
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Angka kejadian penyakit alergi dalam 5 tahun terakhir mengalami 

peningkatan mencapai 30% per tahunnya sejalan dengan perubahan pola hidup 

masyarakat modern, polusi baik lingkungan maupun zat-zat yang ada di dalam 

makanan. Salah satu penyakit alergi yang banyak terjadi di masyarakat adalah 

penyakit asma (Necel, 2009). Di Indonesia pada akhir tahun 2008 diperkirakan   

2-5 % penduduk Indonesia atau 11 juta orang menderita asma (Anonim, 2008).  

 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 2000 tahun yang lalu, 

Hippocrates menggunakan istilah asma untuk menggambarkan kejadian 

pernafasan yang pendek-pendek (Shortness of breath). Asma adalah satu diantara 

beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara total. Kesembuhan dari 

satu serangan asma tidak menjamin dalam waktu dekat akan terbebas dari 

ancaman serangan berikutnya (Necel, 2009). Dampak buruk asma meliputi 

penurunan kualitas hidup, produktivitas yang menurun, peningkatan biaya 

kesehatan, risiko perawatan di rumah sakit dan bahkan kematian (Muchid dkk, 

2007). 

Hasil penelitian pola penggunaan obat pada penderita asma di instalasi 

rawat inap RSUP dr. Sardjito Yogyakarta Periode Januari-Desember 2005, 

golongan obat yang digunakan untuk pasien asma adalah kortikosteroid,β2-agonis, 
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antikolinergik, mukolitik-ekspektoran, xantin, kromoglikat, kombinasi AKβ, 

kombinasi Kβ (Karminingtyas, 2005). 

Terapi penggunaan obat ditujukan untuk meningkatkan kualitas atau 

mempertahankan hidup pasien, namun ada hal-hal yang tidak dapat disangkal 

dalam pemberian obat yaitu kemungkinan terjadinya hasil pengobatan tidak 

seperti yang diharapkan. Menurut catatan Yayasan Asma Indonesia hingga saat 

ini masih banyak penderita asma yang tidak mendapatkan diagnosis tepat sesuai 

klasifikasi asma yang di Indonesia ditetapkan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia 

(PDPI). Ketidaktepatan diagnosis membuat penderita tidak mendapatkan 

pengobatan yang tepat sehingga kondisinya justru memburuk, derajat asmanya 

meningkat dan akhirnya menurunkan kualitas hidup serta meningkatkan resiko 

kematian dan ini sering kali dijumpai dalam praktek sehari-hari, baik di pusat 

kesehatan primer (puskesmas), rumah sakit, maupun praktek swasta (Zein, 2008). 

  Berbagai faktor seperti influenza, alergi, iritan terhadap rokok, polusi 

udara, uap zat kimia, dapat berperan dalam tingginya dan meningkatnya 

morbiditas dan mortalitas asma, sehingga memerlukan perawatan baik di rumah 

maupun di rumah sakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang 

Evaluasi Penggunaan Obat Asma Pada Pasien Asma di Instalasi Rawat inap 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2009 yang diharapkan dapat menjadi salah 

satu sumber informasi bagi dokter, perawat maupun tenaga medis lain yang terkait 

langsung dengan pengobatan asma. Jumlah pasien asma di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta pada tahun 2009 yaitu sebanyak 86 pasien.  
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B. PERUMUSAN MASALAH 

     Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Seperti apakah pola penggunaan obat asma pada pasien asma rawat inap    RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta tahun 2009 ? 

2. Apakah penggunaan obat asma pada pasien asma rawat inap RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta tahun 2009 sudah rasional sesuai dengan parameter tepat indikasi, tepat 

obat, tepat pasien dan  tepat dosis ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai adalah :  

1. Mengetahui pola penggunaan obat asma pada pasien asma rawat inap    RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta tahun 2009. 

2. Mengevaluasi penggunaan obat asma pada pasien asma rawat inap RSUD  Dr. 

Moewardi Surakarta ditinjau dari aspek tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien dan 

tepat dosis.  

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Asma 

a. Definisi  

     Asma merupakan gangguan inflamasi kronik jalan udara, melibatkan peran 

banyak sel dan komponennya (The National Asthma Education and Prevention 

Program, NAEPP). Pada individu yang rentan, inflamasi menyebabkan episode 
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berulang dari bengek, sesak nafas, sempit dada, dan batuk. Inflamasi juga 

menyebabkan peningkatan hiperresponsifitas bronkus (hyperresponsivenness, 

BHR) terhadap berbagai stimulus (Anonim, 2008). 

 Meskipun asma telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, para ahli masih 

belum sepakat mengenai definisi penyakit tersebut. Dari waktu ke waktu definisi 

asma yang umumnya disetujui oleh para ahli, yaitu asma merupakan penyakit 

paru dengan karakteristik obstruksi saluran napas yang reversible (tetapi tidak 

lengkap pada beberapa pasien) baik secara spontan maupun dengan pengobatan, 

inflamasi saluran napas, dan peningkatan respon saluran napas terhadap berbagai 

rangsangan (Sundaru, 2001). 

Asma merupakan penyakit yang manifestasinya sangat bervariasi, 

sekelompok pasien mungkin bebas dari serangan dalam jangka waktu lama dan 

hanya mengalami gejala jika mereka berolahraga atau terpapar alergen atau 

terinfeksi virus pada saluran pernafasannya. Pasien lain mungkin mengalami 

gejala yang terus-menerus atau serangan akut yang sering. Pola gejala antara 

pasien satu dengan pasien lain juga berbeda (Ikawati, 2006). 

