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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 Praktek pelayanan farmasi klinik mengharuskan setiap farmasis 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam proses pelayanan 

kesehatan, memahami penyakit dan terapinya dengan memperhatikan kondisi 

pasien secara individual, mampu mengidentifikasi dan menatalaksana problem 

kesehatan yang terkait dengan penggunaan obat (Drug Related Problems), mampu 

bekerjasama dengan tenaga profesional kesehatan lainnya yang terlibat langsung 

dalam perawatan pasien (Ikawati, 2001). 

 Drug Related Problems (DRPs) merupakan bagian dari suatu medication 

error yang dihadapi hampir semua negara di dunia (Cipolle et al., 1998). 

Identifikasi, pencegahan dan pemecahan terhadap timbulnya DRPs  merupakan 

aktivitas utama dalam pharmaceutical care. DRPs merupakan suatu masalah yang 

timbul dalam penggunaan obat atau terapi obat yang secara potensial maupun 

aktual dapat mempengaruhi outcome terapi pasien, meningkatkan biaya perawatan 

serta dapat menghambat tercapainya tujuan terapi (Van Mill et al., 2004).  

DRPs terdiri dari tujuh kategori, empat kategori diantaranya adalah 

ketidaktepatan pemilihan obat, dosis kurang, dosis lebih dan interaksi obat. 

Ketidaktepatan pemilihan obat dapat menyebabkan obat tidak efektif, 

menimbulkan toksisitas atau efek samping obat, dan membengkakan biaya 

pengobatan. Faktor pendukung yang menyebabkan pasien menerima dosis lebih 

atau kurang, antara lain ialah obat diresepkan dengan metode fixed-model (hanya 
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merujuk pada dosis lazim) tanpa mempertimbangkan lebih lanjut usia, berat 

badan, jenis kelamin dan kondisi penyakit pasien sehingga terjadi kesalahan pada 

peresepan, adanya asumsi dari tenaga kesehatan yang lebih menekankan 

keamanan obat dan meminimalisir efek toksik sampai mengorbankan sisi 

efektivitas terapi (Strand, 1998). Interaksi obat merupakan salah satu kesalahan 

pengobatan yang paling banyak dilakukan. Namun, terjadinya kesalahan atau 

kegagalan pengobatan karena interaksi obat jarang diungkapkan. Padahal 

kemungkinan interaksi obat ini cukup besar terutama pada pasien yang 

mengkonsumsi lebih dari 5 macam obat secara bersamaan (Sinaga, 2004). 

 Munculnya DRPs dapat dipicu dengan semakin meningkatnya jenis dan 

jumlah obat yang dikonsumsi pasien untuk mengatasi berbagai penyakit yang 

diderita, seperti pada beberapa penyakit kronik (Rakhmawati et al., 2007). 

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu penyakit kronik yang banyak 

diderita adalah asma, dilaporkan 300 juta orang menderita asma dan 255.000 

pasien meninggal karena asma pada tahun 2005 dan 80% terjadi di negara 

berkembang (Depkes, 2008). 

 Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta tahun 2003, terjadi DRPs pada peresepan asma pediatri rawat inap 

meliputi semua kategori DRPs. Angka kejadian adalah 79% (41 dari 52 pasien) 

dan persentase kejadian membutuhkan obat tetapi tidak diberikan 7,1%, 

pemberian obat tanpa indikasi 3,1%, kejadian obat salah 16,1%, dosis kurang 

10%, dosis lebih 23,2%, dan interaksi obat 40,4% (Lestari, 2006). 
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 Penelitian lain tentang Drug Related Problems pada pengobatan asma di 

Instalasi rawat inap Rumah Sakit Islam Surakarta tahun 2004-2005 mengalami 

DRPs sebanyak 78,75% atau 63 pasien. Persentase tiap kategori DRPs adalah obat 

salah 10,57%, dosis kurang 26,02% dan dosis lebih 3,25% (Linawati, 2006). 

 RSUD Dr. Moewardi merupakan rumah sakit tipe B yaitu rumah sakit 

pendidikan/teaching hospital. RSUD Dr. Moewardi juga merupakan rumah sakit 

rujukan wilayah eks karesidenan Surakarta dan sekitarnya, juga Jawa Timur 

bagian Barat dan Jawa Tengah bagian Timur. Hal ini menyebabkan banyak pasien 

yang berobat ke RSUD Dr. Moewardi. Tahun 2007 jumlah pasien yang berobat ke 

RSUD Dr. Moewardi sebanyak 240.230 orang (RSDM, 2008). 

