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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Asma merupakan suatu penyakit yang menyebabkan morbiditas dan 

mortalitas di Indonesia (Depkes RI, 2007). Penyakit ini merupakan gangguan 

yang sifatnya komplek dan menunjukkan beberapa gejala yang terjadi secara 

episodik seperti, obstruksi aliran udara, reaksi hiperesponsif bronkial, dan didasari 

adanya peradangan (National Heart Lung and Blood Institute, 2007). Gejala yang 

muncul pada penyakit asma, yaitu sesak napas, mengi, sesak dada, batuk yang 

berlebihan, dan terjadi secara berulang (GINA, 2015). Penyakit ini bisa terjadi 

pada semua ras dan kelompok etnik tertentu diseluruh dunia yang terjadi tidak 

memandang usia, baik pada anak-anak maupun orang yang lanjut usia. Pada usia 

anak-anak, laki-laki cenderung memiliki kemungkinan terjadinya asma lebih 

tinggi dari pada perempuan, sedangkan pada orang dewasa bahwa wanita lebih 

banyak terkena penyakit ini dari pada laki-laki (Fanta, 2009). 

Jumlah keseluruhan kasus terjadinya asma di Amerika Serikat sekitar 20,5 

juta penduduk, memiliki riwayat penyakit asma dengan prevalensi 7% dari 

populasi (Dipiro, 2008). Sedangkan, berdasarkan profil kesehatan provinsi Jawa 

Tengah tahun 2013, jumlah kasus terjadinya asma di Jawa Tengah memiliki 

kecenderungan mengalami penurunan tetapi tetap dalam kriteria jumlah kasus 

yang banyak.  Pada tahun 2012, jumlah pasien yang menderita asma di Jawa 

Tengah mencapai 140.026 kasus, sedangkan pada tahun 2013 jumlah penderita 

asma menurun sejumlah 113.028 kasus dan jumlah penderita asma tertinggi di 

Jawa Tengah terdapat di Surakarta, yaitu sejumlah 10.393 kasus (Dinkes, 2013).   

Glukokortikosteroid merupakan golongan obat antiinflamasi yang paling 

efektif untuk pengobatan beberapa penyakit peradangan kronik dan penyakit yang 

menyerang sistem imun, seperti asma (Peter J. Barnes, 2011). Secara umum, pada 



2 

 

 

pengontrolan asma atau penyakit peradangan kronik lainnya, obat golongan 

kortikosteroid ini mampu memberikan efektivitas yang baik. Namun, terdapat 

juga sejumlah kecil pasien yang menunjukkan respon yang tidak baik terhadap 

penggunaan kortikosteroid inhalasi maupun oral dengan dosis tinggi (Rozaliyani 

et al., 2011). Berdasarkan hasil penelitian evaluasi penggunaan obat anti asma 

yang dilakukan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2014 menunjukkan 

bahwa obat yang paling banyak digunakan merupakan salah satu obat golongan 

kortikosteroid (Sunarti dan Utami, 2014). Penelitian lain mengenai evaluasi 

penggunaan kortikosteroid di RSU Pandan Arang Boyolali periode 2013 yang 

ditinjau berdasarkan parameter ketepatan pasien dan ketepatan obat menunjukkan 

tepat pasien sebanyak 88 pasien (93,62%) dan tepat obat sejumlah 57 pasien 

(60,63%) berdasarkan diagnosis asma ringan sampai berat (Jumiati, 2014).  