Gejala batuk biasanya terjadi pada malam hari, dan batuk yang terjadi 

sifatnya kering. Pada paska serangan biasanya didapati adanya batuk yang 

produktif dan kesulitan dalam mengeluarkan mukus dikarenakan adanya inflamasi 

pada mukosa yang berakibat meningkatnya produk mukus yang kental. Mukus 

yang kental ini dapat menyumbat saluran napas dan akan menghambat arus udara 

yang melewatinya, sehingga hal ini akan menambah derajat beratnya obstruksi 

saluran napas (Basuki, 2003). 
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b. Patogenesis 

     Sampai saat ini patogenesis dan etiologi asma belum diketahui dengan 

pasti, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa dasar gejala asma adalah 

inflamasi dan respon saluran napas yang berlebihan. Pada asma alergik dan 

nonalergik terdapat inflamasi dan hiperreaktivitas saluran napas (Sundaru, 2001). 

     Dalam dua dekade yang lalu, penyakit asma dianggap merupakan 

penyakit yang disebabkan karena adanya penyempitan bronkus saja, sehingga 

terapi utama pada saat itu adalah suatu bronkodilator, seperti β-agonis dan 

golongan metil ksantin saja. Dalam konsep baru para ahli mengemukakan bahwa 

asma merupakan penyakit inflamasi pada saluran nafas yang ditandai dengan 

bronkokonstriksi, inflamasi dan respon yang berlebihan terhadap rangsangan 

(hyperresponsiveness) (Ikawati, 2006). 

c. Gambaran Klinis 

     Gambaran klinis asma klasik adalah serangan episodik batuk, mengi, dan 

sesak napas. Pada gejala awal sering gejala tidak jelas seperti rasa berat di dada, 

dan pada asma alergik mungkin disertai pilek atau bersin. Meskipun pada 

mulanya batuk tanpa disertai sekret, tetapi pada perkembangan selanjutnya pasien 

akan mengeluarkan sekret baik yang mukoid, putih kadang-kadang purulen. Ada 

sebagian kecil pasien asma yang gejalanya hanya batuk tanpa disertai mengi, 

dikenal dengan istilah cough variant asthma. bila dicurigai seperti itu maka perlu 

dilakukan pemeriksaan spirometri sebelum dan sesudah bronkodilator atau uji 

provokasi bronkus dengan metakolin (Sundaru, 2001). 
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     Gejala dan tanda penyakit asma sangat beragam dari satu pasien ke 

pasien lain, dan sangat individual dari waktu ke waktu. Asma dicirikan dengan 

adanya wheezing episodik, kesulitan bernapas, dada sesak, dan batuk. Frekuensi 

gejala asma sangat bervariasi. Beberapa pasien mungkin hanya mengalami 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. Frekuensi gejala asma mungkin 

semakin buruk di malam hari; variasi sirkadian pada tonus bronkodilator dan 

reaktivitas bronkus mencapai titik terendah antara jam 3-4 pagi, meningkatkan 

gejala-gejala dari bronkokontriksi (Tierney dkk, 2002). 

d. Diagnosis  

     Pada gangguan asma, hiperreaktivitas bronki berperan sentral, sehingga 

suatu ukuran bagi hiperreaktivitas yang meningkat adalah  variabilitas dari nilai 

PEF (Peak Flow Expiration). Untuk menentukan PEF digunakan suatu tabung 

khusus dengan diameter 4 cm dan pembagian skala yang berisi suatu pelocok 

(serupa piston yang bergerak keluar masuk). Pasien meniup ke dalam tabung 

hingga pelocok didorong ke depan, kemudian pada dinding tabung dapat dibaca 

volume hembusan napasnya. Pada asma ringan, variabilitas PEF adalah <20% 

sedangkan pada asma berat menunjukkan nilai 30% (Hansbrough, 1995). 

     Diagnosis asma didasarkan pada riwayat penyakit, pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan penunjang. 
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1) Riwayat 

     Pasien dengan riwayat asma yang telah berlangsung sejak lama 

seringkali dapat membandingkan serangan yang dialaminya sekarang ini dengan 

serangan-serangan sebelumnya. Pengobatan kortikosteroid yang telah lalu atau 

dewasa ini, riwayat sering dirawatinapkan di rumah sakit, riwayat ventilasi 

mekanik yang pernah dialami, atau perawatan di ruang gawat darurat yang 

sekarang ini dialami dapat memberikan petunjuk bagi adanya serangan lebih 

parah atau membandel yang membutuhkan perawatan inap di rumah sakit. Pada 

riwayat penyakit akan dijumpai keluhan batuk, sesak, mengi, atau rasa berat di 

dada. Tetapi kadang–kadang pasien hanya mengeluh batuk-batuk saja yang 

umumnya timbul pada malam hari atau sewaktu kegiatan jasmani. Adakalanya 

gejala lebih sering terjadi pada musim tertentu. Adanya penyakit alergi yang lain 

pada pasien maupun keluarganya seperti rhinitis alergi, dermatitis atopik, 

membantu diagnosis asma (Sundaru, 2001). 

2) Pemeriksaan Fisik 

     Penemuan pada pemeriksaan fisik pasien asma, tergantung dari derajat 

obstruksi saluran napas. Serangan yang parah dicurigai dari adanya kegawatan 

respirasi pada waktu istirahat, kesulitan mengucapkan kalimat, diaphoresis, atau 

penggunaan otot-otot pernapasan tambahan. Kecepatan respirasi lebih besar dari 

30 kali/menit, nadi berdenyut lebih cepat dari 120 kali/menit dan pulsus 

paradokxus yang lebih besar dari 18 mmHg menunjukkan serangan berat yang 

lebih berbahaya. Intensitas bising pernapasan bukan merupakan indikator yang 
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dapat diandalkan. Efisema subcutan menunjukkan adanya pneumotoraks atau 

pneumomediastinum yang menyertai (Hansbrough, 1995). 

