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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) adalah gangguan pernapasan 

kronis yang berlangsung perlahan dan ditandai dengan obstruksi saluran 

pernapasan yang jarang reversibel, sangat sering berkaitan dengan resiko merokok 

dan dapat mengakibatkan kegagalan pernapasan secara kronis (Raherison & 

Girodet, 2009). PPOK termasuk jenis penyakit kronis yang tidak ditularkan dari 

orang ke orang. Kejadian PPOK dari tahun ke tahun semakin meningkat. Di 

Indonesia diperkirakan terdapat 4,8 juta pasien PPOK dengan prevalensi 5,6%. 

Angka ini dapat terus meningkat dengan semakin banyaknya jumlah perokok 

karena 90% pasien PPOK adalah perokok atau mantan perokok (PDPI, 2011). 

PPOK sering terjadi dimulai dari usia pertengahan sampai lanjut usia dan lebih 

tinggi pada laki-laki daripada perempuan (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2013). 

Terapi yang rasional, aman, dan cost effective tergantung pada kebenaran 

diagnosa, peresepan, pemantauan, evaluasi, terapi obat, pemahaman pasien dan 

kepatuhan dengan obat yang diresepkan (Adusumilli & Adepu, 2014). Terapi 

PPOK seringkali menggunakan 2 atau lebih obat yang diterima pasien, sehingga 

berkemungkinan terjadinya interaksi obat. Terapi PPOK yang tidak tepat akan 

menimbulkan dampak buruk pada kondisi pasien bahkan sampai kematian. 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan obat disebut Drug Related Problems 

(DRPs). Oleh karena itu, peran farmasis sangat dibutuhkan untuk mengatasi 

terjadinya DRPs tersebut. Farmasis harus mempunyai komitmen serta 

kemampuan dalam menangani kasus DRPs karena untuk menjamin tercapainya 

efek yang optimal dari terapi obat pada pasien (Cipolle et al., 2004). 

Penelitian sebelumnya pada pengobatan PPOK dari 1044 pasien, 

sebanyak 372 pasien  mengalami efek samping obat. Sebesar 16,1% ESO 

disebabkan oleh penggunaan bronkodilator sedangkan 45,2% ESO disebabkan 
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oleh penggunaan teofilin (Adil, 2015). Namun, penelitian tersebut hanya 

mengevaluasi terjadi ESO saja, belum meneliti DRPs yang lain seperti 

ketidaktepatan dosis dan interaksi obat. Sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Pustikaningtiyas (2014) di RS Paru Jember didapatkan hasil dari 

80 pasien PPOK yang mengalami DRPs sebanyak 53 pasien dengan kategori 

indikasi butuh obat 13 pasien (16,25%), obat salah 10 pasien (12,5%), dosis 

terlalu rendah 20 pasien (25%), dosis terlalu tinggi 1 pasien (1,25%), obat tanpa 

indikasi yang sesuai 17 pasien (21,25%), interaksi obat 20 pasien (26,25%). Pada 

penelitian tersebut DRPs yang banyak terjadi yaitu dosis terlalu rendah dan 

interaksi obat. Oleh karena tingginya kejadian ketidaktepatan dosis dan interaksi 

obat pada pasien PPOK, maka diperlukan penelitian analisis DRPs terkait dengan 

ketidaktepatan dosis dan interaksi obat pada pasien PPOK. Penelitian ini 

dilakukan di RSUD Dr. Moewardi karena rumah sakit tersebut merupakan rumah 

sakit rujukan tertinggi di wilayah Surakarta. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah : 

bagaimana gambaran kejadian DRPs terkait dengan ketidaktepatan dosis dan 

interaksi obat yang terjadi pada pasien PPOK di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

pada Tahun 2015?  

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan 

menganalisis kejadian DRPs terkait dengan ketidaktepatan dosis dan interaksi 

obat yang terjadi pada pasien PPOK di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 

2015. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi PPOK 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah  suatu penyakit yang 

ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang terus-menerus biasanya bersifat 

progresif dan berhubungan dengan respon inflamasi kronis dalam saluran udara 

dan paru-paru disebabkan partikel atau gas (Global Intiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD), 2016). Respon inflamasi tersebut berupa 

sesak napas, batuk, dan produksi sputum yang semakin meningkat (PDPI, 2011). 