 Asma merupakan penyakit yang dapat terjadi pada segala usia dan lebih 

banyak terjadi pada anak-anak (Ikawati, 2006). Pada tahun 2006 penyakit 

gangguan saluran pernafasan termasuk asma dan bronkhitis masuk peringkat 

keempat dalam sepuluh besar penyakit rawat inap di RSUD Dr. Moewardi. Pada 

tahun 2007,  jumlah pasien asma rawat inap di RSUD Dr. Moewardi lebih banyak 

terjadi pada pasien dewasa dibandingkan anak-anak yaitu 80 pasien dewasa dan 

32 pasien anak-anak. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui kejadian 

Drug Related Problems pada pasien dewasa asma rawat inap RSUD Dr. 

Moewardi. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian pada 

pengobatan asma pasien rawat inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta terhadap 

kemungkinan terjadinya Drug Related Problems meliputi ketidaktepatan 

pemilihan obat, dosis kurang, dosis lebih dan interaksi obat. 
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B. Perumusan Masalah 

 Seberapa besar angka kejadian DRPs kategori ketidaktepatan pemilihan  

obat, dosis kurang, dosis lebih dan interaksi obat beserta persentase pada pasien 

dewasa asma rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta 

tahun 2007. 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi DRPs beserta 

persentasenya untuk kategori ketidaktepatan pemilihan obat, dosis kurang, dosis 

lebih dan interaksi obat pada pasien dewasa asma rawat inap Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi Surakarta tahun 2007. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1.  Pharmaceutical Care 

  Pharmaceutical care (asuhan kefarmasian) adalah penyediaan 

pelayanan langsung dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan obat, 

dengan maksud pencapaian hasil yang pasti dan meningkatkan mutu 

kehidupan pasien. Unsur utama dari Pharmaceutical care adalah berkaitan 

dengan obat, pelayanan langsung, hasil terapi yang pasti, masalah yang 

berkaitan dengan obat, mutu kehidupan dan tanggung jawab (Siregar, 2005). 

    Tujuan praktek farmasi klinik yaitu menyelesaikan problem yang 

berkaitan dengan obat (Drug Related Problems), serta menjamin penggunaan 

obat yang aman dan tepat bagi tiap pasien. Di bawah asuhan kefarmasian, 

farmasis mempunyai tiga sasaran utama yaitu (Yunita et al., 2004) : 
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a. Mengidentifikasi problem aktual dan potensial yang berkaitan dengan obat 

(actual and potensial DRPs). 

b. Penyelesaian problem aktual yang berkaitan dengan obat (actual DRPs). 

c. Pencegahan problem potensial yang berkaitan dengan obat (potential 

DRPs). 

 

2.  Drug Related Problems(DRPs) 

 Drug Related Problems (DRPs) adalah kejadian yang tidak 

diharapkan, berupa pengalaman pasien yang melibatkan atau diduga 

melibatkan terapi obat dan pada kenyataannya atau potensial mengganggu 

keberhasilan penyembuhan yang diharapkan. Komponen primer dari Drug 

Related Problems: 

a.   Pasien mengalami keadaan yang tidak dikehendaki. 

Pasien mengalami keluhan medis, gejala, diagnosa penyakit kerusakan, 

cacat atau sindrom dan dapat mengakibatkan gangguan psikologis, 

fisiologis, sosial, bahkan kondisi ekonomi. 

b.   Ada hubungan antara keadaan yang tidak dikehendaki dengan terapi obat.  

Sifat hubungan ini tergantung akan kekhususan Drug Related Problems 

(DRPs). Hubungan yang biasanya terjadi antara keadaan yang tidak 

dikehendaki dengan terapi obat adalah kejadiaan itu akibat dari terapi obat 

atau kejadian itu membutuhkan terapi obat ( Cipolle et al., 1998). 
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Drug Related Problems (DRPs) terdiri dari DRPs aktual dan DRPs 

potensial. DRPs aktual adalah problem yang sedang terjadi berkaitan dengan 

terapi obat yang sedang diberikan pada pasien. DRPs potensial adalah problem 

yang diperkirakan akan terjadi yang berkaitan dengan terapi obat yang sedang 

digunakan oleh pasien (Yunita et al., 2004). 

Kategori umum Drug Related Problems (DRPs) : 

a. Membutuhkan obat tambahan. 