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, evaluasi rasionalitas 

penggunaan kortikosteroid pada asma ditinjau hanya berdasarkan pada parameter 

ketepatan obat dan pasien, tidak menganalisis ketepatan indikasi dan ketepatan 

dosis. Evaluasi rasionalitas tentang penggunaan kortikosteroid pada pasien asma 

perlu ditinjau dari ketepatan indikasi, ketepatan pasien, ketepatan obat, dan 

ketepatan dosis dalam pemberian agar tercapai keberhasilan terapi dan mencegah 

kegagalan terapi. Penggunaan kortikosteroid yang tidak rasional dapat 

mengakibatkan terjadinya kegagalan terapi, seperti apabila pasien menggunakan 

kortikosteroid dengan dosis tinggi dan digunakan dalam jangka waktu panjang 

tanpa terapi pencegahan dapat menimbulkan  beberapa efek samping yang sering 

terjadi, yaitu osteoporosis, abnormalitas metabolisme glukosa, hipertensi, 

obesitas, dan sebagainya. Penelitian terdahulu telah dilakukan pada pasien rawat 

inap, belum melakukan penelitian terhadap pasien rawat jalan. Kedua hal tersebut 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang evaluasi rasionalitas 

kortikosteroid pada asma di instalasi rawat jalan RS PKU Muhammadiyah 

Delanggu tahun 2016.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut “Apakah penggunaan kortikosteroid pada penyakit asma untuk pasien 

rawat jalan di RS PKU Muhammadiyah Delanggu tahun 2016 sudah rasional jika 

dilihat berdasarkan Global Initiative for Asthma (GINA)”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menetapkan rasionalitas penggunaan kortikosteroid pada pasien asma di instalasi 

rawat jalan RS PKU Muhammadiyah Delanggu tahun 2016 yang ditinjau 

berdasarkan parameter tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Definisi Asma 

Asma merupakan gangguan peradangan kronis yang terjadi di saluran 

pernafasan, dalam hal ini terdapat banyak sel dan elemen sel yang berperan 

seperti, sel mast, neutrofil, elektrofil, limfosit T, makrofag, dan sel-sel epitel. Pada 

individu yang rentan, peradangan ini menyebabkan kekambuhan pada penderita 

seperti, batuk dimalam atau pagi hari, mengi, sesak napas, dan sesak di dada. 

Penyakit asma ini menyebabkan terjadinya pembatasan aliran udara yang besar 

dalam paru-paru dan bersifat reversibel sehingga tanda-tandanya  dapat kembali 

secara spontan atau membutuhkan pengobatan yang sesuai (National Heart Lung 

and Blood Institute, 2007).  

 

2. Patofisiologi 

Karakteristik khas dari asma ditunjukkan dengan adanya obstruksi saluran 

udara (berhubungan dengan bronkospasme, hiperseksresi, dan edema), Bronchus 

Hyperresponsiveness (BHR), dan peradangan saluran udara. Serangan asma akut 

dapat terjadi karena adanya faktor yang diketahui maupun tidak diketahui seperti 
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alergen, polutan di dalam atau luar ruangan, atau virus yang mana faktor-faktor 

tersebut mampu menginduksi respon inflamasi (Wells et al., 2015).  

Pembatasan aliran udara pada asma yang kambuh disebabkan oleh beberapa 

perubahan dalam jalan napas, yaitu:  

a. Bronkokontriksi 

 Secara fisiologi, penyakit asma dapat menyebabkan gejala klinis seperti,  

penyempitan saluran napas dan gangguan lain yang berhubungan dengan aliran 

udara. Pada serangan eksaserbasi asma akut, bronkokontriksi ini cepat terjadi 

dengan cara mempersempit saluran udara dalam merespon berbagai rangsangan 

alergen atau iritan. Bronkokontriksi akut yang diinduksi alergen disebabkan 

karena adanya IgE-dependent mediator dari sel mast yang meliputi histamin, 

tryptase, leukotrien, dan prostaglandin yang langsung kontrak napas otot polos 

(Busse and Lemanske, 2001). Penggunaan aspirin dan obat anti-inflamasi 

nonsteroid lainnya juga menyebabkan sumbatan saluran napas, ditunjukkan 

dengan respon dari non IgE-dependent yang melakukan pelepasan mediator dari 

sel-sel saluran napas (Stevenson and Szczeklik, 2006). Selain itu, rangsangan 

seperti olahraga, udara dingin, dan iritan juga dapat menyebabkan obstruksi aliran 

udara. Stres juga dapat berperan dalam mempercepat eksaserbasi asma.  

