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ABSTRAK 
 

Asma merupakan penyakit kronis saluran pernapasan yang ditandai oleh 
inflamasi, peningkatan reaktivitas terhadap berbagai stimulus, dan sumbatan saluran 
napas yang  bisa  kembali  spontan  atau  dengan  pengobatan  yang  sesuai. Di 
Indonesia prevalensi asma belum diketahui secara pasti, namun dalam penelitian pada 
anak sekolah usia 13-14 tahun dengan kuesioner ISAAC tahun 1995 prevalensi asma 
masih 2.1%, sedang pada tahun 2003 meningkat menjadi 5.2%. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan obat antiasma pada penderita asma 
kronik rawat jalan di RS “X”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. 
Pengambilan data dilakukan secara prospektif, yaitu untuk mendapatkan gambaran 
masalah fakta saat ini dari suatu populasi dan dilakukan pendekatan noneksperimental 
dengan pengamatan secara tidak langsung. Estimasi besar sampel yang diambil adalah 
71 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Pengukuran tingkat kepatuhan 
menggunakan kuisioner Modified Morisky Scale (MMS) yang selanjutnya dianalisis 
menggunakan Case Management Adherence Guidelines (CMAG).Tingkat kepatuhan 
penggunaan obat antiasma menunjukkan hanya 15 responden (21,13 %) dari 71 
responden yang diambil mempunyai kepatuhan tinggi. 

  
Kata kunci : kepatuhan, asma, MMS , CMAG 
 

ABSTRACT 

 Asthma is cronic disease in duct respiration that have indication by inflamasi, 
increasing reaktivities to nard various stimulus, and stopper in duct respiration that can 
be came back spontaneity or with therapy that appropriate. In Indonesia asthma 
prevalension not yet know certainly, but in the research on children who school in 13-
14 year old with cuesioner ISAAC in 1995, asthma prevalension skill 2,1% then in 2003 
increase become 5,2%. The purpose of this research is to know level of disciplinable by 
using antiasthma medicine to accusative asthma crhonic that take care of way in “X” 
Hospital. Type of this research is descriptive research. Collecting data is done 
prospectively, to get representation of problem that the fact in today from a population 
and is done with noneksperimental approach with indirectly abservation. The large 
sample of estimasion that had taken is 71 responden who fill inklusi criteria. Measuring 
of level disciplinable by using kuisioner Modified Morisky Scale (MMS) that in the next 
will be analysing by using Adherence Guidelines (CMAG). Adherence rates of drug use 
antiasthma shows only 15 respondents (21.13%) of the 71 respondents who have taken 
high compliance. 
Key words: disciplinable, asthma, MMS, CMAG 
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PENDAHULUAN 

Jumlah kasus penderita asma cukup banyak ditemukan dalam masyarakat 

walaupun mempunyai tingkat fatalitas yang rendah. Badan kesehatan dunia (WHO) 

memperkirakan sekitar 100-150 juta penduduk di dunia menderita asma. Bahkan jumlah 

ini diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai  180.000 orang setiap tahun. 

Sumber lain bahwa pasien asma sudah mencapai 300 juta orang di dunia dan terus 

meningkat selama 20 tahun kebelakang (Depkes, 2009). 

Di Indonesia prevalensi asma belum diketahui secara pasti, namun dalam 

penelitian pada anak sekolah usia 13-14 tahun dengan kuesioner ISAAC (International 

Study on Asthma and Allergy in Children) tahun 1995 prevalensi asma masih 2.1%, 

sedang pada tahun 2003 meningkat menjadi 5.2%. Hasil survei asma pada anak sekolah 

di beberapa kota di Indonesia (Medan, Palembang, Bandung, Jakarta, Semarang, 

Yogyakarta, Malang, dan Denpasar) menunjukkan prevalensi asma pada anak SD (6 

sampai 12 tahun) berkisar antara 3,7%-6,9%, sedang pada anak SMP di Jakarta Pusat 

sebesar 5,8% tahun 1995 dan tahun 2001 di Jakarta Timur sebesar 8,6% (Depkes, 

2009). 

