara 

lain adalah debu, polusi, merokok, olah raga, perubahan temperatur sercara 

ekstrim dan lain-lain. Termasuk penyakit-penyakit yang sering mempengaruhi 

kejadian asma, seperti rinitis, sinusitis, gastro esophageal refluks diseases 

(GERD) dan infeksi virus (NAEPP) (Ikawati, 2006). 
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2. Terapi Farmakologi  

Berdasarkan penggunaannya, maka obat asma terbagi dalam dua golongan 

yaitu pengobatan jangka panjang untuk mengontrol gejala asma dan pengobatan 

cepat (quick-relief medication) untuk mengatasi serangan akut asma. Beberapa 

obat yang digunakan untuk pengobatan jangka panjang antara lain inhalasi steroid, 

β2 agonis aksi panjang, sodium kromoglikat atau kromolin, nedokromi, modifier 

leukotrien dan golongan metil ksantin. Sedangkan untuk pengobatan cepat sering 

digunakan suatu bronkodilator (β2 agonis aksi cepat, antikolinergik, metilksantin) 

dan kortikosteroid oral (sistemik). Obat-oabat asma dapat dijumpai dalam bentuk 

oral, larutan nebulizer metered-dose inhaler (MDI) (Ikawati, 2006). 

h. Obat-Obat Antiasma  

Pengobatan asma tidak hanya ditujukan pada pencegahan atau 

penyembuhan tetapi juga penurunan tingkat respon bronkial. Obat-obat anti asma 

tersebut adalah:  

1) Bronkodilator  

Macam-macam obat yang termasuk dalam golongan bronkodilator adalah: 

a) Agonis ß2 Adrenergik  

β2 agonis merupakan bronkodilator yang paling efektif. Stimulasi β2 

reseptor adrenergik mengaktifkan adenil siklase, di mana produksinya 

meningkatkan intraselular siklik AMP. Hasilnya, relaksasi otot menjadi lancar, 

dan stabilnya membran sel mast (Kelly dan Sorkness, 2005). Efek samping 

golongan ß2- agonis meliputi tremor (khusus di tangan), gelisah, sakit kepala, otot 

kejang, palpitasi, takikardi, aritmia, vasodilatasi, gangguan tidur, paradoxical 
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bronchospasm, utrikaria, angiodema, hipotensi. Pada dosis tinggi menyebabkan 

hipokalemia (Anonim, 2006).  

b) Metil ksantin 

Obat golongan metil ksantin yang utama adalah teofilin, teobromin, dan 

kafein, tetapi yang paling banyak digunakan dalam terapi asma adalah teofilin 

walaupun perannya mulai banyak berkurang dengan adanya obat-obat 

bronkodilator yang lebih poten. Teofilin banyak dijumpai dalam bentuk kompleks 

dengan etilendiamin, yang dinamakan aminofilin (Ikawati, 2006). 

Mekanisme kerja metil ksantin dengan menghambat enzim 

fosfodiesterase, sehingga mencegah penguraian siklik AMP, sehingga kadar siklik 

AMP intrasel meningkat. Hal ini akan merelaksasi otot polos bronkus dan 

mencegah pelepasan mediator alergi seperti histamin dan leukotrin dari sel mast. 

Selain itu metil ksantin juga menghambat bronkokonstriksi yang disebabkan oleh 

prostaglandin dan memblok reseptor adenosin (Ikawati, 2006).  

Indikasi obat ini adalah obstruksi jalan napas reversibel, asma akut berat, 

sedangkan untuk efek sampingnya yaitu takikardia, palpitasi, mual, gangguan 

saluran cerna, sakit kepala, insomnia, aritmia dan konvulsi terutama bila diberikan 

intravena cepat (Anonim, 2000). Efek samping lain yaitu pada sistem saraf pusat 

dan menurunkan tekanan pembuluh vena, sehingga menimbulkan berbagai reaksi 

samping yang tidak diinginkan, karena itu teofilin digolongkan sebagai obat 

ketiga untuk terapi asma. Selain itu, teofilin juga dapat berinteraksi dengan 

banyak obat lain, sehingga kurang aman digunakan pada pasien lanjut usia, 

maupun wanita hamil (Ikawati, 2006).  