3) Pemeriksaan Penunjang 

a) Spirometri  

     Pengukuran yang obyektif terhadap aliran udara sangat penting dalam 

evaluasi dan terapi terhadap serangan. Perawatan inap di rumah sakit dianjurkan 

bila FEV1 inisial kurang dari 30% dari harga yang diperkirakan atau tidak 

meningkat hingga paling sedikit 40% dari harga yang diperkirakan setelah 

diberikan terapi kuat selama 1 jam. Bila spirometri tidak mudah diperoleh, lalu 

aliran puncak ekspiratori dapat diukur secara mudah dengan pengukuran aliran 

puncak Wright. Pada umumnya rawat inap rumah sakit dianjurkan bila kecepatan 

aliran puncak mula-mula kurang dari 60 liter/menit atau tidak membaik hingga 

lebih besar dari 50% harga yang diperkirakan setelah diberikan terapi selama 1 

jam (Hansbrough, 1995). 

b) Gas-gas Darah Arterial (GDA) 

     Pemeriksaan ini hanya dilakukan pada asma yang berat. Pada fase awal 

seragam, terjadi hipoksemia dan hipokapnia (PaCO2 <35 mmHg). Kemudian pada 

stadium yang lebih berat PaCO2 justru mendekati normal sampai normokapnia. 

Selanjutnya pada asma yang sangat berat terjadi hiperkapnia (PaCO2 ≥45 mmHg), 

hipoksemia, dan asidosis respiratorik (Sundaru, 2001). 

c) Radiografi Dada 

     Radiografi dada perlu dilakukan pada semua serangan kecuali yang ringan. 

Hasil pemeriksaan ini dapat memperkuat diagnosa pneunomia, mengurangi 
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berbagai komplikasi seperti pneumotoraks atau pneumomediastinum dan 

memberikan bukti-bukti keadaan lain yang bukan namun mirip asma. Pada 

pemeriksaan jaringan (onkologi) pasien asma terdapat 3 ciri khas, yaitu:  

1. Adanya hipertrofi dan hiperplasia pada otot polos saluran pernapasan.  

2. Terjadi penebalan dinding saluran pernapasan karena adanya reaksi inflamasi 

dan edema. 

3. Hipersekresi pada kelenjar mucus (Kelly dan Sorkness, 2005). 

d) Pemeriksaan lain. Seperti pemeriksaan sputum (sputum eosinofil). Uji alergi 

kulit, IgE. 

2. Penatalaksanaan Asma 

Tujuan utama penatalaksanaan asma adalah meningkatkan dan 

mempertahankan kualitas hidup agar pasien asma dapat hidup normal tanpa 

hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.   

Tujuan penatalaksanaan asma :  

1. Menghilangkan dan mengendalikan gejala asma  

2. Mencegah eksaserbasi akut  

3. Meningkatkan dan mempertahankan faal paru seoptimal mungkin  

4. Mengupayakan aktiviti normal termasuk exercise  

5. Menghindari efek samping obat  

6. Mencegah terjadinya keterbatasan aliran udara (airflow limitation) ireversibel  

7. Mencegah kematian karena asma  

Penatalaksanaan asma berguna untuk mengontrol penyakit. Asma 

dikatakan terkontrol bila :  
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1. Gejala minimal (sebaiknya tidak ada), termasuk gejala malam  

2. Tidak ada keterbatasan aktivitas termasuk exercise  

3. Kebutuhan bronkodilator (agonis β2 kerja singkat) minimal (idealnya tidak 

diperlukan)  

4. Variasi harian APE kurang dari 20 %  

5. Nilai APE normal atau mendekati normal  

6. Efek samping obat minimal (tidak ada)  

7. Tidak ada kunjungan ke unit darurat gawat (Muchid dkk, 2007). 

     Dalam terapi asma biasanya pasien-pasien asma belum mendapatkan 

terapi yang optimal. Banyak pasien asma yang mengabaikkan terapinya 

padahal penyakit asma merupakan penyakit yang sulit disembuhkan. Ada 

beberapa komponen dalam pengobatan asma, yaitu penilaian beratnya asma, 

pencegahan dan pengendalian faktor pencetus serangan, penyuluhan atau 

edukasi kepada pasien (Sundaru, 2001). 
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1. Penilaian beratnya asma  

Tabel 1. Klasifikasi derajat asma (NAEPP, 2002) 

Derajat 
asma 

Gejala Gejala 
malam 

Fungsi 
paru 

Obat yang diperlukan untuk 
pemeliharaan jangka panjang 

Tahap 1 
Ringan 
intermiten 

Gejala <2x 
seminggu 
Asimptomatik 
dan PEF 
normal 
diantara 
eksaserbasi 
Eksaserbasi 
singkat, 
intensitas 
mungkin 
bervariasi 

≤2x 
sebulan 

FEV1 atau 
PEF ≥80% 
prediksi 
variabilitas 
<20%  

Usia ≥ 5 tahun                                       
Tidak diperlukan pengobatan harian. 
mungkin terjadi eksaserbasi berat,fungsi 
paru-paru normal dan tidak ada gejala. 
Direkomendasikan dengan kortikosteroid 
sistemik  

Usia ≤ 5 tahun                                             
Tidak diperlukan pengobatan harian. 

tahap 2        
Ringan 
menetap 

Gejala � 2x 
seminggu tapi 
< 1x sehari. 
Serangan 
dapat 
mengganggu 
aktivitas dan 
tidur 

�2x 
sebulan 

FEV1 atau 
PEF ≥80% 
prediksi 
variabilitas 
<20-30% 

Usia ≥ 5 tahun                                              
Perlakuan yang dipilih: Dosis rendah 
kortikosteroid hirup. Alternatif perlakuan: 
cromolyn,pengubah leukotriene, 
nedocromil/ teofilin untuk serum 
konsentrasi 5-15 mcg / mL. 

