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ABSTRAK
Inhaler dan nebulizer merupakan jenis sediaan farmasi dengan cara
penggunaan khusus, keberhasilan terapi dipengaruhi oleh ketepatan cara
penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi cara penggunaan
inhaler dan nebulizer pada pasien. Penelitian ini merupakan penelitian non
eksperimental, dilakukan secara observasional dan dianalisis secara deskriptif.
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel
penelitian adalah pasien Apotek Bunda Surakarta yang terpilih menjadi
responden. Data diperoleh berdasarkan kuesioner dan peragaan dari responden.
Diperoleh 35 orang responden inhaler jenis MDI (Metered Dose Inhaler) dan 10
orang responden nebulizer. Responden dikatakan tepat berdasarkan peragaan
jika melakukan semua langkah-langkah penggunaan inhaler dan nebulizer,
responden tidak tepat jika melewatkan salah satu langkah-langkah
penggunaannya. Sejumlah 35 orang responden yang menggunakan inhaler jenis
MDI berdasarkan peragaan diantaranya 15 orang (42,86%) tepat. Sedangkan
pada 10 orang responden nebulizer berdasarkan peragaan 7 orang (70,00%)
dikatakan tepat dalam langkah-langkah penggunaan nebulizer .
Kata kunci : inhaler, metered dose inhaler, nebulizer, pasien
ABSTRACT
Inhaler and nebulizer are a type of pharmaceutical preparation with the use
of specific therapeutic efficacy influenced the accuracy of its use. This study aim
to evaluate how to use the inhaler and nebulizer in patients.This research was
methode observational study conducted and analyzed descriptively. Sampling
was purposive sampling method. The research sample was taken in Bunda
Surakarta pharmacy patients elected to the respondent. Data were obtained by
questionnaire and demonstration of the respondents. Retrieved 35 respondents
inhaler types of MDI (Metered Dose Inhaler) and 10 respondents nebulizer.
Respondents say exactly when did all the steps inhaler and nebulizer use,
respondents were not appropriate to pass any measures used. Some 35 people
respondents inhaler based demonstration with 15 people (42.86%) stated
precisely. In the 10 respondents nebulizer based modeling 7 people (70.00%)
right for steps use of nebulizer.
Keywords : inhaler, metered dose inhaler, nebulizer, patient
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I. PENDAHULUAN
Inhaler dirancang

untuk

meningkatkan

kemudahan

dalam

cara

penggunaannya, namun tingkat penggunaan yang salah masih terdapat pada
pasien asma atau PPOK meskipun mereka sudah pernah mendapatkan
pelatihan (NACA, 2008). Inhaler dan nebulizer merupakan jenis sediaan farmasi
dengan cara penggunaan yang khusus, keberhasilan terapi sangat dipengaruhi
oleh ketepatan cara penggunaannya. Percobaan terapi dengan nebulizer perlu
dilakukan 3-4 minggu untuk menilai manfaat yang didapatkan secara signifikan
dan untuk dinyatakan bermanfaat, terapi ini normalnya harus dapat memberikan
perbaikan sedikitnya 15% dari nilai sebelum terapi (Cates et al., 2002). Nebulizer
dapat digunakan pada semua usia, dan untuk beberapa tingkat keparahan
penyakit tertentu (Geller, 2005).
Metered dose inhaler adalah perangkat inhaler yang paling banyak
digunakan, umumnya kesalahan yang terjadi pada pasien yang menggunakan
MDI adalah kebanyakan pasien menghirup terlalu cepat (Al showair et al, 2007),
kegagalan untuk menahan napas selama 5-10 detik (52,2%) dan kegagalan
inspirasi dengan perlahan dan dalam 46,4% (Alamoudi, 2003). Kegagalan untuk
menghembuskan napas sebelum aktuasi, posisi yang salah dari penggunaan
inhaler, urutan rotasi yang salah (Lavorini et al, 2008).Masalah perangkat
inhalasi juga sering terjadi pada perangkat inhaler dosis terukur (MDI) sehingga
khasiat obat tidak optimal (Rau, 2006). Tingkat kesalahan juga meningkat
dengan usia dan dengan keparahan obstruksi jalan napas (Wieshammer, 2008).
Sedangkan pada nebulizer, umumnya kesalahan teknik cara penggunaan
nebulizer pada pasien sebesar 18% dan kesalahan pasien tidak membersihkan
nebulizer dengan disinfektan sama sekali 24% (Geller, 2005).
Berdasarkan