b. Edema jalan napas 

Faktor lain yang membatasi jalan aliran udara adalah edema, peradangan, 

hipersekresi mukus, pembentukan lendir yang mengental, serta terjadinya 

hipertrofi dan hiperplasia dari otot polos yang terdapat di saluran napas.  

c. Hiperresponsif jalan napas 

 Mekanisme yang mempengaruhi adanya hiperresponsif saluran napas, yaitu 

peradangan, disfungsi neuroregulasi, dan perubahan struktur. Peradangan 

merupakan salah satu faktor utama yang menentukkan adanya hiperresponsif 

saluran napas. Terapi yang diarahkan untuk mengurangi peradangan dapat 

menurunkan reaksi hiperresponsifitas saluran napas dan memperbaiki kontrol 

asma.  
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d. Perubahan bentuk dari saluran napas 

  Perubahan struktural saluran napas ini mencakup penebalan membran sub-

basal, fibrosis sub epitel, hipertrofi dan hiperplasia otot polos saluran napas, 

proliferasi dan pelebaran pembuluh darah, hiperplasia kelenjar lendir dan 

hipersekresi. Perubahan struktural jalan napas pada asma sifatnya permanen yang 

melibatkan pengaktifan banyak sel sehingga memacu meningkatknya obstruksi 

saluran napas, responsivitas terhadap saluran napas, dan membuat pasien kurang 

responsif terhadap terapi (Holgate and Polosa, 2006). 

 

3. Etiologi 

Asma yang terjadi pada orang dewasa juga dapat dikaitkan dengan adanya 

atopi. Atopi adalah factor predisposisi terkuat dalam pengembangan asma. 

Umumnya asma yang terjadi pada anak disebabkan karena adanya riwayat 

keluarga asma dan mengalami alergi terhadap serbuk sari pohon dan rumput, 

tungau debu rumah, hewan peliharaan rumah tangga, dan jamur. Namun, banyak 

dari orang dewasa yang didiagnosa asma memiliki riwayat keluarga negatif asma 

dan tes kulit menunjukkan hasil negatif terhadap alergen. Hal tersebut dapat 

terjadi karena kemungkinan beberapa pasien memiliki polip hidung, sensitivitas 

terhadap aspirin, dan sinusitis. Adanya paparan (misalnya, debu kayu, bahan 

kimia) di tempat kerja juga dapat menyebabkan peradangan saluran napas juga 

penting pada banyak orang dewasa. Selain atopi dan paparan sensitivitas kimia 

kerja menjadi factor risiko utama untuk pengembangan asma, beberapa factor 

pendukung dapat meningkatkan kerentanan terhadap perkembangan penyakit pada 

individu yang memiliki kecenderungan. Faktor-faktor tersebut meliputi infeksi 

virus, prematur, diet, paparan asap tembakau, dan polutan lingkungan (Alldredge 

et al., 2013).  

Menurut Ikawati (2007), faktor penyebab terjadinya asma dibagi dalam 

dua jenis, yaitu asma intrinsik dan asma ekstrinsik.  

1. Asma intrinsik merupakan asma yang umumnya terjadi pada orang dewasa dan 

dapat disebabkan karena terdapat faktor-faktor di luar mekanisme imunitas. 
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Beberapa faktor yang memicu terjadinya asma kategori intriksik, yaitu drug-

induced, udara dingin, stress, dan exercise-induced asthma. 

2. Asma ekstrinsik biasanya lebih banyak terjadi pada anak-anak yang memiliki 

keluarga dengan riwayat penyakit asma, biasanya  disebabkan karena adanya 

alergen. 

 

4. Faktor Resiko 

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko terjadinya asma dibagi menjadi 

dua yaitu, faktor-faktor yang menimbulkan perkembangan asma dan memicu 

gejala asma. Beberapa diantara faktor-faktor tersebut, yaitu faktor host (sebagian 

besar berasal dari genetik) dan faktor lingkungan (GINA, 2011).  