Asma merupakan penyakit kronis saluran pernapasan yang ditandai oleh 

inflamasi, peningkatan reaktivitas terhadap berbagai stimulus, dan sumbatan saluran 

napas yang  bisa  kembali  spontan  atau  dengan  pengobatan  yang  sesuai.  Meskipun 

pengobatan  efektif  telah  dilakukan  untuk  menurunkan  morbiditas  karena  asma, 

keefektifan  hanya  tercapai  jika  penggunaan  obat  telah  sesuai (Muchid dkk, 2007). 

Menurut Jarzab (2010) Pasien berusia 65 hingga 102 dengan asma kronis dalam 

terapi dianalisis secara retrospektif untuk mengevaluasi kepatuhan menggunakan 

Morisky Modified (MM) skala dan skala analog visual (VAS). Di antara 117 peserta 

pada awal penelitian, hanya 9% dan 21% memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap 

terapi sesuai dengan skala MM dan VAS. Setelah 1 tahun pemantauan, kepatuhan 

dinilai dengan skala MM meningkat dari 3,08 +/ - 0,97-3,85 + / - 1,01 dan oleh VAS 

dari 44% + / - 7,8% sampai 90% + / - 5,9%. Kepatuhan dengan buku harian elektronik 

dan obat lebih rendah dibandingkan dalam skala MM dan VAS. Ada korelasi statistik 

antara gejala depresi, kognisi, dan kepatuhan (p> .01) berbeda dengan status fungsional.  
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Menurut  laporan  WHO  pada  tahun  2003, kepatuhan rata-rata pasien pada 

terapi jangka panjang terhadap penyakit kronis di negara maju hanya  sebesar  50%  

sedangkan  di  negara berkembang,  jumlah  tersebut  bahkan  lebih rendah. Kepatuhan  

pasien  sangat  diperlukan  untuk mencapai keberhasilan terapi  utamanya pada terapi  

penyakit  tidak  menular  (misalnya  : diabetes,  hipertensi,  asma,  kanker,  dsb). 

Adanya ketidakpatuhan pasien pada terapi penyakit ini dapat memberikan efek negatif 

yang sangat besar karena prosentase kasus penyakit tersebut diatas diseluruh dunia  

mencapai 54% dari seluruh penyakit pada tahun 2001 (BPOM, 2006). 

Secara  umum,  ketidaktaatan  meningkatkan risiko  berkembangnya  masalah  

kesehatan  atau  memperpanjang,  atau  memperburuk kesakitan yang sedang diderita. 

Perkiraan yang ada menyatakan bahwa 20% jumlah opname  di  rumah  sakit  

merupakan  akibat  dari  ketidaktahuan  penderita  terhadap aturan  pengobatan.  Faktor  

yang  memengaruhi  kepatuhan  seseorang  dalam  berobat yaitu  faktor  petugas,  faktor  

obat,  dan  faktor  penderita.  Karakteristik  petugas  yang memengaruhi  kepatuhan  

antara  lain  jenis  petugas,  tingkat  pengetahuan,  lamanya bekerja,  frekuensi  

penyuluhan  yang  dilakukan.  Faktor  obat  yang  memengaruhi kepatuhan  adalah  

pengobatan  yang  sulit  dilakukan  tidak  menunjukkan  ke  arah penyembuhan, waktu  

yang  lama, adanya efek  samping obat. Faktor penderita  yang menyebabkan   

ketidakpatuhan   adalah   umur,   jenis   kelamin,   pekerjaan,   anggota keluarga, 

saudara atau teman khusus (Sarafino, 2011). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari bidang RR (Reporting Recording) RS “X”, 