Penyebabnya yaitu pasien membutuhkan obat tambahan misalnya untuk 

profilaksis atau pramedikasi, memiliki penyakit kronik yang memerlukan 

pengobatan kontinu, memerlukan terapi kombinasi untuk menghasilkan efek 

sinergis atau potensiasi dan atau ada kondisi kesehatan baru yang 

memerlukan terapi obat. 

b. Menerima obat tanpa indikasi yang sesuai atau tidak perlu obat. 

Hal ini dapat terjadi sebagai berikut : menggunakan obat tanpa indikasi 

yang tepat, dapat membaik kondisinya dengan terapi non obat, minum 

beberapa obat padahal hanya satu terapi obat yang diindikasikan atau 

minum obat untuk  mengobati efek samping. 

c. Menerima obat yang salah. 

Kasus yang mungkin terjadi adalah : obat tidak efektif, ketidaktepatan 

pemilihan obat, alergi, adanya resiko kontraindikasi, resisten terhadap obat 

yang diberikan, kombinasi obat yang tidak perlu dan atau obat bukan yang 

paling aman. 
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d. Dosis terlalu besar. 

Beberapa penyebabnya adalah dosis salah, frekuensi tidak tepat, dan 

jangka waktu tidak tepat.  

e. Dosis terlalu kecil. 

Penyebabnya antara lain : dosis terlalu kecil untuk menghasilkan respon 

yang diinginkan, jangka waktu terlalu pendek, pemilihan obat, dosis, rute 

pemberian, dan sediaan yang tidak tepat. 

f.  Pasien mengalami adverse drug reactions. 

Penyebab umum untuk kategori ini : pasien menerima obat yang tidak 

aman, pemakaian obat tidak tepat, interaksi dengan obat lain, dosis 

dinaikkan atau diturunkan terlalu cepat sehingga menyebabkan adverse 

drug reaction dan atau pasien mengalami efek yang tak dikehendaki yang 

tidak diprediksi. 

g. Pasien mengalami kondisi keadaan yang tidak diinginkan akibat tidak 

minum obat secara benar (non compliance). 

Beberapa penyebabnya adalah : obat yang dibutuhkan tidak ada, pasien 

tidak mampu membeli, pasien tidak memahami instruksi, pasien memilih 

untuk tidak mau minum obat karena alasan pribadi dan atau pasien lupa 

minum obat (Cipolle et al., 1998). 

 Identifikasi dan pemecahan masalah pada Drug Related Problems 

(DRPs) tergantung pada beberapa faktor. Faktor pertama adalah adanya semua 

data esensial dan farmasis bertugas menentukan data apa yang dibutuhkan 

(Cipolle et al., 1998). 
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Data yang penting mengenai pasien dapat digolongkan dalam tiga kategori : 

a. Karakter klinis dari penyakit atau kondisi pasien, meliputi : umur, seks,    

etnis, ras, sejarah sosial, status kehamilan, status kekebalan, fungsi ginjal, 

hati dan jantung, status nutrisi, serta harapan pasien. 

b. Obat lain yang dikonsumsi pasien, berkaitan dengan terapi obat pada saat 

ini dan masa lalu, alergi obat, profil toksisitas, adverse drug reaction, rute 

dan cara pemberian obat, dan persepsi mengenai pengobatannya. 

c. Penyakit, keluhan, gejala pasien meliputi masalah sakitnya pasien, 

keseriusan, prognosa, kerusakan, cacat, persepsi  pasien mengenai proses 

penyakitnya. 

 Data dapat diperoleh dari beberapa sumber misalnya pasien sendiri, 

orang yang merawat pasien, keluarga pasien, medical record, profil pasien 

dari farmasis, data laboratorium, dokter, perawat dan profesi kesehatan 

lainnya (Cipolle et al., 1998). 

 Secara umum perhatian farmasis terhadap Drug Related Problems 

sebaiknya diprioritaskan pada pasien geriatri, pasien pediatri, ibu hamil dan 

menyusui, serta pasien yang mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit 

(Yunita et al., 2004). 