Tabel 1. Faktor Resiko Asma 

Faktor Host Faktor Lingkungan 

a. Genetik 

b. Obesitas 

c. Jenis Kelamin 

a. Alergen, yang terdiri dari alergen Indoor, 

seperti binatang berbulu (anjing, kucing, 

tikus, kecoa) dan Outdoor, seperti serbuk 

sari, jamur, ragi.   

b. Infeksi (didominasi karena virus) 

c. Pekerjaan 

d. Asap rokok ( berasal dari perokok pasif atau 

aktif) 

e. Polusi udara (dari dalam atau luar).  

 

5. Gejala 

Diagnosis mengenai penyakit asma disebabkan oleh beberapa gejala yang 

timbul seperti, sesak napas yang terjadi secara episodik, mengi, batuk, dan dada 

terasa sesak.  Berdasarkan gejala yang terjadi secara episodik setelah adanya 

paparan alergen, kemudian adanya gejala yang muncul secara musiman, dan 

riwayat keluarga yang positif  menderita asma  merupakan beberapa hal yang 

menunjang penegakan diagnosis asma terhadap individu (GINA, 2011). 

 Menurut Depkes RI (2007) gejala asma dapat terjadi secara berulang dan 

bersifat reversibel dengan/atau tanpa terapi. Gejala yang ditunjukkan pada pasien 

penderita asma dapat dilihat pada tabel 2, sebagai berikut:  
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Tabel 2. Gejala pada Asma 

Gejala Awal Gejala Berat 

 Sesak napas 

 Batuk yang terjadi dimalam hari 

 Napas berbunyi mengi 

 Dada terasa berat  

 Kesulitan dalam mengeluarkan dahak 

 Sesak napas yang terjadi semakin berat  

 Serangan batuk yang hebat 

 Sianosis 

 Kesulitan dalam tidur  

 Kesadaran menurun 

 

6. Penatalaksanaan 

Asma secara signifikan dapat terjadi pada individu, keluarga mereka, dan 

masyarakat. Pengobatan asma ini bertujuan untuk mengontrol penyakit asam 

dengan mencegah adanya kekambuhan. Berdasarkan Global Initiative for Asthma 

(GINA) tahun 2011, tujuan dari pengelolaan asma adalah: 

1) Mencapai dan mempertahankan kontrol gejala asma. 

2) Menjaga tingkatan aktivitas normal seperti olahraga. 

3) Menjaga fungsi paru sampai tercapai nilai normal. 

4) Mencegah eksaserbasi asma 

5) Mencegah adanya efek samping dari obat asma 

6) Mencegah kematian yang disebabkan karena asma 

Berdasarkan tujuan pengelolaan asma, salah satu obat yang mampu 

mengontrol asma, yaitu kortikosteroid. Kortikosteroid merupakan salah satu obat 

asma yang paling efektif dalam jangka panjang yang dapat digunakan untuk 

mengontrol terjadinya kekambuhan pada pasien asma. 

Menurut penelitian klinis, asma dapat dikendalikan secara efektif dengan 

melakukan intervensi untuk menekan dan memperbaiki inflamasi serta mencegah 

timbulnya bronkokonstriksi atau gejala lainnya. Salah satu terapi yang digunakan 

untuk menekan adanya inflamasi adalah penggunaan obat golongan kortikosteroid 

(Rozaliyani et al., 2011). 
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1. Terapi asma 

a. Terapi Non-farmakologi 

Edukasi kepada pasien yang merokok untuk berhenti merokok, melakukan 

intervensi penurunan berat badan termasuk program berbasis diet dan olahraga 

terutama bagi pasien dewasa yang kelebihan berat badan dan anak-anak untuk 

memperbaiki kontrol asma, mengikuti program latihan pernapasan sebagai 

adjuvan terapi yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi 

timbulnya gejala (British thoracic society, 2016).  