bahwa jumlah penderita asma tahun 2007 sejumlah 2217 pasien dan bulan Januari-

September 2008 sejumlah 2161 pasien. Ini menunjukkan masih tingginya angka 

kejadian penyakit asma (558 pasien baru) setiap tahunnya. Hal ini ditandai dengan, 

penderita kurang memahami tentang penyakit asma, pengertian, faktor yang 

mempengaruhi timbulnya asma, hal-hal yang harus dilakukan untuk perawatan penyakit 

asma. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskkriptif. Pengambilan data 

dilakukan secara prospektif, yaitu untuk mendapatkan gambaran masalah fakta saat ini 

dari suatu populasi dan dilakukan pendekatan noneksperimental dengan pengamatan 
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secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan kuisioner untuk mengetahui tingkat 

kepatuhan penggunaan obat antiasma pada penderita asma di RS “X”. 

Kriteria inklusi responden yang akan diambil sebagai sampel: 

a. Pasien asma kronik yang menggunakan obat oral 

b. Pasien asma kronik yang berusia 20-60 tahun  

c. Pasien asma kronik yang bersedia menjadi responden  

d. Pasien asma kronik yang bulan lalu tidak kontrol   

e.  Pasien asma kronik dengan PEV 1 atau PEF ≤ 60% prediksi variabilitas  >3 

Pengambilan sampel minimal yang diambil sebagai responden dihitung dengan rumus : 

 n =  
 
 

N= besar populasi 

n = besar sampel 

d= tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan  

(Notoadmodjo,2005) 

Dari rumus tersebut, sampel yang diambil adalah 

n =  
, ² 

 = 71 

jadi sampel minimal yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 71 responden. 

Definisi Operasional Variabel 

Evaluasi kepatuhan yang dimaksud adalah gambaran kepatuhan penggunaan 

obat antiasma pada penderita asma rawat jalan di RS “X”. 

Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.  

Kuesioner terdiri dari 3 bagian : 

a. Identitas responden yang meliputi nama, alamat, umur, pendidikan, pekerjaan 

dan rata-rata penghasilan setiap bulannya. 

b. Riwayat penyakit dan pengobatan asma. 

c. Pengetahuan responden tentang asma. 

d. Kepatuhan penggunaan obat antiasma yang terdiri dari 6 pertanyaan dan 

pertanyaan yang diambil dari kuisioner standar untuk mengukur kepatuhan yaitu 

kuisioner MMS. 
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2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data dan jawaban sejumlah 

responden terhadap pertannyaan yang terdapat dalam kuisioner. 

Analisis Data 

Pengambilan data dilakukan dengan pengumpulan data dari kuisioner. Data yang 

diperoleh diidentifikasi dan dianalisis meliputi karakteristik pasien, serta pertanyaan 

kepatuhan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Demografi Pasien 

Distribusi Frekuensi Responden menurut Demografi Pasien disajikan dalam 

tabel 3 sebagai berikut : 
Tabel 3. Distribusi frekuensi responden menurut demografi pasien  

No Demografi Pasien Jumlah Presentasi (%) 
1. Umur   
 ≤ 20 tahun 2 2,8 
 21 – 30 tahun 9 12,7 
 31 – 40 tahun 18 25,3 
 41 – 50 tahun 19 26,8 
 51 – 60 tahun 23 32,4 

2. Jenis kelamin   
 Perempuan 43 60,6 
 Laki-laki 28 39,4 

3. Pendidikan   
 SD 25 35,2 
 SMP 9 12,7 
 SMA 19 26,8 
 Perguruan tinggi 10 14,1 
 Tidak tamat sekolah dasar 8 11,3 

4. Pekerjaan   
 Bekerja 31 43,7 
 Tidak bekerja 40 56,3 

5. Pendapatan   
 Sedang Rp 500.000-Rp 5.000.000 27 38,0 
 Rendah ≤ Rp 500.000 7 9,9 
 Tidak diisi 37 52,1 

 

Dari tabel 3 distribusi responden menurut demografi pasien menunjukkan 

bahwa jenis kelamin laki-laki yang menderita asma sebanyak 39,4% dan jenis 

kelamin perempuan 60,6% dan pada rentang umur 51 – 60 tahun menunjukkan 

angka yang tinggi yaitu sebanyak 23 responden (32,4%) dan distribusi umur ≤ 20 

tahun menunjukkan angka yang rendah yaitu sebanyak 2 responden (2,8%). 