 Farmasis mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi, 

mencegah dan memecahkan Drug Related Problems (DRPs), walaupun hal 

tersebut tidak selalu mudah dicapai. Faktor kepatuhan pasien ikut bertanggung 

jawab atas kesembuhannya. Sebab itu farmasis juga harus dapat melakukan 

konseling, edukasi dan informasi kepada pasien (Cipolle et al., 1998). 
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3.  Dosis 

 Kecuali bila dinyatakan lain maka yang dimaksud dengan dosis obat 

adalah sejumlah obat yang memberikan efek terapetik pada pasien dewasa; 

juga disebut dosis lazim atau dosis medicinalis atau dosis terapeutik. Obat 

tergolong racun dan ada kemungkinan terjadi keracunan, dinyatakan sebagai 

dosis toksik. Dosis toksik ini dapat sampai menyebabkan kematian, disebut 

sebagai dosis letal (Joenoes, 2001). 

Macam-macam dosis (Depkes, 2003): 

a. Dosis terapi adalah dosis yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat 

menyembuhkan pasien. 

b. Dosis maksimum adalah dosis yang terbesar yang dapat diberikan kepada 

pasien dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan. 

 Dosis obat yang diberikan kapada pasien dipengaruhi oleh beberapa 

faktor : faktor obat, cara pemberian dan pasien. Faktor pasien seringkali 

kompleks sekali, karena perbedaan individual terhadap respon obat tidak 

selalu diperkirakan (Joenoes, 2001). 

 

4.   Ketidaktepatan Pemilihan Obat 

 Ketidaktepatan pemilihan obat merupakan pemilihan obat yang 

terbukti bukan paling bermanfaat, aman, sesuai dan ekonomis (Depkes, 2000). 

Faktor-faktor keberhasilan dan keefektifan terapi obat tergantung pada 

identifikasi dan diagnosis akhir dari masalah medis pasien.  
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 Ketidaktepatan pemilihan dapat ditunjukan pada pasien yang 

mempunyai riwayat alergi dengan obat tertentu atau menerima terapi obat 

ketika ada kontraindikasi, serta ada obat efektif tetapi obat tersebut mahal 

(Cipolle et al., 1998). 

 

5.  Interaksi Obat 

 Salah satu faktor yang dapat mengubah respon obat-obat adalah 

pemberian secara bersamaan dengan obat-obat lain (Hansten, 2004). Interaksi 

obat adalah sebagai modifikasi efek satu obat akibat obat lain yang diberikan 

pada awalnya atau diberikan bersamaan; atau bila dua atau lebih obat 

berinteraksi sedemikian rupa sehingga keefektifan atau toksisitas satu obat 

atau lebih berubah (Fradgley, 2003). 

 Mekanisme interaksi obat dapat dibagi menjadi interaksi yang 

melibatkan aspek farmakokinetik obat dan interaksi yang mempengaruhi 

respon famakodinamik obat (Fradgley, 2003). 

a.   Interaksi Farmakokinetik 

Interaksi farmakokinetik terjadi bila salah satu obat mempengaruhi 

absorpsi, distribusi, metabolisme atau ekskresi obat kedua sehingga kadar 

plasma obat kedua meningkat atau menurun. Akibatnya, terjadi 

peningkatan toksisitas atau penurunan efektivitas obat tersebut. Interaksi 

farmakokinetik tidak dapat diekstrapolasikan ke obat lain yang segolongan 

dengan obat yang berinteraksi, sekalipun strukturnya mirip, karena antar 

obat segolongan terdapat variasi sifat-sifat fisikokimia yang menyebabkan 
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variasi sifat-sifat farmakokinetiknya (Setiawati, 2007). Interaksi 

farmakokinetik dapat terjadi pada berbagai tahap, yaitu: 

a).  Absorpsi 

Absorpsi saluran cerna obat-obat dapat dipengaruhi oleh penggunaan 

bersama bahan-bahan lain yang memiliki area permukaan yang luas 

tempat absorpsi obat, mengikat atau mengkhelasi, mengubah pH 

lambung, mengubah motilitas gastrointestinal, atau mempengaruhi 

transpor protein (Hansten, 2004). 

b). Distribusi 

Mekanisme interaksi obat mempengaruhi distribusi obat meliputi 

kompetisi dalam ikatan protein plasma dan penggusuran dari tempat 

ikatan jaringan (Hansten, 2004).  

c).  Metabolisme 

Metabolisme obat-obat dapat distimulasi atau dihambat dengan terapi 

bersamaan (Hansten, 2004). Banyak obat dimetabolisme di hati, 

terutama oleh sistem enzim sitokrom P-450 monooksigenase. Induksi  

enzim oleh suatu obat dapat meningkatkan kecepatan metabolisme 

obat lain dan mengakibatkan pengurangan efek. Inhibisi enzim dapat 

mengakibatkan akumulasi dan peningkatan toksisitas obat lain 

(Fradgley, 2003). 