Usia ≤ 5 tahun                                            
Pilihan pengobatan: kortikosteroid hirup 
dosis rendah (dengan nebulizer atau MDI.
Alternatif pengobatan Cromolyn 
(nebulizer atau MDI / antagonis reseptor 
leukotrien 

tahap 3        
Sedang 
menetap 

Ada gejala 
tiap hari             
Perlu 
penggunaan 
agonis β 
setiap hari. 
Eksaserbasi 
mempengaruh
i aktivitas           
Eksaserbasi 
≥2x seminggu 

 

�1x 
sebulan 

FEV1 atau 
PEF 60-
80% 
prediksi 
variabilitas 
�30% 

Usia  ≥ 5 tahun                              
Perlakuan yang dipilih: diberikan 
kortikosteroid hirup dalam media-dosis 
sedang (Beklomathason, Budesonida, 
Flutikason)  dan menambah  ß2 agonis 
dosis panjang. Alternatif pengobatan: 
Meningkatkan kortikosteroid hirup dalam 
dosis sedang (Beklomathason, 
Budesonida, Flutikason)  dan 
menambahkan leukotriene atau teofilin.  

Usia ≤ tahun                                    
Perlakuan yang dipilih: diberikan 
kortikosteroid hirup dalam media-dosis 
sedang (Beklomathason, Budesonida, 
Flutikason)  dan menambah  ß2 agonis 
dosis panjang. Alternatif pengobatan: 
Meningkatkan kortikosteroid hirup dalam 
dosis sedang (Beklomathason, 
Budesonida, Flutikason)  dan 
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Derajat 
asma 

Gejala Gejala 
malam 

Fungsi 
paru 

Obat yang diperlukan untuk 
pemeliharaan jangka panjang 

menambahkan leukotriene atau teofilin.

Tahap 4       
Berat 
menetap 

Gejala terus-
menerus   
Aktivitas fisik 
terbatas. 
Sering 
serangan  

Sering FEV1 atau 
PEF ≤60% 
prediksi 
variabilitas 
�30% 

Usia ≥ 5 tahun                                
perlakuan yang dipilih: kortikosteroid 
hirup dosis tinggi dan bronkodilator aksi 
panjang yaitu agonis β2-agonis aksi 
panjang (formoterol, salmeterol), 
Kortikosteroid tablet atau sirup jangka 
panjang (2 mg/kg/hari, tidak melebihi 60 
mg per hari). Ulangi upaya untuk 
mengurangi kortikosteroid sistemik dan 
mempertahankan kontrol kortikosteroid 
hirup dosis tinggi (Beklomethason, 
Budesonida, Flutikason). 

Usia ≤ 5 tahun                                         
Perlakuan yang dipilih kortikosteroid 
hirup dosis tinggi dan bronkodilator aksi 
panjang yaitu agonis β2-agonis aksi 
panjang (formoterol, salmeterol), 
Kortikosteroid tablet atau sirup jangka 
panjang (2 mg/kg/hari, tidak melebihi 60 
mg per hari). Ulangi upaya untuk 
mengurangi kortikosteroid sistemik dan 
mempertahankan kontrol kortikosteroid 
hirup dosis tinggi (Beklomethason, 
Budesonida, Flutikason). 

 

Penilaian derajat beratnya asma baik melalui pengukuran gejala, 

pemeriksaan uji final paru (dengan spirometri atau peak flow meter), dan analisis 

gas darah sangat diperlukan untuk menilai hasil pengobatan. Banyak pasien asma 

yang tanpa gejala, ternyata pada pemeriksaan uji final parunya menunjukkan 

adanya obstruksi jalan napas (Sundaru, 2001). 
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2. Pencegahan dan pengendalian faktor pencetus serangan 

Diharapkan dengan mencegah dan mengendalikan faktor pencetus, serangan 

asma makin berkurang atau derajat asma semakin ringan.  

Beberapa contoh faktor pencetus yang bisa memicu asma yaitu: 

a) Infeksi virus saluran nafas: influenza 

b) Pemajanan terhadap alergen tungau, debu rumah, bulu binatang 

c) Pemajanan terhadap iritan asap rokok, minyak wangi 

d) Kegiatan jasmani: Lari 

e) Ekspresi emosional takut, marah, frustasi 

f) Obat-obat aspirin, penyekat beta, antiinflamasi non-steroid 

g) Lingkungan kerja: uap, zat kimia 

h) Polusi udara: asap rokok 

i) Pengawet makanan: sulfit 

j) Lain-lain, misalnya: haid, kehamilan, sinusitis (Sundaru, 2001). 

3. Mengoptimalkan terapi farmakologi 

     Terapi farmakologi pada asma dibagi menjadi dua, yaitu terapi serangan 

asma akut dan terapi pemeliharaan. 

a. Terapi serangan asma akut 

     Tujuan terapi serangan asma akut yaitu menjamin pertukaran gas yang 

memadai sambil mengurangi obstruksi jalan napas, mempercepat kesembuhan 

pasien dan mencegah kondisi pasien agar tidak semakin memburuk (Gibbs and 

Small, 2003). 
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b. Terapi pemeliharaan 

     Untuk terapi pemeliharaan pada semua pasien asma, kecuali yang hanya 

mendapatkan serangan bronkospasme ringan dan jarang agar terus menerus 

diobati dengan obat-obatan yang tepat, bahkan pada saat asimptomatik diantara 

dua serangan. Kecenderungan dalam terapi asma akhir-akhir ini lebih 

menekankan pada penggunaan cromolyn dan kortikosteroid inhalasi bersama-

sama dengan β-agonis inhalasi sebagai obat lini pertama. Teofilin lebih sering 

digunakan sebagai obat lini kedua atau ketiga dalam terapi kombinasi atau pada 

keadaan-keadaan khusus yaitu dosis petang untuk mengendalikan keluhan-

keluhan malam (Gibbs dan Small, 2003). 

4. Penyuluhan asma atau edukasi kepada pasien 

     Mengedukasi pasien adalah langkah penting untuk mencegah atau 

mengontrol asma yang diderita pasien. Pasien dapat secara aktif terlibat dalam 

penatalaksanaan asma guna mencegah serangan dan dapat hidup lebih produktif. 