penelitian

yang

dilakukan

Wibowo

(2011)

tentang

penggunaan inhaler pada pasien asma rawat jalan RSUD Dr. Moewardi
Surakarta hasilnya menunjukkan bahwa masih ditemukannya pasien yang
melakukan kesalahan dalam teknik penggunaan inhaler. Pengaruh pelatihan
tentang penggunaan inhaler terhadap ketepatan peragaan penggunaan inhaler,
terdapat 21,3% pasien yang sudah mendapatkan pelatihan masih menggunakan
inhaler mereka dengan salah. Penelitian ini akan dilakukan di Apotek Bunda
Surakarta pada pasien yang menggunakan terapi inhalasi berupa inhaler dan
nebulizer. Pada periode Januari-Maret 2012 jumlah resep yang keluar pada
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pasien yang menggunakan obat untuk terapi inhalasi sebanyak 747 resep. Oleh
karena produk inhaler dan nebulizer mempunyai langkah-langkah khusus dalam
penggunaannya

dan

keberhasilan

terapinya

sangat

dipengaruhi

cara

penggunaan yang tepat maka melatarbelakangi penulis untuk melakukan
penelitian tentang evaluasi cara penggunaan inhaler dan nebulizer pada pasien
tersebut yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pasien
Apotek Bunda Surakarta.
II. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian non eksperimental yang dilakukan
secara observasional dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.
B. Definisi Operasional
1. Evaluasi penggunaan inhaler dan nebulizer adalah penilaian terhadap
kemampuan pasien Apotek Bunda Surakarta dilihat berdasarkan peragaan
dari responden.
2. Cara penggunaan inhaler dan nebulizer tepat jika melakukan semua
langkah-langkah penggunaan inhaler dan nebulizer, dan cara penggunaan
inhaler dan

nebulizer tidak tepat jika melewatkan salah satu langkah

penggunaan inhaler dan nebulizer.
3. Jenis inhaler yang digunakan adalah inhaler dosis terukur MDI (Metered
Dose Inhaler).
C. Alat dan Bahan Penelitian
Alat yang digunakan untuk mengambil data adalah lembar kuesioner dan
produk inhaler yang digunakan untuk peragaan dalam menggunakan inhaler, alat
nebulizer yang digunakan untuk peragaan penggunaan nebulizer dan lembar
evaluasi yang digunakan untuk menilai tepat atau tidak tepat pasien dalam
memperagakan penggunaan inhaler dan nebulizer. Lembar kuesioner yang
digunakan adalah kuesioner dengan pertanyaan tertutup dimana telah tersedia
alternatif jawaban yang harus dipilih salah satunya. Bahan yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah data yang merupakan hasil dari jawaban responden.
Lembar kuesioner tersebut terdiri dari 2 jenis pertanyaan :
1. Pertanyaan mengenai identitas responden yang meliputi nama, alamat, jenis
kelamin, dan usia.
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2. Pertanyaan mengenai cara penggunaan inhaler dan nebulizer berupa
suggested checklist yang digunakan untuk mengevaluasi langkah-langkah
penggunaan alat terapi inhalasi responden.
D. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah responden yang menggunakan
terapi inhalasi berupa inhaler dan nebulizer pada pasien Apotek Bunda Surakarta
dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagian pasien Apotek Bunda Surakarta yang terpilih
menjadi responden.
Kriteria inklusi sampel penelitian adalah sebagai berikut:
a. Responden Apotek Bunda Surakarta yang menggunakan inhaler jenis
MDI (Metered Dose Inhaler) dan menggunakan terapi inhalasi nebulizer
tanpa bantuan perawat.
b. Responden

nebulizer

(bukan

perawat/tenaga

medis)

membantu

mengaplikasikan nebulizer pada pasien.