2. Faktor Resiko PPOK 

Faktor lingkungan, seperti asap rokok, debu dan bahan kimia, merupakan 

faktor yang dapat memicu PPOK. Paparan lingkungan dapat mempengaruhi 

PPOK karena partikel yang terhirup oleh individu mengakibatkan peradangan dan 

kerusakan sel. Dengan demikian, banyaknya partikel yang terhirup (misalnya asap 

rokok, partikel lingkungan, dan polutan) dapat menjadi peran penting dalam 

pengembangan PPOK (Dipiro et al., 2008). 

Menurut Dipiro et al. (2008), faktor resiko perkembangan PPOK dapat 

dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Eksposur : asap rokok, debu, dan bahan kimia. 

b. Faktor host : predisposisi genetik (α1-antitrypsin), hiperresponsivitas jalan 

nafas, polusi udara. 

Merokok merupakan faktor resiko PPOK yang paling umum sebesar 85% 

sampai 90%. Komponen dalam tembakau dapat mengaktifkan sel-sel inflamasi 

dan melepaskan karakteristik mediator inflamasi dari PPOK. Usia awal merokok 

dan jumlah rokok yang dikonsumsi dalam setahun dapat memprediksikan 

terjadinya kematian akibat PPOK. Namun, hanya 15-20% dari semua perokok 

PPOK dapat mengalami perkembangan. Pasangan perokok dan anak-anak juga 

dapat beresiko mengalami kerusakan fungsi paru-paru yang signifikan oleh 

perokok pasif atau secondhand smoke (Dipiro et al., 2008). 
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3. Tanda dan Gejala PPOK 

a. Sesak napas 

Sesak napas merupakan gejala utama dari PPOK. Sesak napas pada 

pasien PPOK yaitu sulit bernapas atau pernapasannya berat dan terengah-engah. 

Namun, sesak napas tersebut bervariasi antar individu maupun lingkungan 

(Global Intiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2016). Ukuran 

sesak napas terhadap kualitas hidup dapat diukur dengan menggunakan skala 

sesak menurut Britis Medical Research Council (MRC) (Tabel 1) (Dipiro et al., 

2008). 

Tabel 1. Skala Sesak British Medical Research Council (MRC) 

Skala Sesak Keluhan Sesak Berkaitan Aktifitas 

0 Tidak ada sesak kecuali dengan aktifitas berat 

1 Sesak mulai timbul bila berjalan cepat atau naik tangga 1 

tingkat 

2 Berjalan lebih lambat karena merasakan sesak 

3 Sesak timbul bila berjalan 100 m atau setelah beberapa menit 

4 Sesak bila mandi atau berpakaian 

b. Batuk  

Batuk kronik seringkali menjadi gejala pertama yang menandai PPOK. 

Awalnya, batuk jarang terjadi, tetapi kemudian terjadi setiap hari bahkan 

sepanjang hari. Dalam beberapa kasus, menyatakan bahwa keterbatasan aliran 

udara yang signifikan dapat terjadi tanpa disertai batuk (Global Intiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2016). 

c. Produksi sputum 

Pasien PPOK umumnya akan mengeluarkan dahak setelah terjadi 

serangan batuk. Namun, produksi dahak selama 3 bulan atau lebih dari 2 tahun 

tidak mencerminkan kisaran produksi dahak pada PPOK. Produksi sputum 

seringkali sulit dievaluasi karena kebanyakan pasien lebih memilih menelan 

dahak daripada mengeluarkannya (Global Intiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease (GOLD), 2016). 
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d. Mengi dan sesak dada 

Mengi dan sesak dada adalah gejala tidak spesifik untuk PPOK. Suara 

mengi tersebut muncul karena adanya vibrasi pada dinding saluran pernapasan. 