 13

c) Antikolinergik 

Obat antikolinergik tidak digunakan secara luas dalam terapi asma. Obat 

golongan antikolinergik yaitu ipratropium bromida dan atropium sulfat (Priyanto, 

2009). Mekanisme kerjanya dengan memblok reseptor muskarin dari syaraf-syaraf 

kolinergis di otot polos bronchi, hingga aktivitas syaraf adrenergis menjadi 

dominan dengan efek bronkodilatasi (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Penggunaan antikolinergik inhalasi seperti ipratropium bromida umumnya 

menghasilkan perbaikan pada fungsi paru 10-15 % dibandingkan dengan jika 

hanya menggunakan beta agonis saja. Pada pasien anak dan dewasa, penggunaan 

ipratropium bromide dosis ganda yang ditambahkan pada terapi awal juga 

mengurangi lama rawat di rumah sakit pada sekelompok pasien yang VEP1 

(volume ekspirasi paksa dalam 1 detik) kurang dari 30 % terprediksi. Ipratropium 

bromida adalah suatu senyawa amina kuertener yang sulit diabsorpsi sehingga 

tidak banyak memberikan efek sistemik. Penggunaan ipratropium bromida yang 

menggunakan nebulizer harus hati-hati karena apabila ada yang terkena mata, 

akan menyebabkan dilatasi pupil sehingga terjadi gangguan penglihatan (Ikawati, 

2006)  

2) Anti Inflamasi 

a) Kortikosteroida 

Kortikosteroida berkhasiat menghilangkan efek mediator, seperti 

peradangan dan gatal-gatal. Penggunaan obat ini terutama bermanfaat pada 

serangan asma akibat infeksi virus, selain itu juga pada infeksi bekteri untuk 

melawan reaksi peradangan (Tjay dan Rahardja, 2007).  
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Mekanisme obat ini adalah kortikosteroida dapat mengurangi jumlah 

eosinofil yang berada dalam sirkulasi dan jumlah sel mast di saluran pernafasan 

dan meningkatkan jumlah reseptor adrenergik β-2, selain itu juga mengurangi 

hiperresponsivitas saluran nafas dengan mengurangi inflamasi (Ikawati, 2006). 

 Bentuk kortikosteroid inhalasi dianjurkan sebagai terapi profilaksi asma 

pada pasien yang menggunakan stimulan beta-2 agonis lebih dari satu kali sehari. 

Steroid inhalasi dikontraindikasikan untuk serangan akut dan harus digunakan 

dengan hati-hati pada anak-anak. Namun demikian, obat ini dapat diberikan pada 

anak-anak balita dengan suatu spacer atau masker jika obat-obat penstabil sel 

mast tidak efektif. Inhaler kortikosteroid memiliki efek samping lebih kecil 

dibandingkan dengan pemberian secara sistemik. Perlu dipikirkan kemungkinan 

dosis inhalasi yang lebih tinggi untuk memacu supresi adrenal dan efek pada 

metabolisme tulang, sehingga harus digunakan dosis minimal efektif. Retardase 

pertumbuhan pada anak sehubungan dengan terapi kortikosteroid oral, tidak 

menjadi masalah yang signifikan pada terapi inhalasi, walaupun demikian perlu 

dilakukan monitoring tinggi badan anak paska penggunaan terapi jangka panjang. 

Jika didapatkan hambatan pertumbuhan, perlu dirujuk ke bagian pediatrik 

(Anonim, 2000). Penggunaan  kortikosteroid per inhalasi  dengan dosis tinggi 

dapat menyebabkan supresi adrenal, resiko toksisitas sitemik pada penggunaan 

kronis, serta menyebabkan terjadinya osofaringeal kandidiasis (Boushey, 2001). 