c. Bersedia menjadi responden.
E. Teknik pengambilan sampel
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan metode purposive
sampling. Sampel yang digunakan adalah pasien Apotek Bunda Surakarta yang
menggunakan obat untuk sediaan inhaler dan nebulizer yang memenuhi kriteria
inklusi yang ditetapkan dan telah menandatangani lembar persetujuan menjadi
responden.
F. Jalannya penelitian
Data diperoleh langsung dari pasien Apotek Bunda Surakarta yang telah
memenuhi kriteria inklusi dan bersedia menjadi responden. Lembar kuesioner
berisi, pernyataan kesediaan menjadi responden, surat persetujuan menjadi
responden, identitas responden, data pribadi responden, pertanyaan tentang
cara penggunaan inhaler meliputi step 1-11 dan nebulizer meliputi step 1-8. Data
diperoleh dari dua tahap, tahap pertama responden diminta mengisi kuesioner
dan tahap kedua responden diminta untuk memperagakan langsung cara
menggunakan inhaler dan nebulizer yang dinilai oleh peneliti. Untuk penilaian
peragaan secara langsung cara menggunakan inhaler, pasien dapat ditemui
langsung di Apotek Bunda Surakarta sedangkan untuk penilaian secara
langsung cara menggunakan nebulizer pasien ditemui langsung ke rumahnya
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dengan meminta alamat pasien yang ditulis di resep dokter atau rekam medik
pasien Apotek Bunda Surakarta.
G. Pengumpulan data
Pada

penelitian

ini

pengumpulan

data

dilakukan

dengan

cara

memberikan kuesioner kepada responden. Pengumpulan data dilakukan pada
pasien Apotek Bunda Surakarta periode Juni-Oktober 2012, dengan meminta
kesediaan pasien Apotek Bunda untuk menjadi responden, mengisi surat
persetujuan menjadi responden, mengisi lembar kuesioner yang terdiri dari 3
bagian, dan kemudian responden diminta untuk memperagakan tentang cara
penggunaan inhaler atau nebulizer. Kuesioner diberikan dan diambil kembali
pada waktu yang bersamaan (saat itu juga).
H. Tempat dan waktu penelitian
Penelitian pada responden inhaler dilakukan secara langsung di Apotek
Bunda Surakarta melalui kuesioner yang diberikan dengan meminta kesediaan
pasien menjadi responden dan pasien tersebut juga telah memenuhi kriteria
inklusi. Sedangkan untuk terapi inhalasi dengan nebulizer secara langsung
mengunjungi pasien ke rumahnya dengan meminta kesediaan pasien menjadi
responden dan memintanya mengisi lembar kuesioner yang dibagikan untuk
mendapatkan data langsung dari responden. Penelitian ini dilaksanakan pada
tanggal 01 Juni 2012-15 Oktober 2012 di Apotek Bunda Surakarta.
I. Analisis data
Seluruh

hasil

penelitian

yang

berasal

dari

kuesioner

dianalisis

menggunakan metode deskriptif dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan
uraian penjelasan yang meliputi :
1. Karakteristik responden, yaitu: persentase dari distribusi usia responden,
jenis kelamin, dan usia saat pertama kali menggunakan inhaler dan nebulizer
sebagai terapi inhalasinya.
2. Persentase ketepatan cara penggunaan inhaler dan nebulizer dilihat
berdasarkan peragaan dari responden meliputi step 1-11 untuk inhaler dan
step 1-8 untuk nebulizer. Kriteria ketepatan cara penggunaan inhaler atau
nebulizer yaitu:
a) Tepat

: Jika melakukan semua langkah-langkah penggunaan
inhaler dan nebulizer
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b) Tidak tepat : Jika melewatkan salah satu langkah cara penggunaan
inhaler dan nebulizer
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Responden
1. Karakteristik responden menggunakan terapi inhalasi
a. Usia responden, usia pasien, jenis kelamin dan usia saat pertama kali
menggunakan terapi inhalasi
Tabel 1. Distribusi responden menggunakan terapi inhalasi berdasarkan usia, jenis
kelamin, danusia saat pertama kali menggunakan terapi inhalasi.
Jenis kelamin

Usia
responden

Usia saat
pertama kali
menggunakan
MDI

MDI
Persentase
Jenis kelamin
54,28 %
45,72 %
100,00 %
Usia
5,71 %
responden
11,43 %
82.86 %
100,00 %
Usia pasien