Pasien dapat belajar menghindari faktor resiko, penggunaan obat-obatan secara 

tepat, memahami perbedaan antara obat pelega dan pengontrol, mengenali tanda-

tanda perburukan asma dan mengambil tindakan, serta mencari bantuan medis 

yang tepat. Edukasi yang diberikan setiap kunjungan pasien adalah langkah 

sukses penanganan asma. 
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3. Obat antiasma 

      pada dasarnya obat-obat antiasma dipakai untuk mencegah dan 

mengendalikan gejala asma. Obat-obat antiasma tersebut adalah:  

1. Antiinflamasi 

     Obat-obat antiinflamasi khususnya kortikosteroid hirup adalah obat yang 

paling efektif sebagai pencegah. Obat antiinflamasi dapat mencegah terjadinya 

inflamasi serta mempunyai daya profilaksis dan supresi. Dengan pengobatan 

antiinflamasi jangka panjang ternyata perbaikan gejala asma, perbaikan fungsi 

paru serta penurunan reaktivitas bronkus lebih baik bila dibandingkan 

bronkodilator (Sundaru, 2001). 

Mekanismenya yaitu 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). 

Selain itu digunakan juga 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. Namun demikian, 

perlu dipikirkan kemungkinan dosis inhalasi yang lebih tinggi untuk memacu 
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supresi adrenal dan efek pada metabolisme tulang, sehingga harus digunakan 

dosis minimal efektif  (Anonim, 2000). 

Untuk mengontrol gejala, direkomendasikan untuk menggunakan dosis 

terendah, yaitu 2-4 hirupan sebanyak 2-4 kali sehari. Steroid inhalasi ada yang 

dalam bentuk serbuk, dengan harapan dapat mencapai paru-paru dengan lebih 

baik. Contohnya budesonid (Pulmicort turbuhaler). Untuk mencapai efektivitas 

yang meksimum, diperlukan kira-kira waktu 2 minggu penggunaan kortikosteroid 

inhalasi secara kontinyu. Jika didapatkan hambatan pertumbuhan, perlu dirujuk ke 

bagian pediatrik (Ikawati, 2006). 

Tabel 2. Dosis kortikosteroid inhalasi (NAEPP, 2002) 

Obat  Dosis Rendah 
 Dewasa           Anak

Dosis Sedang 
Dewasa          Anak

Dosis Tinggi 
  Dewasa           Anak 

Beclomethasone CFC 
42 or 84 mcg/puff 
 

168–504 
mcg 
 

84–336 
mcg 

504–840 
mcg 

336–672 
mcg 

> 840 mcg 
 

�672 mcg 

Beclomethasone HFA 
40 or 80 mcg/puff 
 

80–240 
mcg 
 

80–160 
mcg 
 

240–480 
mcg 
 

160–320 
mcg 
 

> 480 mcg 
 

> 320 mcg 
 

Budesonide DPI 
200 mcg/inhalation 
 

200–600 
mcg 
 

200–400 
mcg 
 

600–1,200 
mcg 
 

400–800 
mcg 
 

>1,200 
mcg 
 

> 800 mcg 
 

Inhalation suspension 
for nebulization (child 
dose) 

 0.5 mg 
 

 1.0 mg 
 

 2.0 mg 
 

Flunisolide 
250 mcg/puff  

500– 
1,000 mcg 
 

500–750 
mcg 
 

1,000– 
2,000 mcg 
 

1,000–
1,250 mcg 
 

> 2,000 
mcg 
 

> 1,250 
mcg 
 

Fluticasone 
MDI: 44, 110, or 220 
mcg/puff 
 
DPI: 50, 100, or 250 
mcg/inhalation 
 

88–264 
mcg 
 
 
100–300 
mcg 
 

88–176 
mcg 
 
 
100–200 
mcg 
 

264–660 
mcg 
 
 
300–600 
mcg 
 

176–440 
mcg 
 
 
200–400 
mcg 
 

> 660 mcg 
 
 
 
> 600 mcg 
 

> 440 mcg 
 
 
 
> 400 mcg 
 

Triamcinolone 
acetonide 
100 mcg/puff 

400–1,000 
mcg 
 

400–800 
mcg 

1,000–
2,000 mcg 
 

800–1,200 
mcg 
 

> 2,000 
mcg 
 

> 1,200 
mcg 
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2. Bronkodilaor  

a. Agonis β2 

     Stimulasi reseptor β2-adrenergik mengaktivasi adenil siklase, yang 

menghasilkan peningkatan AMP siklik intraselular. Menyebabkan relaksasi otot 

polos, stabilisasi membran sel mast, dan stimulasi otot skelet (Anonim, 2000). 

      Albuterol dan inhalasi agonis β2 selektif aksi pendek lain diindikasikan 

untuk penanganan episode bronkospasmus iregular dan merupakan pilihan dalam 

penanganan asma para akut. Sedangkan formoterol merupakan inhalasi agonis β2 

kerja lama yang diindikasikan sebagai kontrol tambahan jangka panjang untuk 

pasien yang telah mengkonsumsi inhalasi kortikosteroid dosis rendah hingga 

sedang sebelum ditingkatkan menjadi dosis sedang atau tinggi. Zat aksi pendek 

memberikan perlindungan penuh selama paling sedikit 2 jam setelah dihirup; zat 

kerja lama memberikan perlindungan signifikan 8-12 jam pada awal pemberian, 

tetapi durasi ini akan berkurang pada pemakaian rutin (Anonim, 2000). 

      Efek samping β-agonis meliputi takikardia, tremor otot rangka, 

hipokalemia, hiperglikemia, peningkatan kadar asam laktat, dan sakit kepala. Obat 

golongan β2 agonis ini dapat berinteraksi dengan simpatomimatik lain, 

antidepresan trisiklik, dan aksinya diantagonis oleh golongan beta bloker (Ikawati, 

2006). Dosisnya 3-4 dd 2-4 mg (sulfat), inhalasi 3-4 dd 2 semprotan dari 100 mcg, 

pada serangan akut 2 puff yang dapat diulang sesudah 15 menit. Pada serangan 

hebat i.m. atau s.c. 250-500 mcg, yang dapat diulang sesudah 4 jam (Tjay dan 

Raharja, 2007). 
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b. Metilxantin 

     Tiga metilxantin penting adalah theophyline, theobromine dan cafeine. 