d).  Ekskresi 

Ekskresi ginjal dari obat aktif dapat juga dipengaruhi oleh terapi obat 

yang menyertainya (Hansten, 2004). Obat yang mempengaruhi 
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ekskresi obat melalui ginjal dapat mempengaruhi konsentrasi obat lain 

dalam plasma (Fradgley, 2003).  

b.   Interaksi farmakodinamik 

Interaksi farmakodinamik adalah interaksi dimana efek suatu obat 

diubah oleh obat lain pada tempat aksi. Hal ini dapat terjadi akibat 

kompetisi pada reseptor yang sama atau intraksi obat pada sistem fisiologi 

yang sama (Fradgley, 2003). Ketika obat-obat dengan efek-efek 

farmakologi yang serupa diberikan secara bersamaan, biasanya tampak 

suatu respon aditif atau sinergis. Kedua obat tidak atau dapat bekerja pada 

resptor yang sama untuk menimbulkan efek. Sebalikya, obat-obat dengan 

efek farmakologi yang berlawanan dapat menurunkan respon dari satu atau 

kedua obat tersebut (Hansten, 2004). 

 Interaksi farmakodinamik tidak mudah dikelompokkan seperti 

interaksi-inteaksi yang mempengaruhi konsentrasi obat dalam tubuh, tetapi 

terjadinya interaksi dapat diperkirakan dari efek farmakologi obat yang 

dipengaruhinya (Fradgley, 2003). 

Mekanisme interaksi farmakodinamik yang mungkin terjadi bersama-sama 

yaitu: 

a).  Sinergis 

Interaksi farmakodinamik yang paling umum terjadi adalah sinergisme 

antara dua obat yang bekerja pada sistem, organ, sel atau enzim yang 

sama dengan efek farmakologi yang sama. 
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b). Antagonisme 

Antagonisme terjadi bila obat yang berinteraksi memiliki efek 

farmakologi yang berlawanan. Hal ini mengakibatkan penurunan hasil 

yang diinginkan dari satu atau lebih obat. 

c).  Efek reseptor tidak langsung 

Kombinasi obat dapat bekerja melalui mekanisme yang saling 

mempengaruhi efek reseptor yang meliputi sirkulasi kendali fisiologis 

atau biokimia. 

d). Gangguan cairan dan elektrolit 

                  (Hansten, 2004) 

4. Asma 

a.  Definisi Asma 

Asma adalah suatu penyakit dari sistem pernapasan yang meliputi 

peradangan dari jalan napas dan gejala-gejala bronkospasme yang bersifat 

reversibel. 

Berbagai sel inflamasi berperan, terutama sel mast, eosinofil, sel 

limfosit T, makrofag, neutrofil dan sel epitel (Depkes, 2007). 

Asma diklasifikasikan berdasarkan etiologi dan tingkat keparahan 

penyakitnya. Berdasarkan etiologinya, asma dapat diklasifikasikan menjadi 

3 tipe, yaitu: 

a. Asma intrinsik, yaitu asma yang ditandai dengan mekanisme yang    

bersifat non-alergik yang bereaksi terhadap pencetus yang tidak spesifik 

atau yang tidak diketahui seperti, udara dingin. 
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b. Asma ekstriksik, yaitu ditandai dengan reaksi alergi terhadap pencetus-

pencetus spesifik yang dapat diidentifiikasi seperti tepung sari, jamur, 

debu, bulu binatang, dan obat-obatan. 

c. Asma campuran, yaitu bentuk asma yang mempunyai karakteristik dari 

bentuk alergi dan non alergi (Tanjung, 2003). 

Berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya, asma diklasifikasikan dari 

yang ringan sampai berat sebagai asma intermiten, persisten ringan, 

persisten sedang dan persisten berat. Derajat beratnya asma dapat dilihat 

pada tabel 1 berikut ini : 

Tabel.1. Klasifikasi Beratnya Asma 

 Manisfestasi Klinik sebelum pengobatan 
Gejala asma Frekuensi gejala 

asma 
Arus Puncak 

Ekspirasi 
Derajat 4  
Asma 
persisten 
berat 

Terus menerus 
Aktivitas fisik 
terbatas. 