Laki-laki
Perempuan
Jumlah
1-12 th
> 12-18 th
> 18-60 th
Jumlah

Frekuensi
19
16
35
2
4
29
35

1-12 th
> 12-18 th
> 18-60 th

8
14
13

22,86 %
40,00 %
37,14 %

Jumlah

35

100,00 %

Usia saat
pertama kali
menggunakan
nebulizer

Laki-laki
Perempuan
Jumlah
1-12 th
> 12-18 th
> 18-60 th
Jumlah
< 1 th
>1-5 th
>5-10 th
>10 th
Jumlah
< 1 th
>1-5 th
>5-10 th
>10 th
Jumlah

Nebulizer
Frekuensi Persentase
6
60,00 %
4
40,00 %
10
100,00 %
0
0
10
100,00 %
10
100,00 %
1
10,00 %
5
50,00 %
3
30,00 %
1
10,00 %
10
100,00 %
1
10,00 %
7
70,00 %
1
10,00 %
1
10,00 %
10
100,00 %

Responden inhaler jenis metered dose inhaler yang diperoleh dari hasil
penelitian di Apotek Bunda Surakarta sebanyak 35 responden. Dari 35
responden yang mengisi kuesioner, didapatkan gambaran demografi responden
inhaler meliputi usia responden, jenis kelamin responden, dan usia saat pertama
kali menggunakan inhaler dapat dilihat pada (tabel 1). Berdasarkan data
diketahui karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas responden
inhaler berjenis kelamin laki-laki dengan persentase (54,28%). Sedangkan
responden inhaler yang berjenis kelamin perempuan sebesar 45,72% dan
menggunakan inhaler paling banyak pada rentang usia > 18-60 tahun yaitu
sebanyak 82,86% (29 orang). Kemudian usia > 12-18 tahun sebanyak 11,43% (4
orang), dan selanjutnya diikuti usia responden 1-12 tahun sebanyak 5,71% (2
orang). Jika dilihat berdasarkan usia responden saat pertama kali menggunakan
inhaler berturut-berturut dari usia responden diikuti persentase paling besar ke
persentase paling kecil ialah usia > 12-18 tahun (40,00%), > 18-60 tahun
(37,14%) dan 1-12 tahun (22,86%).
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Pasien yang menggunakan nebulizer yang didapat dari resep/rekam
medik pasien Apotek Bunda Surakarta sebanyak 32 pasien. Pasien yang
menggunakan terapi nebulizer dengan bantuan perawat/tenaga kesehatan lain
sebanyak 22 orang dan pasien yang menggunakan terapi nebulizer secara
mandiri (tanpa bantuan perawat/tenaga kesehatan lain) sebanyak 10 orang. Oleh
karena itu, sesuai dengan kriteria inklusi responden nebulizer yang dinilai oleh
peneliti 10 responden saja. Penilaian dilihat berdasarkan peragaan nebulizer
secara langsung. Responden nebulizer merupakan orang yang membantu
mengaplikasikan nebulizer kepada pasien (bukan perawat/tenaga medis),
sedangkan pasien nebulizer ialah orang yang diaplikasikan (pengguna terapi
inhalasi nebulizer) yang dibantu oleh responden nebulizer.
Produk obat-obatan yang digunakan dalam terapi inhalasi cukup banyak
beredar dipasaran. Berikut jenis obat-obatan yang digunakan pasien inhaler dan
nebulizer pada penelitian ini. Data didapatkan berdasarkan wawancara langsung
dengan pasien.
Tabel 2. Obat-obatan yang digunakan pasien inhaler atau nebulizer

MDI

Nebulizer

Nama Dagang
Obat
Berotec
Meptin Swinghaler
Seretide
Ventolin
Pulmicort Respules
Ventolin Injeksi

Kandungan
Fenoterol HBr 0,2mg.dosis
Prokaterol HCl
Flutikason propionat 50 mcg, Salmeterol sinapoat 25 mcg
Salbutamol 100mcg/takar
Budesonid 0,25 mg, 0,50 mg/ml
Salbutamol 2,5 mg/2,5 ml NaCl