Selain itu efek samping sistemik kortikosteroid yaitu moon facies (Kelly dan 

Sorkness, 2005).  
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b) Penstabil Sel mast 

Obat-obat yang termasuk golongan penstabil sel mast adalah sodium 

kromoglikat dan nedokromil. Penstabil sel mast ini diduga bekerja dengan cara 

mencegah masuknya kalsium ke dalam sel mast (Ikawati, 2006). Mekanisme 

kerjanya berdasarkan menstabilisir membran sel mast, sehingga menghambat 

pembebasan histamin dan mediator lain. Khasiat menstabilir ini juga diberikan 

oleh ketotifen, suatu obat profilaksis lain terhadap asma yang dapat diberikan per 

oral. Zat ini bermanfaat bila diberikan sebelum terjadi granulasi dari sel mast dan 

hanya bekerja profilaksis terhadap reaksi alergi. Karena absorpsinya dari usus 

buruk, maka digunakan dalam bentuk aerosol atau inhalasi serbuk halus pada 

asma (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Bebrapa efek samping obat ini antara lain sakit kepala, iritasi nasal, 

bronkospasme sementara, batuk, tenggorokan kering, dan ruam kulit (Ikawati, 

2006). 

2. Kualitas Hidup  

a. Definisi Kualitas Hidup   

Pada tahun 1949, WHO (World Health Organization) memberikan definisi 

bahwa sehat tidak hanya dilihat dari ketiadaan penyakit dan kelemahan, tetapi 

juga kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sejak saat ini, masalah-masalah yang 

berhubungan dengan kualitas hidup segera menjadi pertimbangan dalam praktek 

dan penelitian pelayanan kesehatan (Spilker, 1996). 

Menurut WHOQOL (World Health Organization Quality of Life), kualitas 

hidup didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap posisinya, dan 

berhubungan dengan tujuan harapan, standar dan minat. Definisi ini merupakan 
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konsep yang sangat luas, menggabungkan kesehatan fisik seseorang, status 

psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, kepercayaan personal dan 

hubungan dengan lingkungan. Kualitas hidup dinilai sebagai evaluasi subyektif, 

termasuk dimensi negatif dan positif, yang melibatkan konteks sosial, budaya dan 

lingkungan (Spilker, 1996).  

Pengukuran kualitas hidup digunakan sebagai indikator yang valid untuk 

mengetahui apakah terapi yang diberikan  menguntungkan atau tidak. Pengukuran 

kualitas hidup dapat dilakukan pada individu tertentu maupun kelompok populasi. 

Dengan  mempelajari kualitas hidup pasien dapat membantu memperbaiki kualitas 

tarapi dan tujuan terapinya (Spilker, 1996) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Konsep Domain dan Variabel yang Terlibat dalam Penentuan 
Kualitas Hidup Menurut Testa dan Simonson (1996). 
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Istilah kualitas hidup (QOL: Quality Of Life), dan lebih spesifik, Health 

Related Quality of Life (HRQOL) merupakan domain kesehatan secara fisik, 

psikologik dan sosial yang terlibat sebagai area yang dipengaruhi oleh 

pengalaman, kepercayaan, harapan dan persepsi seseorang. Gambaran tersebut 

menunjukkan bahwa setiap domain ini bisa diukur dalam dua demensi, yaitu 

penilaian obyektif terhadap fungsi atau status kesehatan (sumbu Y) dan persepsi 

yang lebih suyektif tentang kesehatan (sumbu X). Walaupun dimensi obyektif 

penting untuk menentukan status kesehatan pasien, persepsi dan harapan subyektif 

pasien akan mengubah penilaian obyektif tersebut menjadi kualitas hidup yang 

sebenarnya. Dengan demikian, dua orang dengan status kesehatan yang sama 

mungkin bisa mempunyai kualitas hidup yang sangat berbeda (Testa dan 

Simonson, 1996).  

b. Domain Kualitas Hidup  

Empat domain kualitas hidup yang utama meliputi empat kategori, yaitu 

(Cramer dan Spilker, 1998).  

1) Status fisik dan kemampuan melaksanakan fungsi  

2) Status psikologik dan kesehatan  

3) Interaksi sosial  

4) Status dan faktor ekonomi serta pekerjaan  

c. Aplikasi Pengukuran Kualitas Hidup  

Pengukuran kualitas hidup bisa digunakan pada praktek klinik seperti 

psikiatri, rheumatologi, geriatri dan perawatan. Pengukuran kualitas hidup 

potensial untuk digunakan dalam screening, merencanakan perawatan yang tepat 

bagi pasien, monitoring prosedur dan outcome terapi dan menentukan kesehatan 
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sekelompok pasien untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan 

(Spilker, 1996).  

d. Instrumen Pengukuran Kualitas Hidup  

Beberapa instrumen telah dibuat dan digunakan untuk mengevaluasi 

Health Related Quality of Life (HRQOL). Tidak ada instrumen yang paling baik, 

tetapi masing-masing instrumen dibuat kesesuaiannya dengan tujuan yang ingin 

dicapai (Cramer dan Spilker, 1998).  

Instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas hidup 

diantaranya adalah:  

1) Darthmouth Primary Care Cooperative Information Project (COOP Project) 

Charts  

Kuesioner terdiri dari atas pertanyaan yang mengarah pada status pasien 

selama 2 hingga 4 minggu terakhir, dengan 5 pilihan jawaban. Setiap respon dan 

diilustrasikan dengan gambar yang menunjukkan tingkat atau fungsi kesehatan 

dalam 5 skala (Cramer dan Spilker, 1998).  

2) The Medical Outcomes Study Short Form (SF-36) Health Survey  

The Medical Outcomes Study Short Form (SF-36) Health Survey 

digunakan untuk menilai status kesehatan dengan berbagai macam tujuan. SF-36 

menggunakan 8 konsep untuk menggambarkan kesehatan fisik dan mental 

(Cramer dan Spilker, 1998). 

3) The Sickness Impact Profile (SIP)  

The Sickness Impact Profile (SIP) merupakan pengukuran status kesehatan 

berdasarkan kebiasaan. Pengukuran berdasar kebiasaan ini didasarkan atas 

beberapa alasan. Pertama, kebiasaan bisa secara langsung dilaporkan oleh 
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individu atau dengan pengamatan orang lain. Kedua, perawatan medis bisa 

mempengaruhi kebiasaan seseorang, disamping efek penyakit itu sendiri. Ketiga, 

kebiasaan bisa mengatur apakah pasien berusaha mencari pelayanan medis atau 

tidak (Cramer dan Spilker, 1998).  

4) EUROQOL EQ-5D (EuroQoL-5 Dimensions)  

Dimensi yang diukur dalam EUROQOL EQ-5D meliputi 5 dimensi, yaitu 

mobolitas (mobility), perawatan diri (self-care), aktivitas (usual activities), 

nyeri/ketidaknyamanan (pain/discomfort) dan kecemasan/depresi 

(anxiety/depression). Dalam EUROQOL EQ-5D, hubungan sosial dianggap 

mempunyai peran kecil dalam menilai status kesehatan seseorang, sehingga 

digabungkan dalam dimensi aktivitas (usual activities), yang meliputi pekerjaan, 

pendidikan rumah tangga, keluarga dan kegiatan diwaktu senggang. Setiap 

dimensi EUROQOL EQ-5D bisa dianggap sebagai suatu skala ordinal dimana 

sklala 2 lebih buruk dari skala 1, dan 3 lebih buruk dari skala 2 (Spilker, 1996).  

5) World Health Organization (WHOQOL) Assesment  

World Health Organization (WHO) membuat kuesioner kualitas hidup ini 

dikarenakan perlunya pengukuran kualitas hidup secara internasional. Skala dari 

pertanyaan meliputi intensitas, yaitu tidak sama sekali atau sangat berat, kapasitas 

tidak sama sekali atau keseluruhan, frekuensinya tidak pernah terjadi atau selalu 

terjadi, evaluasi sangat tidak puas atau sangat puas (Cramer dan Spilker, 1998). 

e. Kualitas Hidup Pasien Asma   

Asma adalah penyakit kronis yang umumnya mempengaruhi orang-orang 

deri segala usia. Orang dengan asma dilaporkan berdampak pada fisik, psikologis 

dan sosial yang termasuk domain dari kualitas hidup. Berhubungan dengan Health 
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Related Quality of Life (HRQOL) pengukuran telah dikembangkan untuk 

melengkapi ukuran kesehatan seperti prevalensi, mortalitas dan rawat inap sebagai 

indikasi dampak penyakit. Dimasukkannya kesehatan dan pasien difokuskan pada 

pengukuran akibat populasi terjadinya asma merupakan hal penting untuk 

manajemen klinis, memprediksi hasil kesehatan, merumuskan kebijakan klinis 

dan membantu dalam alokasi sumber daya (Correl dan Mark, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