Mengi akan terdengar lebih jelas pada fase ekspirasi, karena pada umumnya pada 

fase ekspirasi saluran pernapasan menjadi lebih sempit (Global Intiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2016). 

e. Tambahan gejala pada PPOK berat 

Kelelahan, penurunan berat badan dan anoreksia adalah masalah umum 

pada pasien dengan PPOK berat maupun pada PPOK yang sangat berat. Gejala 

depresi dan kecemasan yang terjadi pada PPOK akan mengakibatkan peningkatan 

resiko eksaserbasi dan status kesehatan yang lebih memburuk (Global Intiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2016). 

4. Klasifikasi PPOK 

Klasifikasi PPOK berdasarkan Global Intiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease (GOLD) (2016) sebagai berikut. 

a. Klasifikasi PPOK berdasarkan hasil spirometri pada pasien dengan FEV1/FVC 

 < 70% : 

1) PPOK ringan  : FEV1 ≥ 80% 

2) PPOK sedang   : 50% ≤ FEV1 < 80%  

3) PPOK berat   : 30% ≤ FEV1 < 50% 

4) PPOK sangat berat : FEV1 < 30%  

b. Assessment berdasarkan gejala, sesak napas, klasifikasi spirometri dan resiko 

eksaserbasi : 

1) Grup A - Low risk, less symptoms 

Keterbatasan aliran udara ringan dan sedang, eksaserbasi pertahun 0 - 1, tidak 

ada perawatan di RS selama eksaserbasi, dan skor CAT < 10 atau mMRC 0 - 1.  

2) Grup B - Low risk, more symptoms  

Keterbatasan aliran udara ringan dan sedang, eksaserbasi pertahun 0 - 1, tidak 

ada perawatan di RS selama eksaserbasi, dan skor CAT ≥ 10 atau mMRC ≥ 2.  
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3) Grup C - High risk, less symptoms   

Keterbatasan aliran udara berat dan sangat berat, eksaserbasi pertahun ≥ 2, 

perawatan di RS selama eksaserbasi ≥ 1, dan skor CAT ˂ 10 atau mMRC 0 – 1. 

4) Grup D - High risk, more symptom  

Keterbatasan aliran udara berat dan sangat berat, eksaserbasi pertahun ≥ 2, 

perawatan di RS selama eksaserbasi ≥ 1, dan skor CAT ≥ 10 atau mMRC ≥ 2. 

5. Penatalaksanaan PPOK 

a. Terapi Non Farmakologi 

Terapi non farmakologi bisa dilakukan dengan menghentikan kebiasaan 

merokok, meningkatkan toleransi paru dengan olahraga dan latihan pernapasan 

secara teratur serta memperbaiki asupan nutrisi. Edukasi mengenai PPOK kepada 

pasien merupakan hal penting dalam pengelolaan jangka panjang pada PPOK 

stabil. Pada umumnya, edukasi pada PPOK berbeda dengan edukasi pada asma 

karena PPOK adalah penyakit kronik yang bersifat irreversible dan progresif, inti 

dari edukasi adalah menyesuaikan keterbatasan aktivitas dan mencegah kecepatan 

perburukan penyakit (Budweiser et al., 2008). 

b. Terapi Farmakologi 

Berdasarkan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (2011), terapi obat 

untuk PPOK yaitu : 

1) Bronkodilator 

Bronkodilator diberikan kepada pasien PPOK berdasarkan derajat 

penyakit dan dapat diberikan secara tunggal maupun kombinasi. Bentuk obat yang 

utama yaitu inhalasi, sedangkan nebuliser tidak dianjurkan pada penggunaan 

jangka panjang. Pada derajat berat diutamakan pemberian obat lepas lambat atau 

obat berefek panjang. 

Macam - macam bronkodilator : 

a) Golongan antikolinergik : Digunakan pada derajat ringan sampai berat, dapat 

mengurangi sekresi lendir. Obat yang digunakan untuk jangka pendek 

(derajat ringan) yaitu ipratropium bromide dan oxitropium bromide. 