b. Terapi Farmakologi  

1) Kortikosteroid    

Kortikosteroid merupakan obat antiinflamasi paling poten yang dapat 

digunakan untuk mengobati peradangan kronik seperti asma bronkial. Namun, 

terdapat sejumlah kecil pasien (±5%) pasien asma yang tidak menunjukkan respon 

baik terhadap penggunaan obat tersebut (Adcock and Lane, 2003). Kortikosteroid 

merupakan salah satu terapi pemeliharaan dan pencegahan asma. Mekanisme aksi 

dari glukokortikoid ini mampu meningkatkan efek obat β-adrenergik dengan 

menghasilkan AMP siklik, menghambat mekanisme bronkokonstriktor atau 

merelaksasi otot polos, dan dapat mengurangi jumlah serta aktivitas dari sel yang 

terinflamasi (Depkes RI, 2007). Kortikosteroid juga dianjurkan untuk pengobatan 

secara berulang pada asma berat yang tidak responsif terhadap terapi untuk 

bronkodilator (Wells et al, 2000).  

a) Kortikosteroid Inhalasi 

Kortikosteroid inhalasi merupakan first-line therapy untuk asma yang 

sifatnya persisten. Kortikosteroid inhalasi adalah salah satu obat yang sangat 

efektif mengendalikan gejala asma pada penderita asma dari segala umur dan 

tingkat keparahannya. Kortikosteroid inhalasi dapat meningkatkan kualitas hidup 

penderita asma dan memungkinkan banyak pasien menjalani kehidupan normal, 

memperbaiki fungsi paru-paru, mengurangi frekuensi eksaserbasi dan dapat 

mencegah perubahan saluran napas, ireversibel dengan penggunaan jangka 

panjang (Peter J. Barnes, 2011; Byrne et al., 2005). Efek yang terjadi pada 

penggunaan kortikosteroid inhalasi ini muncul dalam waktu yang lama. 
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Umumnya pada kebanyakan pasien, gejala akan membaik dalam 1-2 minggu 

pertama dan mencapai peningkatan maksimal dalam 4-8 minggu. Perbaikan FEV1 

(Forced Expiratory Volume ) dan PEF (peak expiratory flow rates) memerlukan 

waktu 3-6 minggu untuk mencapai perbaikan maksimal. Penggunaan 

kortikosteroid dengan dosis rendah sampai sedang akan menimbulkan toksisitas 

sistemik rendah, namun jika digunakan dengan dosis tinggi maka akan berisiko 

meningkatkan toksisitas (Wells et al, 2008). Beberapa obat golongan 

kortikosteroid inhalasi yang digunakan pada kortikosteroid inhalasi seperti 

budesonid, beklometason dipropiat, flunisonid, flukason propionat, mometason, 

dan triamsolon asetat (Depkes RI, 2007). 

b) Kortikosteroid Sistemik 

Kortikosteroid sistemik merupakan terapi yang paling efektif digunakan 

dalam keadaan eksaserbasi dengan tujuan untuk mengontrol segera atau ketika 

memulai terapi asma jangka panjang. Obat ini merupakan terapi lini pertama pada 

pasien yang mengalami asma berat dan pasien yang mengalami eksaserbasi 

ringan. Obat ini dapat mempercepat pemulihan obstruksi saluran napas dan 

mengurangi frekuensi tingkat kekambuhan (Tierney L.M. et al, 2002).   

