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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Asma merupakan penyakit kronis bronkial atau saluran pernapasan pada 

paru-paru. Asma terjadi karena jalan nafas yang menyempit dan dapat 

menyebabkan mengi, sesak nafas, sesak dada dan batuk. Faktor risiko yang 

memicu terjadinya asma adalah zat yang dihirup dan partikel yang dapat memicu 

reaksi alergi atau iritasi pada saluran udara. Asma dapat dikontrol dengan obat dan 

menghindari pemicu asma, yang dapat mengurangi keparahan asma. Manajemen 

asma yang tepat dapat memungkinkan orang untuk menikmati kualitas hidup yang 

baik. Menurut WHO (2013) diperkirakan 235 juta orang di dunia menderita asma. 

Prevalensi asma di Indonesia diperkirakan 2-5% dari penduduk Indonesia 

menderita asma (Departemen Kesehatan RI, 2009).  

Obat asma terdiri dari dua jenis, yaitu pelega dan pengontrol. Obat pelega 

digunakan saat terjadinya serangan asma pada pasien, sedangkan obat pengontrol 

digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan terus menerus, obat pengontrol 

ini digunakan dengan tujuan untuk mengontrol serangan asma (Departemen 

Kesehatan RI, 2009). Dari dua golongan obat asma penghilang dan pencegah, 

biasanya digunakan inhaler atau puffers dan golongan kortikosteroid seperti 

prednison (NACA, 2006).  

Inhaler merupakan produk khusus dalam pengobatan asma. Kesalahan 

penggunaan inhaler dapat mengurangi manfaat yang maksimal dalam mengobati 

pasien asma dan PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik). Namun kenyatan yang 

terjadi dilapangan pasien sering melakukan kesalahan menggunakan inhaler. Dari 

100% pasien, 80% pasien tidak dapat menggunakan inhaler dengan benar, hal ini 

dapat memperburuk gejala dan eksaserbasi sehingga pelatihan keterampilan dan 

penggunaan yang efektif dari perangkat inhaler sangatlah diperlukan (GINA, 

2015). Pasien  akan menggunakan inhaler dengan benar apabila pasien menerima 
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instruksi yang sesuai dalam penggunaan inhaler oleh apoteker sehingga pasien 

dapat terhindar dari risiko ketidaktepatan penggunaan inhaler (NACA, 2008). 

Peran apoteker dalam penatalaksanaan asma yaitu memberikan instruksi tentang 

ketepatan penggunaan inhaler kepada pasien (Departemen Kesehatan RI, 2007). 

Seringnya apoteker berkomunikasi dengan pasien adalah hal yang penting 

dilakukan untuk memastikan terapi yang dilakukan mempunyai dampak positif 

dalam pengobatan asma (Alotaibi et al., 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2011) 

mengenai evaluasi penggunaan inhaler terhadap keberhasilan terapi pasien asma 

rawat jalan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta, 

didapatkan hasil 14,29% menggunakan inhaler dengan benar dan 85,71% 

menggunakan inhaler salah, ini mempengaruhi terhadap keberhasilan terapi dari 

pasien dengan 11,43% berhasil, 88,57% tidak berhasil dan rasio prevalensi yang 

didapat sebesar 5,97%. 

Kurangnya pengetahuan pasien mengenai kesehatan menjadi masalah 

terpenting dalam kepatuhan. Kepatuhan pasien dalam terapi sangat dibutuhkan 

untuk mencapai keberhasilan terapi. Ketidakpatuhan pada terapi dapat 

memberikan efek negatif salah satunya adalah tidak terkontrolnya asma atau 

seringnya asma tersebut kambuh (Asti, 2006). Menurut Asti (2006) faktor - faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan antara lain usia, jenis kelamin, pengetahuan dan 

tingkat pendidikan dan hubungan tenaga kesehatan dengan pasien. Penggunaan 

inhaler untuk terapi asma harus secara tepat, penggunaan inhaler harus dengan 

rute yang tepat karena apabila tidak tepat maka efektivitas terapi tidak tercapai. 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Kota Surakarta karena belum ada 

penelitian tentang kepatuhan dan pengetahuan asma yang pernah dilakukan di 

rumah sakit ini. Jumlah pasien asma yang ada di rumah sakit ini pada September 

Oktober 2017 adalah 204 pasien. Penelitian ini dapat mengetahui hubungan antara 

pengetahuan dan kepatuhan serta faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

pasien dalam menjalani terapinya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pasien asma di 

RSUD Kota Surakarta? 