Jumlah
pasien
5
1
1
28
6
4

Hasil dari jawaban kuesioner bagian II nomer 3, menunjukkan bahwa dari
35

responden

inhaler,

26

responden

atau

74,29%

mengetahui

cara

menggunakan inhaler yang diresepkan dokter, sedangkan 9 responden atau
25,71% tidak mengetahui cara menggunakan inhaler yang diresepkan dokter.
Sedangkan pada pasien nebulizer, dari 10 responden yang membantu
mengaplikasikan nebulizer pada pasien diantaranya 6 orang responden
menjawab tidak mengetahui

cara menggunakan nebulizer yang diresepkan

dokter. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner bagian II nomer 6 keseluruhan
responden inhaler dan pasien nebulizer merasa lebih baik setelah menggunakan
alat terapi inhalasi mereka.
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30
25
20

Tepat

15

Tidak tepat

10
5
0
Mendapatkan
Tidak
Edukasi
Mendapatkan
Edukasi

Jumlah Responden

Jumlah Responden

35

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tepat
Tidak Tepat

Mendapatkan
Tidak
Edukasi
Mendapatkan
Edukasi

(a)
(b)
Gambar 1. Gambaran pemberian edukasi tenaga kesehatan kepada responden inhaler
(a) MDI (b) Nebulizer

Berdasarkan gambar 1, diagram ini menunjukkan bahwa responden
inhaler yang mendapatkan edukasi dari dokter/perawat (ahli kesehatan lain)
adalah 31 orang (88,57%) dan yang tidak mendapatkan edukasi 4 orang
(11,43%). Dari 31 orang yang telah mendapatkan edukasi, 15 orang diantaranya
tidak tepat dalam menggunakan inhaler mereka. Hal ini dibuktikan dari jawaban
pertanyaan kuesioner bagian II nomer 9 tentang edukasi terhadap pasien.
Berdasarkan peragaan dari 35 responden menggunakan inhaler dengan tepat
sebanyak 15 orang, dimana 15 orang responden tersebut telah mendapatkan
demonstrasi/peragaan dari dokter/perawat (ahli kesehatan lain) dan mereka tidak
merasa kesulitan dalam menggunakan inhaler. Hal ini ditunjukkan dari jawaban
pertanyaan kuesioner bagian II nomer 7. Berkaitan dengan ini dari 35 responden
inhaler, ada dua responden yang merasa kesulitan dalam menggunakan inhaler.
Mereka mengaku tidak pernah mendapatkan edukasi sehingga tidak tepat dalam
menggunakan inhaler mereka.
Sedangkan pada responden nebulizer, kategori tepat dan tidak tepat juga
dilihat berdasarkan peragaan dari responden nebulizer. Berdasarkan gambar 1
menunjukkan bahwa dari 10 responden nebulizer yang mendapatkan edukasi
dari dokter/perawat (ahli kesehatan lain) adalah 7 orang (70,00%) dan yang tidak
mendapatkan edukasi 3 orang (30,00%). Hal ini dibuktikan dari jawaban
pertanyaan kuesioner bagian II nomer 9. Dari 10 responden nebulizer
diantaranya ada dua responden yang merasa kesulitan menggunakan nebulizer
karena tidak mendapatkan edukasi sehingga akhirnya tidak tepat dalam
penggunaan nebulizer mereka.
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B. Penilaian Ketepatan Responden
1. Penilaian ketepatan penggunaan inhaler jenis metered dose inhaler
(MDI) dan nebulizer berdasarkan kuesioner dan peragaan responden
Apotek Bunda Surakarta
Hasil penelitian mengenai penggunaan inhaler dan nebulizer pada
responden diperoleh setelah responden mengisi kuesioner tentang langkahlangkah penggunaan inhaler dan nebulizer dengan tepat. Responden dikatakan
tepat

menggunakan

inhaler

apabila

melakukan

semua

langkah-langkah

penggunaan inhaler tanpa melewatkan satu dari semua tahapan inhaler,
sedangkan responden dikatakan tidak tepat menggunakan inhaler apabila
melakukan kesalahan dan melewatkan langkah-langkah penggunaan inhaler.
Penilaian ketepatan cara penggunaan inhaler pada pasien tidak hanya
dilihat berdasarkan kuesioner yang telah diisi responden inhaler, namun juga
dilihat berdasarkan kemampuan responden dalam memperagakan inhaler yang
mereka gunakan secara langsung. Hasil dari peragaan inhaler oleh responden
dinilai secara langsung oleh peneliti karena dianggap lebih akurat. Kuesioner
yang telah diisi responden digunakan sebagai data pendukung atau data
penunjang

dalam

penelitian

untuk

melihat

ada

atau

tidak

perbedaan

ketidaktepatan pasien dalam langkah-langkah penggunaan inhaler.