Sering ≤60% prediksi 
variabilitas ≥ 
30% 

Derajat 3 
Asma 
persisten 
sedang 

Tiap hari 
Menggunakan agonis 
β2 tiap hari. 
Aktivitas tergangu 
saat serangan 

>1 kali seminggu > 60% dan < 
80% prediksi 
variabilitas > 
30% 

Derajat 2 
Asma 
persisten 
ringan 

≥1 kali seminggu, 
tapi kurang < 1 kali 
sehari. 

>2 kali sebulan ≥ 80% prediksi 
variabilitas 20-
30% 

Derajat 1 
Asma 
persisten 
intermiten 

>1 kali seminggu 
asimtomatik dan arus 
puncak ekspirasi 
diantara serangan 
norma.l 

≤2 kali sebulan ≥ 80% prediksi 
variabilitas < 
20% 

                (Sundaru, 2001) 
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Derajat beratnya asma ditentukan oleh frekuensi gejala asma, frekuensi 

bangun malam, serta berat gangguan fungsi paru. Beratnya gangguan fungsi 

paru dinilai berdasarkan persentase nilai prediksi arus puncak ekspirasi atau 

nilai terbaik arus puncak ekspirasi pasien tersebut (Sundaru, 2001). 

b.   Etiologi 

Ada beberapa hal yang merupakan faktor predisposisi dan presipitasi 

timbulnya serangan asma, yaitu :  

a.  Faktor predisposisi yaitu genetik 

b.  Faktor Presipitasi yaitu alergen, perubahan cuaca, stress, lingkungan 

kerja dan olah raga. 

Alergen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu inhalan (yang masuk saluran 

pernapasan) seperti debu, bulu binatang, serbuk bunga, dan polusi. Ingestan 

(yang masuk melalui mulut) seperti makanan dan obat-obatan. Kontakan 

(yang masuk melalui kontak dengan kulit) seperti perhiasan, logam dan jam 

tangan (Tanjung, 2003). 

c.   Patofisiologi 

Inflamasi kronik menyebabkan peningkatan hiperesponsif 

(hipereaktivitas) jalan nafas yang menimbulkan gejala episodik berulang. 

Episodik tersebut berkaitan dengan sumbatan saluran nafas (Depkes, 2007). 

Reaksi yang timbul pada asma tipe alergi diduga terjadi dengan cara : 

alergen masuk ke dalam tubuh dan membentuk antibodi Ig E abnormal yang 

melekat pada sel mast dalam jumlah yang besar, serta menyebabkan reaksi 

alergi bila bereaksi dengan antigen spesifiknya (Tanjung, 2003). 
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e.   Gejala-gejala 

Gejala asma seringkali reversibel dengan atau tanpa pengobatan. 

Gejala tersebut yaitu batuk terutama pada malam hari atau dini hari, sesak 

nafas, nafas berbunyi (mengik) yang terdengar jika pasien menghembuskan 

nafasnya, rasa berat di dada dan dahak sulit keluar (Depkes, 2007). 

Pada serangan asma yang lebih berat, gejala yang timbul makin 

banyak, antara lain : silent chest, sianosis, gangguan kesadaran, hiperinflasi 

dada, takhikardi, dan pernapasan cepat dan dangkal. Serangan asma sering 

kali terjadi malam hari (Tanjung, 2003). 

f.    Diagnosis 

Diagnosa asma berdasarkan gejala asma, pemeriksaan fisik dan bunyi 

mengi. Pemeriksaan fungsi paru dengan spirometri atau peak expiratory 

flow meter, dengan alat ini sumbatan jalan nafas diketahui dari nilai FEV < 

80% atau rasio FEV1/FVC < 75% dan APE < 80% nilai prediksi (Depkes, 

2007). Diagnosis dapat ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium 

meliputi pemeriksaan sputum dan pemeriksaan darah, pemeriksaan 

penunjang meliputi radiologi, tes kulit, elektrokardiografi, scanning paru, 

dan spirometri (Tanjung, 2003). 

g.   Pengobatan 

a). Pengobatan non farmakologi 

 Pengobatan asma non farmakologi dengan memberikan edukasi 

pasien dan keluarga, pengukuran peak expiratory flow meter, identifikasi 

dan  menghindari faktor pencetus, pemberian cairan fisioterapi, kontrol 
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secara teratur, pola hidup sehat dan pemberian oksigen bila perlu 

(Depkes, 2007). 

b). Pengobatan farmakologi 

 Gejala-gejala asma dapat diobati secara efektif dengan beberapa 

obat, tetapi tidak ada satupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit 

obstruksi saluran napas ini. Obat antiasma dibagi dua golongan yaitu 

obat pencegah (preventer) dan pelega (reliever) (Sundaru, 2001). 