Penggunaan kortikosteroid oral jangka panjang diperlukan pada asma yang 

tidak terkontrol, penggunaannya juga harus diperhatikan karena adanya risiko 

menimbulkan efek samping yang signifikan. Terapi penggunaan kortikosteroid 

jangka panjang dengan rute pemberian melalui oral lebih diminati daripada 

intramuskular atau intravena karena efek mineralokortikoid yang ditimbulkan 

lebih rendah, waktu paruh yang relatif cepat, dan memungkinkan titrasi dosis 

sampai yang terendah karena fleksibilitas dosis yang lebih besar. Efek samping 

dari penggunaan kortikosteroid sistemik meliputi osteoporosis, hipertensi arterial, 

diabetes, hypothalamic pituitary adrenal axis suppression, obesitas, katarak, 

glaukoma, kelemahan otot, dan penipisan kulit yang mengarah ke striae kulit 

sehingga mudah memar (GINA, 2011). Kortikosteroid oral biasanya digunakan 

pada pasien asma akut. Kortikosteroid oral biasanya diberikan dengan dosis 

tunggal pada pagi hari untuk mengurangi adanya gangguan terhadap sekresi 

kortisol harian. Dalam hal ini, obat-obatan golongan kortikosteroid sistemik (oral 
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atau parenteral) yang digunakan untuk terapi asma, yaitu deksametason, metil 

prednisolon, dan prednison (Depkes RI, 2007). 

c. Pilihan Obat dan Dosis Penggunaan Kortikosteroid  

Pilihan jenis obat kortikosteroid sistemik dan inhalasi serta dosis 

penggunaanya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pilihan Jenis Obat dan Dosis Penggunaan Kortikosteroid. 

Nama Obat Bentuk Sediaan 
Dosis 

Deksametason  Tablet Dewasa  

Anak-anak 

0,75-9 mg dalam dosis terbagi 

0,024-0,34 mg/kgbb dalam empat dosis terbagi.  

Prednisolon  Tablet  Dewasa  

Anak-anak 

2-60 mg dalam 4 dosis terbagi 

0,117-1,60 mg/kgbb diberikan setiap har dalam 

empat dosis terbagi 

Metil 

prednisolon 

Tablet Dewasa  

 

Anak-anak 

5-60 mg dalam 2-4 dosis terbagi 

0,14-2 mg/kgbb digunakan setiap hari dalam 4 dosis 

terbagi 

Triamsinolon Aerosol oral Dewasa 

 

 
 

 

Anak dengan 

usia  6-12 

tahun. 

2 kali inhalasi (± 200 mcg) digunakan 3-4 kali sehari 

atau 4 inhalasi (±400 mcg) digunakan 2 kali sehari. 

Dosis maksimum 16 inhalasi (1600 mcg/hari). 
 

1-2 inhalasi (100-200 mcg) digunakan 3-4 kali sehari 

atau 2-4 inhalasi (200-400 mcg) digunakan 2 kali 

sehari. Dosis maksimum diberikan 1 inhalasi (1200 

mcg/hari). 

Budesonid  Serbuk/ Suspensi Dewasa  

 
 

 

 

 
 

 

 

Anak ≥ 6 tahun 

200-400 mcg/hari digunakan pada pasien yang telah 

menjalani terapi asma menggunakan bronkodilator 
saja. 200-400 mcg/hari digunakan pada pasien yang 

telah menjalani terapi asma menggunakan 

kortikosteroid inhalasi. 200-400 mcg/hari digunakan 

pada pasien yang telah menjalani terapi asma 
menggunakan kortikosteroid oral.   

 

200 mcg 2 kali sehari digunakan pada pasien yang 

telah menjalani terapi asma menggunakan 
bronkodilator saja. 200 mcg/hari digunakan pada 

pasien yang telah menjalani terapi asma 

menggunakan kortikosteroid inhalasi. 400 mcg 2 kali 

sehari digunakan pada pasien yang telah menjalani 
terapi asma menggunakan kortikosteroid oral. 
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Nama Obat 
Bentuk 

Sediaan Dosis 

Flutikason   Aerosol  Anak ≥ 12 tahun 88 mcg 2 kali sehari digunakan pada pasien yang telah 

menjalani terapi asma menggunakan bronkodilator 

saja. 88-220 mcg/hari digunakan pada pasien yang 
telah menjalani terapi asma menggunakan 

kortikosteroid inhalasi. 880 mcg 2 kali sehari 

digunakan pada pasien yang telah menjalani terapi 

asma menggunakan kortikosteroid oral. 
 