2. Seberapa besar ketepatan penggunaan inhaler pasien asma? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pasien asma di 

RSUD Kota Surakarta Periode November-Desember 2017. 

2. Mengetahui seberapa besar ketepatan penggunaan inhaler di RSUD Kota 

Surakarta Periode November-Desember 2017 pada pasien asma. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Asma 

a. Definisi 

Kata asma bermula dari bahasa yunani “asthma”  yang berarti susah atau 

sukar bernafas. Asma adalah kelainan berupa inflamasi kronik saluran napas yang 

menyebabkan hiperaktivitas bronkus terhadap berbagai rangsangan yang dapat 

menimbulkan gejala mengi, batuk, sesak napas dan dada terasa berat terutama 

pada malam dan atau dini hari yang umumnya bersifat reversible baik dengan atau 

tanpa pengobatan (Departemen Kesehatan RI, 2009) 

b. Gejala 

Gejala asma bersifat episodik, berupa batuk, sesak napas, mengi, rasa berat 

di dada. Gejala biasanya timbul atau memburuk terutama malam atau dini hari 

(PDPI, 2013). Menurut GINA (2011) gejala asma meliputi proses inflamasi 

kronik yang menyebabkan saluran pernapasan menjadi hiperresponsif sehingga 

memudahkan terjadinya bronkokonstriksi, dan hipersekresi kelenjar, yang 

menghasilkan pembatasan aliran udara di saluran pernapasan dengan manisfestasi 
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klinik yang bersifat periodik berupa mengi, sesak napas, dada terasa berat, batuk-

batuk terutama pada malam hari atau dini hari/subuh. Gejala ini berhubungan 

dengan luasnya inflamasi, yang derajatnya bervariasi dan bersifat reversible 

secara spontan maupun degan atau tanpa pengobatan. Gejala asma dapat 

diperburuk oleh keadaan lingkungan seperti perubahan suhu atau cuaca, terpapar 

bulu binatang, uap kimia, debu, serbuk, obat-obatan, olahraga berat, infeksi 

saluran pernapasan, asap rokok dan stres (GINA, 2015).  

c. Klasifikasi  

Menurut Dipiro (2006) klasifikasi asma adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Klasifikasi Asma 

Komponen Mild Moderate Severe 

Gejala >2 hari perminggu tapi 

tidak setiap hari 

Setiap hari Sepanjang hari 

Terbangun pada malam 

hari 

3-4 kali perbulan >1 kali perminggu, tapi 

tidak setiapmalam 

7 kali seminggu 

Penggunaan SABA  >2 hari perminggu, tapi 

tidak >1 kali perhari 

Setiap hari Beberapa kali 

perhari 

Serangan dapat 

menggangu aktifitas 

jarang Agak sering Sangat 

mengganggu 

Faal paru FEV >80% FEV 60-80% FEV <60% 

Ket : 

FEV : Volume Ekspirasi Paksa 
 

d. Etiologi dan Patogenesis 

Asma adalah pembengkakan kronik pada saluran napas dimana sel-sel 

inflamasi ikut berperan aktif, terutama eosinofil, sel mast, netrofil, makrofag, sel 

limfosit T dan sel epitel. Faktor-faktor lain seperti lingkungan ikut berperan 

sebagai penyebab atau pencetus kejadian asma. Gangguan saluran nafas ini 

terdapat pada berbagai derajat asma baik pada asma intermiten maupun asma 

persisten. Inflamasi kronik akan mengakibatkan peningkatan hiperesponsif 

(hiperaktivitas) pada jalan napas yang akan menimbulkan gejala episodik berulang 

seperti sesak nafas, mengi, dada terasa berat dan batuk-batuk terutama pada 

malam dan atau dini hari ( Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, 2007). 