Sedangkan obat yang digunakan untuk jangka panjang (derajat berat) yaitu 
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aclidinium bromide, glycopirronium bromide, tiotropium, dan umeclidinium 

(Global Intiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2016). 

b) Golongan agonis β– 2 : Digunakan untuk mengatasi sesak dan mengatasi 

eksaserbasi akut serta eksaserbasi berat. Obat yang digunakan untuk jangka 

pendek (eksaserbasi akut) yaitu fenoterol, levalbuterol, salbutamol 

(albuterol), dan terbutalin. Sedangkan obat yang digunakan untuk jangka 

panjang (eksaserbasi berat) yaitu formoterol, arformoterol, indacaterol, 

olodaterol, salmeterol, dan tulobuterol (Global Intiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD), 2016). 

c) Kombinasi agonis β–2 antikolinergik : meningkatkan efek bronkodilatasi. 

Kombinasi obat untuk jangka pendek yaitu fenoterol/ipratropium dan 

salbutamol/ipratropium. Sedangkan untuk jangka panjang yaitu 

formoterol/aclidinium, indacaterol/glycopyrronium, olodaterol/tiotropium, 

dan vilanterol/umeclidinium (Global Intiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease (GOLD), 2016). 

d) Golongan xantin : Digunakan untuk mengatasi sesak dan eksaserbasi akut. 

Penggunaan jangka panjang diperlukan pemeriksaan kadar aminofilin darah. 

Obat yang digunakan yaitu  aminofilin dan teofilin (Global Intiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2016). 

2) Kortikosteroid (Antiinflamasi) 

Penggunannya pada eksaserbasi akut dan berfungsi untuk menghilangkan 

peradangan yang terjadi. Obat yang digunakan sebagai inhalasi kortikosteroid 

yaitu beclomethasone, budesonide, dan fluticasone (Global Intiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD), 2016). 

3) Antibiotika 

Antibiotik diberikan bila ada infeksi. Antibiotik yang digunakan sebagai 

lini pertama yaitu amoksisilin dan makrolid sedangkan sebagai lini kedua yaitu 

amoksisilin-asam klavulanat, sefalosporin, kuinolon dan makrolid baru. 

4) Antioksidan 

Mengurangi eksaserbasi dan memperbaiki kualitas hidup pasien PPOK. 

Obat yang digunakan adalah N - asetilsistein. 
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5) Mukolitik 

Mengatasi eksaserbasi akut karena dapat segera memperbaiki eksaserbasi 

yang terjadi tetapi tidak dianjurkan penggunaan secara rutin. Obat yang bisa 

digunakan adalah bromheksin, ambroxol, dan erdostein. 

6) Antitusif 

Penggunaan antitusif secara rutin tidak dianjurkan pada PPOK stabil. 

6. Drug Related Problems 

Masalah terkait obat (DRPs) adalah suatu masalah yang berkaitan dengan 

terapi pengobatan secara aktual atau potensial yang dapat menjadikan hasil klinis 

kesehatan tidak sesuai dengan yang diharapkan (Pharmaceutical Care Network 

Europe Foundation, 2006). 

Klasifikasi Drug Related Problems secara umum berdasarkan 

Pharmaceutical Care Network Europe Foundation (2006) sebagai berikut : 

a. Reaksi obat yang merugikan yaitu pasien menderita dari suatu peristiwa obat 

yang merugikan. 

b. Masalah pilihan obat yaitu pasien mendapat atau akan mendapatkan 

kesalahan pada penggunaan obat untuk mengobati penyakitnya. 

c. Masalah dosis yaitu pasien mendapatkan lebih atau kurang dari jumlah obat 

yang dia butuhkan. 

d. Masalah penggunaan obat yaitu kesalahan atau tidak adanya obat yang 

diambil atau diberikan.  

e. Interaksi yaitu adanya manifestasi atau potensial interaksi obat-obat atau obat 

makanan. 