Sumber utamanya adalah, tentu saja, minuman (berturut-turut teh, coklat, kopi). 

Manfaat Theophylline dalam pengobatan asma berkurang karena efektivitas obat-

obat adrenoreseptor per inhalasi untuk asma akut asma kronis telah ditemukan, 

tetapi harga murah Theophylline memiliki keuntungan untuk pasien dengan 

ekonomi lemah dengan dana kesehatan pada masyarakat yang terbatas. 

Mekanisme kerja terjadi hambatan pada reseptor-reseptor permukaan sel untuk 

adenosline. Reseptor-reseptor tersebut memodulasi aktivasi adenylyl cyclase dan 

adenoslyne, yang telah terbukti dapat menyebabkan kontraksi otot polos jalan 

nafas terpisah dan menyebabkan rilis histamine dari sel-sel mast jalan nafas. 

Theophylline melawan efek-efek tersebut, dengan menyekat reseptor adenosine 

permukaan sel (Katzung, 2001). 

Theophylline  banyak digunakan sebagai obat prevensi dan terapi serangan 

asma. Efek bronkodilatasinya tidak berkolerasi baik dengan dosis, tetapi 

memperlihatkan dengan jelas kadar darahnya (dan kadar di air liur). Luas 

tereapeutiknya sempit, artinya dosis efektif terletak berdekatan dengan dosis 

toksisnya. Theophylline indeks terapi sempit yang artinya jarak antara KTM dan 

KEM nya sempit. (Tjay dan Raharja, 2007). 

Efek samping: takikardi, palpitasi, mual, gangguan saluran cerna, sakit 

kepala, insomnia, aritmia dan terutama bila dibandingkan intravena cepat. Dosis: 

Dewasa: 130-150 mg, jika diperlukan dapat dinaikkan menjadi 2 kalinya. Anak: 
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6-12 tahun 65-150 mg, kurang dari 1 tahun, 66-75 mg 3-4 kali sehari, sesudah 

makan (Anonim, 2000). 

c. Antikolinergik  

Yang merupakan obat golongan anti kolinergik yaitu ipratropium bromida, 

tiotropium dan deptropin. Agen antikolinergik memperbaiki efek vagal yang 

dimediasi bronkospasme tetapi bukan bronkospasme yang diinduksi oleh alergen 

atau olahraga. Mekanisme Kerja Ipratropium untuk inhalasi oral adalah suatu 

antikolinergik (parasimpatolitik) yang akan menghambat refleks vagal dengan 

cara mengantagonis kerja asetilkolin. Bronkodilasi yang dihasilkan bersifat lokal, 

pada tempat tertentu dan tidak bersifat sistemik. (Katzung, 2001).  

 Obat-obatan ini dapat mengurangi hipersekresi kelenjar mukus yang 

dijumpai pada asma. Obat ini memulihkan bronkospasme akut dan merupakan 

suatu alternatif bagi pasien dengan intoleransi terhadap agonis ß2-adrenergik 

(Tierney dkk, 2002). 

     Antikolinergik memblok reseptor muskarinik dari saraf-saraf pada otot 

polos bronkus, sehingga aktivitas saraf-saraf adrenergik menjadi dominan dengan 

efek bronkodilatasi. Efek samping jarang terjadi dan biasanya berupa mulut 

kering, mual nyeri pada kepala dan pusing. Dosis: inhalasi 3-4 sehari 2 semprotan 

dari 20 mcg (bromida) (Tjay dan Raharja, 2007). 
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Tabel 3. Dosis pengobatan kontrol jangka lama (NAEPP, 2002) 

Jenis Obat Sediaan Dosis Dewasa Dosis Anak-anak 
Kortikosteroid inhalasi (lihat tabel 2)
Kortikosteroid sistemik 
Metilprednisolon 
 
Prednisolon                     
  
Prednison                        

 
2, 4, 8, 16, 32 mg 
Tablet 
 
 
5 mg tablet,5 mg/5 cc, 
15 mg/5 cc 
 
 
1, 2.5, 5, 10, 20, 50 mg 
tablet; 
5 mg/cc, 5 mg/5 cc 

 
7,5-60 mg per hari 
sebagai dosis tunggal 
sebagai kontrol 
 
Short course “burst”: 
40-60 mg per hari dosis 
tunggal atau dosis 
terbagi untuk 3-10 hari 

 
0.25-2 mg/kg per hari 
dosis tunggal sebagai 
kontrol 
 
Short course “burst”: 1-
2 mg/kg/hari, maksimal 
60 mg/hari, untuk 3-10 
hari 

Beta 2-agonis inhalasi 
kerja lama             
Salmeterol                
                          
Formaterol                            

 
 
MDI 21 mcg/puff 
DPI 50 mcg/blister 
 
DPI 12 mcg/single-use 
capsule 

                                         
2 puff setiap 12 jam      
1 blister setiap 12 jam 
1 capsul setiap 12 jam 

                                        
1-2 puff setiap 12 jam      
1 blister setiap 12 jam 
1 capsul setiap 12 jam 

Kombinasi  Medikasi 
Fluticasone/Salmeterol 
 

                                     
DPI 100 mcg, 250 mcg, 
or 500 mcg/ 
50 mcg 

                                      
1 tawaran inhalasi;  
dosis tergantung pada 
tingkat keparahan asma 

                                      
1 tawaran inhalasi; 
dosis tergantung  pada 
tingkat keparahan asma 

Cromolyn&Nedocromil 
Cromolyn 
                                
Nedocromil 
 

Dosage Form 
MDI 1 mg/puff 
Nebulizer 20 mg/ampul 
 
MDI 1.75 mg/puff 

                                     
2-4 puffs tid-qid 
1 ampule tid-qid    
2-4 puff bid-qid 

 
1-2 puffs tid-qid 
1 ampule tid-qid  
1-2 puff bid-qid 

Pengubah Leukotrien 
Montelukast  
 
 
  