Beklometason  Aerosol oral Dewasa dan anak 

≥ 12 tahun 

 
 

 

 

Anak usia 5-11 
tahun 

40-80 mcg/hari digunakan pada pasien yang telah 

menjalani terapi asma menggunakan bronkodilator 

saja. 40-160 mcg/hari digunakan pada pasien yang 
telah menjalani terapi asma menggunakan 

kortikosteroid inhalasi.  

40 mcg/hari digunakan pada pasien yang telah 

menjalani terapi asma menggunakan bronkodilator dan 
kortikosteroid inhalasi.  

   

Flunisonid  Aerosol  Dewasa  
 

 

 

 
Anak dengan 

usia  6-15 tahun 

2 inhalasi (500 mcg) digunakan 2 kali sehari  (total 
dosis dalam sehari 1000 mcg) pada pagi dan malam. 

Dosis maksimal 200 mcg (4 inhalasi 2 kali sehari). 

 

 
2 inhalasi digunakan 2 kali sehari (total dosis dalam 

sehari 1000 mcg). 

 

Mometason  Aerosol  Dewasa dan anak 

≥ 12 tahun 

220 digunakan 2 kali sehari,  diberikan pada pasien 

yang telah menjalani terapi asma menggunakan 

bronkodilator saja. 220 mcg/hari digunakan pada 

pasien yang telah menjalani terapi asma menggunakan 
kortikosteroid inhalasi. 440 mcg 2 kali sehari diberikan 

pada pasien yang telah menjalani terapi asma 

menggunakan kortikosteroid oral. 
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d. Algoritma Terapi untuk Mencapai Asma Terkontrol  

Manajemen Asma Terkontrol 

Untuk anak berusia >5 tahun, remaja, dan orang dewasa 

Tingkatan Kontrol Terapi  

Terkontrol Pertahankan 

Terkontrol sebagian Pertimbangkan peningkatan dosis untuk 

mencapai Kontrol 

Tidak terkontrol Tingkatan dosis sampai terkontrol 

eksaserbasi Terapi sebagai eksaserbasi 

 

 

 

 

*ICS = Inhaled glucocorticosteroids 

**= Reseptor antagonis  sintesis inhibitor 

***= Perlakuan yang dianjurkan (shaded boxes) berdasarkan data rata-rata kelompok. Kebutuhan individu 

pasien, pilihan, keadaan (termasuk biaya) harus dipertimbangkan  

Gambar 1. Algoritme terapi untuk mencapai asma terkontrol menurut Guideline GINA tahun 2011 

 

Pendidikan Asma 

Kontrol Lingkungan 

Β-2 agonis kerja cepat bila diperlukan 

Pilihan Obat 

Pengontrol 

(controller)*** 

Pilih salah satu Pilih salah satu Tambah satu atau 

lebih 

Tambah satu 

atau keduanya 

ICS* dosis rendah ICS dosis 
rendah+LABA 

ICS dosis 
sedang/tinggi+ 

LABA 

steroid oral (dosis 
terkecil) 

anti-leukotrien** ICS dosis sedang 

atau tinggi 

Anti-leukotrien Terapi anti IgE 

 ICS dosis 

rendah+anti-

leukotrien 

Teofilin lepas 

lambat 

 

 ICS dosis 

rendah+teofilin 

lepas lambat 

  

K
u

ran
g
i  

T
am

b
ah

k
an

 

Penurunan 
Tahapan Terapi 

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 

Peningkatan  
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Langkah-langkah Pengobatan untuk mencapai Asma terkontrol dapat dilihat pada 

Gambar 2, yaitu:  

1. Tahap 1: Dibutuhkan terapi pelega. Inhalasi β2-agonist kerja cepat 

direkomendasikan sebagai obat pereda dan terapi alternatif lainnya adalah 

Inhalasi antikolinergik, β2-agonist kerja singkat dengan rute secara oral, atau 

teofilin kerja singkat.  