Sebagian besar responden berpendidikan SD yaitu sebanyak 25 responden (35,2%) 
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dan distribusi terendah adalah pasien yang tidak sekolah sebanyak 8 responden 

(11,3%). Distribusi responden menurut tingkat pendidikan menunjukkan rata-rata 

responden berpendidikan SD (35.2%). Tingkat pendidikan menentukan atau 

mempengaruhi mudah tidaknya seseorang menerima suatu pengetahuan. Sedangkan 

pengetahuan seseorang merupakan hal dominan yang sangat penting untuk 

membentuk tindakan yang akan dilakukan seseorang (Notoatmodjo,2003). 

Responden yang bekerja sebanyak 31 responden (43,7%) dan yang tidak bekerja 

sebanyak 40 responden (56,3%). Pekerjaan seseorang akan menentukan status 

sosialnya di dalam masyarakat, sedangkan status seseorang akan mempengaruhi 

hubungan atau interaksi sosial dengan masyarakat. Dari tabel demografi pasien juga 

bisa dilihat sebagian besar responden tidak mengisi jumlah penghasilannya yaitu 

sebanyak 37 responden (52,1%), hal ini disebabkan ada responden yang memang 

tidak bekerja dan mungkin ada juga yang tidak ingin membuka penghasilan 

keluarga setiap bulannya karena menurut responden hal tersebut adalah suatu 

privasi keluarga. 

2. Riwayat Penyakit dan Pengobatan Responden 

Distribusi frekuensi menurut Riwayat Penyakit dan Pengobatan Responden 

disajikan dalam tabel 4. 
Tabel 4.  Distribusi Responden menurut Riwayat Penyakit dan Pengobatan Responden 

 
No Riwayat Penyakit dan Pengobatan Responden Jumlah Presentasi (%) 
1. Kategori Merokok  
 Merokok 6 8,5 
 Tidak Merokok 65 91,5 

2. Jumlah Obat   
 1.00 1 1,4 
 2.00 6 8,5 
 3.00 10 14,1 
 4.00 11 15,5 
 5.00 29 40,8 
 6.00 8 11,3 
 7.00 6 8,5 

3. Obat yang digunakan   
 Aminophilin 11 15,5 
 Retapil 1 1,4 
 Salbutamol 2 mg 53 74,6 
 Kombinasi Aminophilin – Salbutamol 0,1 mg 6 8,5 

4. Obat Inhaler   
 Menggunakan Obat Inhaler 6 8,5 
 Tidak Menggunakan Obat Inhaler 65 91,5 
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Dari tabel 4 distribusi responden menurut responden yang merokok 
menunjukkan sebagian besar responden tidak merokok yaitu sebanyak 65 responden 
(91,5%) dan pasien yang merokok hanya 6 responden (8,5%). Pada pasien asma 
merokok merupakan salah satu faktor lingkungan yang menyebabkan asma semakin 
memburuk. Ada bukti yang berkembang bahwa polusi lingkungan, seperti ozon, 
nitrogen dioksida, asap tembakau, partikel knalpot diesel, dan endotoksin dapat 
memperburuk asma. Merokok telah didokumentasikan sebagai faktor risiko yang 
signifikan untuk pengembangan asma. Paparan dari asap rokok membuktikan bahwa 
dapat mempengaruhi sensitisasi alergi terhadap alergen, selain mendorong asma 
seperti gejala dan peradangan saluran napas neutrophilic (Vandenplas,2011). 