Berdasarkan mekanisme kerjanya obat antiasma, yaitu : 

1.  Anti alergika 

 Zat-zat yang berkhasiat menstabilkan sel mast, sehingga tidak 

pecah dan mengakibatkan terlepasnya histamin dan mediator lain. Anti-

alergika yang terkenal adalah kromoglikat dan nedocromil, tetapi juga 

antihistaminika seperti ketotifen, oksatomida dan β2-adernegik (lemah) 

memiliki daya kerja ini. obat ini sangat berguna untuk prevensi serangan 

asma dan rhinitis alergi (hay fever). 

 Pada asma, antihistaminika tidak melawan efek bronkhokontriksi 

dari mediator lain yang dilepaskan sel mast, tetapi memiliki daya 

antikolinergik sehingga masih digunakan pada terapi pemeliharaan (Tjay 

dan Raharja, 2002). 

2.  Bronchodilator  

a.  Beta-2 agonis 

Agonis beta-2 kerja diperlama seperti salmeterol dan furmoterol 

digunakan untuk kontrol panjang tehadap gejala yang timbul pada 
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malam hari. Agonis beta-2 kerja singkat seperti albuterol, bitolterol, 

pirbuterol, terbutalin adalah terapi pilihan untuk menghilangkan gejala 

akut dan bronkospasme yang diinduksi oleh latihan fisik (Depkes, 2007). 

 Penggunaannya untuk melawan serangan atau sebagai 

pemeliharaan dalam kombinasi dengan obat pencegah, seperti 

kortikosteroida dan kromoglikat (Tjay dan Raharja, 2002). 

b.  Antikolinergik 

Antikolinergik seperti ipatropium, deptropin dan tiazinamium 

memblok reseptor muskarinik dari saraf-saraf kolinergis di otot polos 

bronkial, sehingga aktivitas saraf adenergik menjadi dominan dengan 

efek bronkodilatasi. Penggunaannya terutama untuk terapi pemeliharaan 

hiperreaktivitas bronkus, dan juga berguna untuk meniadakan serangan 

asma akut melalui inhalasi dengan efek pesat (Tjay dan Raharja, 2002). 

c.  Metilxantin 

Daya bronkorelaksasi derivat metilxantin seperti teofilin, aminofilin, 

dan kolinteofilinat diperkirakan berdasarkan blokade reseptor adenosin 

(Tjay dan Raharja, 2002). Formulasi kerja panjang (tablet sustained 

release) derivat metilxantin efektif untuk memperoleh kadar darah yang 

konstan, khususnya pada waktu tidur dengan demikian mencegah 

serangan tengah malam dan ”morning dip” (Tjay dan Raharja, 2002).  
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3.   Kortikosteroida 

 Kortikosteroida seperti hidrokortison, prednison, deksametason 

berkhasiat meniadakan efek mediator seperti peradangan dan gatal-gatal. 

Penggunaanya terutama bermanfaat pada serangan asma akibat infeksi 

virus, selain juga pada infeksi bakteri untuk melawan reaksi peradangan. 

Lazimnya pengobatannya dimulai dengan dosis tinggi, yang dalam 

waktu 2 minggu dikurangi sampai nihil (Tjay dan Raharja, 2002). 

4. Zat-zat Antileukotrien 

Leukotrien adalah mediator biokimia poten yang berperan dalam 

terjadinya obstruksi saluran nafas dan gejala asma dengan menimbulkan 

kontraksi otot halus saluran nafas, meningkatkan permeabilitas vaskuler 

dan sekresi mukus serta menarik atau mengaktifkan sel inflamasi saluran 

nafas (Tierney et al., 2002). 

Kerja antileuketrien dapat berdasarkan penghambatan sintesis 

leukotrien dengan jalan memblok enzim lipooksigenase seperti setrizin, 

loratadin, azelastin dan ebastin, atau atas dasar penempatan reseptor 

lukotrien seperti zafirlukast, pranlukast, montelukast yang menempati 

reseptor LTB4 dan resptor LT-cysteinyl (C4, D4 dan E4) (Tjay dan 

Raharja, 2002). 

5. Mukolitika dan Ekspektoransia 

Obat mukolitik dan ekspektoransia mengurangi kekentalan dahak. 