Jumlah Responden

25
20
15

Kuesioner

10

Peragaan

5
0
Metered Dose Inhaler

Nebulizer

Gambar 2. Frekuensi ketepatan penggunaan metered dose inhaler dan nebulizer
berdasarkan kuesioner dan peragaan responden

Gambar 2 menunjukkan bahwa responden inhaler jenis metered dose
inhaler (MDI) yang tepat dalam menggunakan inhaler mereka menurut kuesioner
sebanyak 21 responden, sedangkan berdasarkan peragaan sejumlah 15 orang
responden dikatakan tepat dalam menggunakan inhaler yang mereka gunakan.
Sejumlah 10 orang responden nebulizer menggunakan nebulizer mereka dengan
tepat berdasarkan kuesioner adalah 9 orang responden, sedangkan berdasarkan
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peragaannya hanya 7 responden saja yang tepat dalam langkah-langkah
penggunaan nebulizer. Sehingga pada responden nebulizer dapat dikatakan
bahwa tingkat kesalahan penggunaan nebulizer jauh lebih rendah jika
dibandingkan dengan responden inhaler.
Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari responden inhaler dalam
mengisi kuesioner tentang langkah-langkah menggunakan inhaler dinyatakan
tepat dalam menggunakan inhaler tetapi dalam peragaannya masih didapatkan
melakukan

beberapa

kesalahan

dalam

menggunakan

inhaler.

Padahal

sebelumnya responden mengatakan telah mengenal dan mengetahui cara
penggunaan inhaler dengan tepat. Responden yang dinyatakan tepat dalam
peragaannya dalam menggunakan inhaler merupakan responden yang sudah
pernah diberikan penjelasan oleh dokter/perawat mengenai cara penggunaan
inhaler dan responden juga sudah pernah dievaluasi dalam menggunakan
inhaler yang mereka gunakan. Responden juga sebelumnya telah menyatakan
dalam hasil kuesionernya bahwa cara penggunaan inhaler yang mereka gunakan
sudah tepat.
Sebagian dari responden inhaler yang dinyatakan tidak tepat dalam
peragaannya menggunakan inhaler yakni responden yang menyatakan masih
memiliki pertanyaan menggunakan cara penggunaan inhaler. Dari pernyataan
responden tersebut dapat disimpulkan bahwa responden belum memahami
secara keseluruhan tentang langkah-langkah penggunaan inhaler. Responden
juga menyatakan bahwa inhaler yang mereka gunakan kurang memberikan hasil
yang lebih baik untuk penyakit yang dideritanya. Menurut Sestini dan Capiello
(2006), didapatkan kesalahan pada saat menggunakan MDI pada pasien yang
lanjut usia, hal ini mungkin disebabkan kurangnya edukasi dan instruksi yang
cukup tentang cara penggunaan MDI pasien.
Pasien yang menggunakan MDI (Metered Dose Inhaler) lebih mungkin
memilki teknik yang buruk ketika pasien menggunakan MDI tanpa penggunaan
spacer. Penggunaan spacer akan sangat membantu dalam koordinasi saat
inspirasi (NACA, 2008). Bateman (2005), ada tiga faktor yang mempengaruhi
dalam penggunaan terapi inhalasi yang efektif yaitu karakteristik alat inhalasi,
pengetahuan & sikap pasien, pemahaman dokter tentang penggunaan inhaler
dan sikap dokter dalam memahami apa yang dibutuhkan oleh pasien. Faktorfaktor tersebut secara signifikan berhubungan dengan keberhasilan terapi yang
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dapat mempengaruhi dalam penggunaan alat terapi inhalasi jangka panjang dan
hasil klinisnya. Berikut langkah-langkah penggunaan inhaler (tabel 3) dan
nebulizer (tabel 4) berdasarkan kuesioner dan peragaan dari responden.
Tabel 3. Frekuensi dan persentase langkah-langkah penggunaan inhaler
berdasarkan kuesioner dan peragaan yang dilakukan responden
No

Langkah penggunaan inhaler

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mengocok inhaler
Inhaler dipegang tegak lurus
Ekshalasi perlahan
Mouthpiece diletakkan diantara gigi
Inhalasi perlahan,tekan kanister
Menahan napas 10 detik
Tahan napas, keluarkan inhaler dari mulut
Ekshalasi pelan
Jika perlu dosis ekstra, setelah 30-60 detik
prosedur 2-8 diulang
Tutup inhaler
Berkumur

9.
10.
11.