                                      
Zafirlukast 
 
 
Zileuton 

 
4 mg atau 5 mg 
dikunyah tablet 
 
 
                                      
10 atau 20 mg table           
                                     
 
300 atau 600 mg tablet  

                                  
10 mg qhs 
                  
 
               
 
 40 mg/hari (1 tablet 2 
kali sehari) 
 
 
2,400 mg/hari (300 mg 
2 tablet atau 600 mg 1 
tablet, 4 kali sehari) 

 
4  mg qhs (2-5 tahun) 5 
mg qhs(6-14 tahun) 10 
mg qhs (> 14 tahun) 20 
mg/hari   (2 kali/24 jam 
 
20 mg sehari (7-11 
tahun) (10 mg tablet) 

Metilksantin                    
Teofilin 

                                    
Cair, tablet lepas lambat 
dan kapsul 

                                         
Dosis dimulai 10 
mg/kg/hari sampai 
maks; 300mg biasanya 
maksimum 800 mg/hari 

                                        
Dosis dimulai 10 
mg/kg/hari; biasanya 
maks:                                
< 1 tahun: 0.2 (dalam 
minggu)+5 
=mg/kg/hari                      
≥1 tahun: 16 
mg/kg/hari 

Keterangan: MDI: Metered-dose inhaler; DPI: Dry powder inhaler 

 



21 
 

 
 

4. Algoritme terapi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Algoritme penatalaksanaan serangan asma yang terjadi di rumah 

 (Kelly dan Sorkness, 2005). 
 

 

 

 

 

 

 

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

Catat gejala dan tanda: derajat batuk, sesak nafas, mengi 
dan sesak di dada berkoleransi dengan keparahan 
eksaserbasi. Penggunaan otot-otot perut untuk bernafas 
menunjukkan adanya eksaserbasi berat. 

Pengatasan awal 
• Inhalasi agonis beta2 aksi pendek: 
• Sampai 3 kali 2-4 semprot dengan MDI dengan interval 

20 menit atau menggunakan nebulizer. 

Respon buruk 
Eksaserbasi berat 
PEF <50% prediksi 
Mengi yang nyata dan nafas 
tersengal-sengal. 
• Tambah kortikosteroid oral 
• Ulangi β2-agonis segera 
• Jika kondisi masih berat dan 

tidak berespon, hubungi 
dokter dan persiapkan untuk 
masuk Bagian Gawat Darurat 
RS.

Respon tidak sempurna 
Eksaserbasi sedang 
PEF 50%-80% terprediksi 
Mengi yang persisten dan 
nafas tersengal-sengal. 
• Tambahkan kortiko 

steroid oral 
• Lanjutkan β2-agonis 

Respon bagus 
Eksaserbasi ringan 
PEF �80% prediksi, tidak mengi 
atau nafas tidak tersengal-sengal 
Respon terhadap to β2-agonis 
bertahan sampai 4 jam 
• Boleh diteruskan β2-agonis 

setiap 3-4 jam selama 24-48 
jam 

• Untuk pasien yang 
menggunakan kortikosteroid 
inhalasi, tingkatkan dosis 
dua kali selama 7-10 hari. 

Hubungi dokter segera untuk 
instruksi lebih lanjut 

Bawa ke bagian Darurat RS 

Hubungi dokter untuk instruksi 
lebih lanjut 
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                                                                                                             Masuk ke ICU 

                                                                                                                                           

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Algoritme penatalaksanaan serangan asma yang terjadi di RS  
 (Kelly dan Sorkness, 2005). 

 

Asesmen awal 
Riwayat, uji fisik (auskultasi. Penggunaan otot accessory, denyut jantung, pernafasan) 

PEF atau FEV1, saturasi oksigen, dan test yang lain 

Respon baik 
• FEV1 atau PEF ≥ % 
• Respon bertahan sampai 60 min setelah 

pengobatan terakhir 
• Tidak adastress/tekanan 
• Uji fisik: normal 
 

FEV1 or PEV �50% 
• Inhalasi β2-agonis dengan MDI atau 

nebulizer, sampai 3 dosis pada satu 
jam pertama 

• Oksigen untuk mencapai saturasi O2 
≥ 90% 

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

 

Ulangi asesmen 
Gejala, uji fisik, PEF, saturasi O2 dan tes lain 
yang diperlukan 

Kegagalan respirasi yang aktual 
• Inkubasi dan ventilasi mekanik 

dengan O2 100% 
• Nebulisasi β2-agonis dan 

antikolinargik 
• Kortikosteroid intravena 

FEV1 or PEV < 50% 
(eksaserbasi berat) 

• Inhalasi β2-agonis dosis tinggi dan 
antikolinergik dengan nebulisasi 
setiap 20 min atau secara kontinyu 
selama 1 jam 

• Oksigen untuk mencapai saturasi 
O2 ≥ 90% 

• Kortikosteroid sistemik oral 

Eksaserbasi sedang 
FEV1 atau PEF 50%-80% prediksi, uji fisik: 
gejala sedang 
• Inhalasi β2-agonis aksi pendek setiap 60 min 
• Kortikosteroid sistemik oral 
• Lanjutkan treatment sampai 1-3 jam, sampai 

ada perbaikan 

Eksaserbasi berat 
FEV1 atau PEF < 50% prediksi, uji fisik: gejala berat, 
penggunaan otot accessory, reaksi dada  
Riwayat: pasien beresiko tinggi 
Tidak ada perbaikan  sejak awal pengobatan 
• Inhalasi β2-agonis aksi pendek, setiap jam atau 

kontinyu, + inhalasi antikolinergik 
• Oksigen  
• Kortikosteroid sistemik 

Respon buruk 
• FEV1 atau PEF < 50% 
• POC2 ≥42 mm Hg 
• Uji fisik: gejala berat, 

lemah/lesu, bingung 

Respon parsial 
• FEV1 atau PEF ≥ 50% tetapi < 70 % 
• Gejala ringan sampai sedang 