Mukolitik seperti asetil/karbosistein, bromkhesin, mesno merombak 

mukoprotein  dan ekspektoran seperti ambroxol, kalium iodida, 
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amonium klorida mengencerkan dahak, sehingga pengeluarannya 

dipermudah. Obat ini dapat meringankan perasaan sesak napas dan 

terutama berguna untuk serangan asma hebat yang dapat mematikan bila 

sumbatan lendir sedemikian kental hingga tidak dapat dikeluarkan (Tjay 

dan Raharja, 2002). 

6. Antibiotik 

Antibiotik berguna untuk asma jika diduga infeksi bakteri pada 

saluran pernapasan turut berperan dan ditandai dengan terdapatnya 

demam, sputum purulen serta terbukti adanya pneumonia atau sinusitis 

bakterial (Tierney et al., 2002). 
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Tabel 2. Pengobatan Asma Berdasarkan Derajat Beratnya Asma 

 Pengobatan (diutamakan yang digaris bawahi) 
Pencegahan Jangka Panjang 

(preventer) 
Penghilang Sesak (reliever) 

Derajat 4 
Asma 
persisten 
berat 

Pengobatan harian: 
Kortikosteroid inhalasi 800-
2000mcg atau lebih, dan 2 hirup 
kerja lama, teofilin lepas lambat, 
dan/atau agonis β-2 kerja lama 
tablet atau hirup, kortikosteroid 
tablet atau sirup jangka panjang. 

Bronkodilator kerja singkat: 
agonis β-2 inhalasi sesuai 
timbulnya gejala 

Derajat 3 
Asma 
persisiten 
sedang 

Pengobatan harian: 
Kortikosteroid inhalasi, ≥500 
mcg, dan bila diperlukan 
bronkodilator kerja lama: salah 
satu di antara agonis β-2 kerja 
lama, atau teofilin lepas lambat, 
dan/atau hirup. Antileukotrien 
dapat dipertimbangkan terutama 
pada asma karena aspirin atau 
aktivitas jasmani. 

Bronkhodilator kerja singkat: 
agonis β-2 inhalasi sesuai 
timbulnya gejala, tidak boleh 
lebih dari 3-4 kali sehari 

Derajat 2 
Asma 
pesisten 
ringan 

Pengobatan harian: 
Salah satu di antara 
kortikosteroid inhalasi 200-500 
mcg, atau kromoglikat, atau 
nedokromil, atau teofilin lepas 
lambat. Antileukotrien dapat 
dipertimbangkan. Meskipun 
posisinya pada pengobatan asma 
belum mantap. 

Bronkodilator kerja singkat: 
agonis β-2 inhalasi timbulnya 
gejala, tidak boleh lebih dari 3-
4 kali sehari 

Derajat 1 
Asma 
persistan 
intermiten 

Tidak perlu pengobatan harian Bronkodilator kerja singkat: 
agonis β-2 inhalasi bila gejala 
muncul, sepanjang pemakaian 
kurang dari satu kali.Intensitas 
pengobatan tergantung 
beratnya derajat serangan. 
Agonis β-2 inhalasi atau 
kromoglikat sebelum latihan 
atau terpanjan alergen. 

          (Sundaru, 2001) 
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5.  Rumah Sakit 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

983/Menkes/SK/1992 rumah sakit adalah rumah sakit yang memberikan 

pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialitik dan subspesialitik.  Tugas 

rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna 

dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan 

pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya 

peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. Peran rumah sakit 

selain membantu dinas kesehatan kabupaten atau kerja dalam kegiatan dan 

masalah kesehatan masyarakat yang merupakan prioritas di wilayahnya. 

Rumah sakit secara khusus bertanggung jawab terhadap manajemen pelayanan 

medik pada seluruh rujukan di wilayah kabuptaen/kota (Siregar, 2003). 

 

6.  Rekam Medik 

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

kesakitan penderita, ditulis, dari sudut pandang medik (Siregar, 2003). 

 Kartu rekam medik merupakan salah satu sumber informasi sekaligus 

sarana komunikasi yang dibutuhkan baik oleh penderita, maupun pemberi 

pelayanan kesehatan dan pihak terkait lainnya (klinis, manjemen, asuransi) 

untuk pertimbangan dalam menentukan suatu kejadian tatalaksana atau 

tindakan medik (Puspitasari, 2004). 

 

 