Distribusi responden menurut jumlah penggunaan obat dalam sehari, jumlah 
obat yang diminum dalam satu hari menunjukkan sebagian besar responden 
mendapat 5 jenis obat yaitu sebanyak 29 responden (40,8%), 10 responden berada 
pada kepatuhan rendah, 15 responden berada pada kepatuhan sedang dan 4 
responden berada pada kepatuhan tinggi. Dari hasil test Chi-Square di dapat hasil 
p=0,355 dimana tidak ada hubungan antara kepatuhan responden dengan jumlah 
obat yang diminum dalam sehari.  

Obat antiasma yang digunakan menunjukkan 11 responden (15,5%) 
menggunakan Aminophilin, 1 responden (1,4%) menggunakan Retapil, 53 
responden (74,6%) menggunakan Salbutamol 2 mg dan 6 responden (8,5%) 
menggunakan kombinasi Aminophilin – Salbutamol 0,1 mg dan sebagian besar 
responden tidak menggunakan obat inhaler yaitu sebanyak 65 responden (91,5%) 
dan pasien yang menggunakan obat inhaler hanya 6 responden (8,5%), hal ini 
berhubungan dengan tingkat pendapatan responden karena harga obat inhaler lebih 
mahal. 
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4.   Kepatuhan Responden Terhadap Penggunaan Obat Antiasma 

Distribusi frekuensi responden terhadap kepatuhan penggunaan obat antiasma 

dapat dilihat pada tabel 5. 
Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kepatuhan dalam Menggunakan Obat 

Antiasma 
 

No Tingkat kepatuhan Jumlah Persentase(%) 
1 Rendah 17 23,94 
2 Sedang 39 54,93 
3 Tinggi  15 21,13 
 Jumlah  71 100 

 

Pada tabel 5 distribusi responden menurut tingkat kepatuhan penggunaan obat 
antiasma menunjukkan 23,94% berada dalam tingkat kepatuhan rendah, 54,93% 
berada dalam tingkat kepatuhan sedang dan 21,13% berada dalam tingkat kepatuhan 
tinggi, responden yang kepatuhannya tinggi yaitu selalu minum obat antiasma 
secara rutin yang ditunjukkan selalu minum obat dan berkunjung ke rumah sakit 
tepat waktu. 

Dilihat dari tabel 5 sebagian besar responden dalam kuadran II yaitu 
kepatuhannya sedang dalam menggunakan obat antiasma, hal ini disebabkan karena 
faktor diri sendiri maupun faktor yang lain diantaranya efek samping yang 
ditimbulkan, merasa kurang paham, menganggap obat antiasma yang digunakan 
tidak begitu efektif, sosio demografi (umur, tingkat pendidikan, pekerjaan), 
ketidakpuasan dalam berinteraksi dengan tenaga ahli kesehatan atau faktor x yang 
memang belum diketahui oleh peneliti. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan 
penyuluhan langsung per orangan menjelaskan secara tepat tentang riwayat 
pengobatan sebelumnya, penderita datang berobat  secara  teratur  sesuai  jadwal  
pengobatan,  anggota  keluarga  penderita  dapat menjaga dan melindungi 
kesehatannya. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Tingkat kepatuhan penggunaan obat antiasma menunjukkan hanya 15 responden (21,13 

%) dari 71 responden yang diambil mempunyai kepatuhan tinggi. 

Saran 

1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan meningkatkan konseling 

khususnya tentang kepatuhan pemakaian obat antiasma di RS “X”. 
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2. Perlu dilakukan peningkatan informasi melalui media masa atau penyuluhan tentang 

kesadaran pasien akan pentingnya kepatuhan dalam pengobatan asma. 

3. Perlu dilakukan pemahaman tentang pemakaian obat antiasma serta meningkatkan 

kesadaran untuk melakukan pengobatan sesuai jadwal yang telah ditentukan juga 

meningkatkan kesadaran untuk rutin menggunakan obat asma. 
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