Klasifikasi masalah dalam Drug Related Problems berdasarkan 

Pharmaceutical Care Network Europe Foundation (2006) sebagai berikut : 

a. Reaksi obat yang merugikan 

1) Efek samping yang diderita (non-alergi) 

2) Efek samping yang diderita (alergi) 

3) Efek toksik diderita 

b. Masalah pilihan obat 

1) Obat tidak tepat (tidak tepat indikasi) 
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2) Sediaan obat tidak tepat (tidak tepat indikasi) 

3) Duplikasi tidak tepat pada kelompok terapi atau bahan aktif 

4) Kontraindikasi obat (termasuk kehamilan atau menyusui) 

5) Tidak ada indikasi yang jelas pada penggunaan obat 

6) Indikasi jelas tetapi tidak ada obat yang diresepkan 

c. Masalah dosis 

1) Dosis terlalu rendah atau tidak mencukupi 

2) Dosis terlalu tinggi atau berlebihan 

3) Durasi pengobatan terlalu pendek 

4) Durasi pengobatan terlalu lama 

d. Masalah penggunaan obat 

1) Obat tidak diambil atau tidak diberikan sama sekali 

2) Kesalahan pengambilan atau pemberian obat 

e. Interaksi  

1) Potensi interaksi 

2) Manifestasi interaksi 

Interaksi obat dapat terjadi jika dua obat atau lebih diberikan pada waktu 

yang sama sehingga akan saling berinteraksi atau menyebabkan efeknya berubah. 

Interaksi obat dapat bersifat potensiasi ataupun antagonis (Badan Pengawas Obat 

dan Makanan RI, 2008). 

Mekanisme interaksi obat berdasarkan Baxter (2008) ada 2, yaitu : 

a) Interaksi Farmakokinetik 

Interaksi dua obat atau lebih yang mengalami perubahan efek pada fase 

absorbsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME). 

b) Interaksi Farmakodinamik 

Interaksi farmakodinamik terjadi ketika efek dari satu obat diubah oleh 

kehadiran obat lain di tempat aksinya meliputi kompetisi pada reseptor 

tertentu dan interaksi obat pada sistem fisiologis tertentu. 

Menurut Gabay (2015) interaksi obat berdasarkan tingkat keparahannya 

dibedakan menjadi 3, yaitu : 
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a)  Mayor 

Interaksi obat mayor memiliki kontraindikasi dengan pasien tertentu dan dapat 

berpotensi mengancam jiwa sehingga harus dihindari. Monitoring obat pada 

pasien harus dilakukan atau dengan penggantian obat lain dalam terapi 

mungkin diperlukan. 

b) Moderat 

Penggunaan obat secara bersamaan pada interaksi obat moderat harus 

dilakukan pemantauan dengan ketat karena bisa menimbulkan efek klinis 

yang tidak diinginkan. Pasien perlu dimonitoring terkait adanya toksisitas 

ataupun kegagalan terapi. 

c) Minor 

Penggunaan obat secara bersama-sama pada interaksi obat minor tidak 

menghasilkan interaksi yang signifikan sehingga adanya interaksi tidak 

mempengaruhi hasil terapi. Tidak diperlukan penggantian dengan obat lain. 

 

 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian sebelumnya pada pengobatan PPOK dari 1044 pasien, 

sebanyak 372 pasien mengalami efek samping obat. Sebesar 16,1% efek samping 

obat disebabkan oleh penggunaan bronkodilator sedangkan 45,2% efek samping 

obat disebabkan oleh penggunaan teofilin (Adil, 2015). Namun, penelitian 

tersebut hanya mengevaluasi terjadi efek samping obat saja, belum meneliti DRP 

yang lain seperti ketidaktepatan dosis dan interaksi obat. Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Pustikaningtiyas (2014) di RS Paru Jember 

didapatkan hasil dari 80 pasien PPOK yang mengalami DRPs sebanyak 53 pasien 

dengan kategori indikasi butuh obat 13 pasien (16,25%), obat salah 10 pasien 

(12,5%), dosis terlalu rendah 20 pasien (25%), dosis terlalu tinggi 1 pasien 

(1,25%), obat tanpa indikasi yang sesuai 17 pasien (21,25%), interaksi obat 20 

pasien (26,25%). Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data kejadian DRPs 

terkait dengan ketidaktepatan dosis dan interaksi obat pada pasien PPOK di 

RSUD Dr. Moewardi tahun 2015. 