Keputusan individual: Dirawat 
di RS atau pulang 

Boleh pulang ke rumah 
• Lanjutkan pengobatan dengan Inhalasi 
β2-agonis 

• Lanjutkan kur kortikosteroid sistemik 
oral 

• Edukasi pasien 

Dirawat di RS 
• Inhalasi β2-agonis + inhalasi 

antikolinergik 
• Kortikosteroid sistemik (oral 

atau intravena) 
• Oksigen 
• Monitor FEV1 atau PEF,O2 

Masuk ke ICU RS 
• Inhalasi β2-agonis setiap 

jam atau kontinyu + 
inhalasi 

• Kortikosteroid intravena 
• Oksigen 
• Mungkin perlu inkubasi 

dan ventilasi mekanik 

Pulang ke rumah 
• Lanjutkan pengobatan dengan Inhalasi β2-agonis 
• Lanjutkan kur kortikosteroid sistemik oral 
• Edukasi pasien 
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5. Pedoman pengobatan rasional 

     Pengobatan merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan oleh dokter 

terhadap pasiennya berdasarkan temuan-temuan yang diperolehnya. Upaya 

tersebut ditempuh melalui suatu tahapan prosedur tertentu yang disebut Standar 

Operating Prosedur (SOP) yaitu terdiri dari anamnesis pemeriksaan, penegakan 

dosis pengobatan dan tindakan selanjutnya (Sastramihardja, 1997). 

     Kriteria pengobatan obat yang rasional mencakup 8 tepat yaitu tepat 

diagnosa, tepat indikasi, tepat jenis obat, tepat dosis, tepat cara dan lama 

pemberian, tepat penilaian terhadap kondisi pasien dan tepat informasi dan tepat 

tindak lanjutnya (Sastramihardja, 1997). 

Proses pengobatan rasional secara umum terdiri dari enam tahap, yaitu: 

a. Masalah yang dihadapi penderita (define the patient’s problem). 

b. Tentukan tujuan terapi (specify the therapeutic objective). 

c. Evaluasi ketepatan (kenyamanan) pengobatan secara individual (verity the 

suitability of your personal treatment). 

d. Mulailah pengobatan (start the treatment). 

e. Berikan informasi, instruksi dan kewaspadaan (give informations, instructions 

and   warning). 

f. Monitor/ hentikan pengobatan (monitor/ stop treatment). 

  Pengobatan yang irrasional adalah pengobatan yang tidak sesuai atau 

tidak tepat dengan dosis, indikasi, jenis obat, diagnosis, cara dan lama pemberian, 

penilaian terhadap kondisi pasien, informasi dan tindak lanjutnya (Sastramihardja, 

1997). 
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1) Rumah sakit 

     Rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan tempat 

menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. 

Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan 

kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit 

(kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara 

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (Siregar dan Amalia, 2003). 

     Berdasarkan keputusan menteri kesehatan RI nomor: 983/Menkes/IX/1992 

tentang pedoman organisasi rumah sakit umum, yang menyebutkan bahwa tugas 

rumah sakit mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang 

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan 

serta melaksanakan upaya rujukan (Siregar dan amalia, 2003). 

2) Rekam medik 

     Rekam medik adalah sejarah ringkas, jelas dan akurat dari kehidupan dan 

kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medik definisi rekam medik 

menurut surat keputusan direktur pelayanan medik adalah berkas yang berisikan 

catatan dan dokumen tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosa, 

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang penderita 

selama dirawat di rumah sakit. Baik rawat inap maupun rawat tinggal (Siregar dan 

Amalia, 2003). 

Rekam medik memiliki berbagai manfaat sebagai berikut: 

a. Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan penderita; 
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b. Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap profesional   yang 

berkontribusi pada perawatan pasien; 

c. Melengkapi bukti dokumen terjadinya atau penyebab kesakitan pasien dan  

penanganan atau pengobatan selama di rumah sakit; 

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

diberikan kepada pasien; 

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 biaya pengobatan pasien (Siregar 

dan Amalia, 2003). 

Ketentuan umum suatu rekam medik adalah: 

a. Berkas rekam medik adalah milik rumah sakit dan direktur rumah sakit 

bertanggung jawab atas hilang, rusak atau pemalsuan rekam medik, serta 

penggunaan oleh badan atau organisasi yang tidak berhak; 

b. Isi rekam medik adalah milik penderiita yang wajib dijaga kerahasiaannya; 

c. Untuk melindungi kerahasiaan tersebut, hanya petugas rekam medik yang 

diijinkan masuk ruangan penyimpanan berkas rekam medik; 

d. Tidak diperkenankan mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medik untuk 

badan atau lembaga atau perorangan, kecuali yang telah ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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e. Selama pasien dirawat, rekam medik menjadi tanggung jawab perawat ruangan 

jaga dan dijaga kerahasiaannya (Siregar dan Amalia, 2003). 

     Suatu rekam medik yang lengkap, jika mencakup data identitas dan 

sosiologis; sejarah famili pribadi; sejarah kesakitan yang sekarang; pemeriksaan 

fisik; pemeriksaan khusus seperti konsultasi, data laboratorium klinik, 

pemeriksaan sinar-X, dan pemeriksaan lain; diagnosa sementara, diagnosa kerja; 

penanganan medik atau bedah; patologi mikroskopik dan nyata (gross); kondisi 

pada waktu pembebasan, tidak lanjut; dan temuan otopsi (Siregar dan Amalia, 

2003). 

6. Penelitian lain 

Hasil penelitian pola penggunaan obat pada penderita asma di instalasi 

rawat inap RSUP dr. Sardjito Yogyakarta Periode Januari-Desember 2005, 

golongan obat yang digunakan untuk pasien asma adalah kortikosteroid,     β2-

agonis, antikolinergik, mukolitik-ekspektoran, xantin, kromoglikat, kombinasi 

AKβ, kombinasi Kβ (Karminingtyas, 2005). 

   