Berdasarkan
Berdasarkan
Kuesioner
Peragaan
Tidak Dilakukan
Tidak Dilakukan
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase
6
17,10
7
20,00
7
20,00
0
0
3
8,60
0
0
2
8,60
4
11,40
2
5,70
0
0
11
31,40
18
51,40
7
20,00
8
22,80
0
0
0
0
5

14,30

6

17,10

0
10

0
28,60

0
17

0
48,50

Berdasarkan tabel 6 diatas, sebagian besar responden inhaler tidak tepat
dalam penggunaan inhaler mereka terletak pada step 6 dan step 11 yaitu pada
saat menahan napas selama 10 detik dan tidak berkumur-kumur setelah
menggunakan inhaler. Menurut Newman et al (1982), yang menyatakan bahwa
jumlah obat yang terdeposisi masuk ke dalam paru-paru akan lebih banyak
setelah menahan napas selama 10 detik dibandingkan dengan jika hanya
menahan napas selama 4 detik, karena dengan waktu tambahan tersebut dapat
menyebabkan sedimentasi obat yang ada di saluran napas dengan ukuran obat
yang lebih kecil dapat meningkatkan jumlah obat yang akan terdeposit ke dalam
paru-paru.

Sebagian

responden

inhaler

juga

tidak

berkumur

setelah

menggunakan inhaler, padahal menjaga kebersihan mulut yakni dengan
membilas,

berkumur

dan

meludah

setelah

penggunaan

inhaler

dapat

menurunkan resiko sariawan atau suara serak yang disebabkan oleh obatobatan yang mungkin masih tertinggal di mulut (NACA, 2008).
Sedangkan berdasarkan peragaan dari responden inhaler, persentase
kesalahan yang paling banyak tidak dilakukan adalah pada langkah 6 lebih dari
sebagian pasien (51,40%) tidak menahan napas selama 10 detik. Padahal,
dalam penggunaan inhaler tahap ini sangat mempengaruhi keberhasilan
terapinya, karena jika inhaler langsung dikeluarkan dari mulut dan langsung
melakukan ekshalasi kembali, obat yang disemprotkan akan tidak maksimal
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masuk ke paru (NACA, 2008). Pasien yang tidak mampu menahan napas
selama 10 detik adalah pasien yang sudah menderita penyakit kronis seperti
pasien asma kronis, PPOK kronis dan penyakit paru lainnya, sehingga pasien
hanya mampu menahan napas kurang dari 10 detik. Langkah-langkah dalam
penggunaan

inhaler

tersebut

sangat

penting

untuk

dilakukan

karena

berpengaruh terhadap efek yang akan diperoleh responden dan secara signifikan
keuntungan yang diterima responden pada terapi inhaler yang mereka gunakan.
Apabila ditinjau dari kesalahan yang responden lakukan yaitu responden tidak
mengocok inhaler, Padahal tujuan dari mengocok inhaler sangat penting agar
obat yang berada di dalam tabung inhaler menjadi homogen dan kemudian obat
yang sampai ke dalam paru juga maksimal (Alya, 2010). Pada langkah
penggunaan yang mengharuskan responden meletakkan mouthpiece diantara
gigi dan harus menutup rapat bibir karena pada langkah tersebut ditujukan untuk
mencegah obat yang keluar dari mulut sehingga dosis obat yang diharapkan
masuk ke dalam paru tidak berkurang dan keuntungan yang diterima responden
juga dirasakan optimal pada pengobatannya.
Tabel 4. Frekuensi dan persentase langkah-langkah penggunaan nebulizer
berdasarkan kuesioner dan peragaan yang dilakukan responden

No

Langkah penggunaan nebulizer

1.
2.
3.

Mencuci tangan
Membuka tutup obat
Masukkan cairan obat
Menghubungkan selang pada tabung
nebulizer
Mengenakan masker uap/mouthpiece
Tekan tombol on
Dihirup uap yang keluar sampai obat habis
Tekan tombol off

4.
5.
6.
7.
8.