2. Tahap 2: Penggunaan terapi pelega ditambah dengan salah satu obat 

pengontrol. Inhalasi Glukokortikosteroid dosis rendah direkomendasikan 

sebagai obat engontrol untuk asma dan terapi alternatif lainnya adalah 

leukotrien.  

3. Tahap 3: Penggunaan terapi pelega ditambah dengan  satu obat atau dua obat 

pengontrol. Inhalasi glokokortikossteroid dosis rendah yang dikombinasikan 

dengan inhalasi β2-agonist kerja panjang dalam kombinasi inhaler atau 

komponen terpisah. Inhalasi glukokortikosteroid dosis rendah dapat 

ditingkatkan jika tidak mencapai asma terkontrol dalam 3-4 bulan. β2-agonist 

kerja panjang seperti formoterol yang memiliki onset kerja cepat jika diberikan 

tunggal atau kombinasi dengan inhaler budesonide yang efektif seperti  β2-

agonist kerja cepat pada asma eksaserbasi akut. Namun, penggunaannya jika 

digunakan secara monoterapi, obat pereda tidak dianjurjan dan harus selalu 

menggunakan inhalasi glukokortikosteroid. Pilihan yang direkomendasikan 

untuk anak-anak adalah meningkatkan inhalasi glokokortikosteroid menjadi 

dosis sedang. Selain itu, terapi pengontrol untuk semua umur yang digunakan 

adalah kombinasi inhalasi glukokortikosteroid dosis rendah dengan leukotrien 

modifier. Alternatif lainnya, yaitu penggunaan teofilin tablet lepas lambat 

dengan dosis rendah. 

4. Tahap 4: Terapi pelega ditambahkan dengan dua atau lebih obat pengontrol. 

Terapi yang direkomendasikan adalah kombinasi inhalasi glukokortikosteroid 

dosis sedang atau tinggi dengan inhalasi β2-agonist kerja panjang. Terapi 

alternatif lainnya, yaitu dengan penambahan leukotrien modifier atau tablet 

teofilin  lepas lambat.  
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5.  Tahap 5: Terapi pelega ditambahkan dengan obat pengontrol tambahan. Anti 

Ig-E direkomendasikan sebagai obat pengontrol tambahan karena dapat 

meningkatkan kontrol asma alrgi ketika kontrol belum dapat dicapai pada 

kombinasi kontroler lain termasuk dosis tinggi inhalasi atau oral 

glukokortikosteroid (GINA, 2011). 

 

 

E. Keterangan Empiris 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumiati (2014) mengenai 

analisis rasionalitas penggunaan kortikosteroid pada pasien asma dewasa di 

instalasi rawat inap RSU Pandan Arang Boyolali periode 2013 yang ditinjau dari 

parameter ketepatan pasien dan ketepatan obat. Jika dihitung dari total pasien 

asma dewasa yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 94 pasien. Dari total 

pasien yang memenuhi kriteria inklusi tersebut didapatkan hasil tepat pasien 

sebanyak 88 pasien (93,62%) dan tepat obat sejumlah 57 pasien (60,63%) 

berdasarkan diagnosis asma ringan sampai berat.  

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan pada 

penelitian ini juga dapat diperoleh gambaran terapi dari data rekam medik pasien 

asma  mengenai penggunaan kortikosteroid sehingga dapat diketahui rasionalitas 

penggunaan kortikosteroid yang ditinjau dari parameter tepat indikasi, tepat 

pasien, tepat obat, dan tepat dosis pada pasien asma rawat jalan di RS PKU 

Muhammadiyah Delanggu tahun 2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu pada penelitian sebelumnya evaluasi rasionalitas penggunaan 

kortikosteroid hanya dianalisis dari ketepatan pasien dan obat serta subjek 

penelitian dilakukan pada pasien asma dewasa rawat inap, sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan akan melakukan evaluasi berdasarkan parameter 

tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat pasien kemudian subjek 

penelitian dilakukan pada pasien asma rawat jalan. 

 