Berdasarkan
Berdasarkan
Kuesioner
Peragaan
Tidak Dilakukan
Tidak Dilakukan
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase
1
10,00
3
30,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Berdasarkan tabel 4 diatas, Sebanyak 1 orang responden dengan
persentase 10,00% dari responden nebulizer tidak melakukan langkah pertama
yakni tidak mencuci tangan dengan sabun atau dengan antiseptik. Menurut
Saiman

dan

Siegel

(2003),

menjaga

tangan

tetap

higienis

sebelum

menggunakan terapi inhalasi dengan nebulizer adalah penting agar dapat
mencegah

penularan

menunjukkan

agen

keberhasilan

infeksius,
yang

mencuci

lebih

besar

tangan
dalam

dengan

alkohol

pencegahannya

dibandingkan jika hanya mencuci tangan dengan air biasa atau dengan sabun
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biasa. Pada umumnya, tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat juga
kurang terbiasa atau kurang memahami dengan benar tentang cara penggunaan
alat terapi inhalasi (Schammel dan Ellingson, 2007). Oleh sebab itu, untuk dapat
meningkatkan kemampuan pasien dalam menggunakan alat terapi inhalasi yang
mereka gunakan, sebaiknya edukasi tidak hanya diberikan kepada pasien tetapi
juga diberikan kepada tenaga kesehatan baik dokter dan perawat (Rau, 2006).
Berdasarkan beberapa penelitian tentang nebulizer, kesalahan yang
umum terjadi ialah pada teknik penggunaannya, tidak mencuci tangan sebelum
memulai terapi dan setelah menggunakan nebulizer tidak mencuci perangkat
nebulizer dengan disinfektan. Menurut Lester et al (2004), membersihkan
nebulizer secara rutin dapat mengurangi kontaminasi bakteri. Dalam semua
aplikasi, pembersihan dan desinfeksi nebulizer merupakan bagian penting
karena jika tidak dibersihkan dengan baik (atau jika tidak benar didesinfeksi),
nebulizer itu sendiri dapat menjadi sumber potensial kontaminasi dan selanjutnya
kemungkinan infeksi.
Kurangnya evaluasi dan observasi yang cukup pada pasien yang
menggunakan alat terapi inhalasi dapat menjadi salah satu penyebab responden
melakukan kesalahan dalam menggunakan alat terapi inhalasi yang mereka
gunakan. Berbagai bukti juga didapatkan dari penelitian lainnya tentang terapi
inhalasi pasien yang dilakukan secara random juga menunjukkan bahwa
kemampuan pasien dalam menggunakan alat terapi inhalasi dapat ditingkatkan
dengan memberikan edukasi dan observasi yang cukup dari tenaga ahli
kesehatan (Ronmark et al., 2005). Setelah selesai pengobatan, perangkat
nebulizer harus dibilas air steril atau air suling dan dikeringkan. Sekali atau dua
kali seminggu, nebulizer harus dibongkar, dicuci dalam air sabun, dan
didesinfeksi dengan larutan asam asetat 1,25% (cuka putih) atau larutan
ammonium kuarterner dengan pengenceran air suling. Jika merendam dengan
asam asetat setidaknya harus 1 jam, tetapi jika merendam dengan surfaktan
hanya membutuhkan waktu 10 menit (Hess, 2008).
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai evaluasi
cara penggunaan inhaler dan nebulizer pada pasien Apotek Bunda Surakarta,
maka dapat disimpulkan bahwa responden dengan kategori tepat berdasarkan
peragaan dalam menggunakan inhaler jenis MDI ialah sebesar (42,86%) atau 15
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orang responden dari 35 responden dan yang menggunakan nebulizer sebesar
(70,00%) atau 7 orang responden saja dari 10 responden.
Saran : Berdasarkan hasil penilitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai
berikut :
1. Dokter, Apoteker maupun tenaga medis lainnya untuk dapat memberikan
edukasi mengenai terapi inhalasi, lebih mendemonstrasikan, mengevaluasi
secara berkala tentang cara penggunaan inhaler dan nebulizer.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang keberhasilan terapi inhaler dan
nebulizer pada pasien.
V. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah
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