e. Patofisiologi 

Penyakit asma merupakan proses inflamasi dan hiperaktivitas saluran 

napas yang akan mempermudah terjadinya obstruksi jalan napas. Peningkatan 

hiperaktivitas saluran nafas terjadi karena adanya inflamasi kronik yang khas dan 
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melibatkan dinding saluran nafas, sehingga aliran udara menjadi sangat terbatas 

tetapi dapat kembali secara spontan atau setelah pengobatan. Pada jalur yang 

didominasi oleh IgE, masuknya alergen ke dalam tubuh akan diolah oleh APC 

(Antigen Presenting Cells), kemudian hasil olahan alergen akan dikomunikasikan 

kepada sel Th ( T penolong ) terutama Th2 . Sel T penolong inilah yang akan 

memberikan intruksi melalui interleukin atau sitokin agar sel-sel plasma 

membentuk IgE, sel-sel radang lain seperti mastosit, makrofag, sel epitel, 

eosinofil, neutrofil, trombosit serta limfosit untuk mengeluarkan mediator 

inflamasi seperti histamin, prostaglandin (PG), leukotrien (LT), platelet activating 

factor (PAF), bradikinin dan tromboksin (TX). Sel-sel ini bekerja dengan 

mempengaruhi organ sasaran yang dapat menginduksi kontraksi otot polos saluran 

pernapasan sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding vaskular, 

edema saluran napas, infiltrasi sel-sel radang, hipersekresi mukus, keluarnya 

plasma protein melalui mikrovaskuler bronkus dan fibrosis sub epitel sehingga 

menimbulkan hipereaktivitas saluran napas. Faktor lainnya yang dapat 

menginduksi pelepasan mediator adalah obat-obatan, latihan, udara dingin, dan 

stress (Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, 2007). 

f. Pengobatan Asma 

Menurut GINA (2015) penatalaksanaan pengobatan asma berdasarkan 

derajat asma dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Penatalaksanaan Asma 
    Step 5 

   

Step 4 

Mengikuti tahap terakhir, tambah 

tiotropium atau anti-IgE atau anti-

IL5 

  

Step 3 

ICS + 

LABA dosis 
sedang atau 

tinggi 

 

 
Step 2 

ICS + LABA 

dosis rendah 

  

Step 1 
ICS dosis 

rendah 

   

Pertimbangkan    

ICS dosis rendah 

Rekomendasi: 

Theophillin 

dosis rendah 

Rekomendasi: 

ICS dosis 

sedang atau 

tinggi 

Rekomenda

si:  

Tambahkan 

tiotropium 

Rekomendasi: 

Tambahkan kortikosteroid oral 

 

Jika diperlukan berikan SABA Jika diperlukan SABA atau ICS 
dosis rendah 
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2. Inhaler 

a. Definisi 

Inhaler merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggunakan obat 

secara inhalasi (Departemen Kesehatan RI, 2009). Berdasarkan Farmakope 

Indonesia edisi 5 (2014) Inhalasi adalah sediaan obat atau larutan atau suspensi 

terdiri atas satu atau lebih bahan obat yang diberikan melalui saluran napas hidung 

atau mulut untuk memperoleh efek lokal atau sistemik. Pada umumnya inhaler 

ditujukan untuk penggunaan obat asma atau Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (COPD) dengan menggunakan cara ini obat akan lebih mudah masuk ke 

dalam saluran pernapasan, kemudian ke paru-paru sehingga dapat bekerja lebih 

cepat untuk mengatasi serangan penyakit asma dan mengurangi efek samping 

(Departemen Kesehatan RI, 2009). 

b.  Klasifikasi inhaler 

Menurut Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (2009) 

klasifikasi inhaler dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Inhaler dosis terukur atau Metered Dose Inhaler (MDI) 

Jenis inhaler ini paling banyak digunakan pasien asma. MDI mengandung 

chlorofluorocarbons (CFC) dan mungkin Freon. Kecepatan aerosol rata-rata 

30m/detik atau 100km/jam. Langkah-langkah penggunaan MDI menurut NACA 

(2008) disajikan pada tabel 3 dibawah ini: 

Tabel 3. Langkah-langkah penggunaan MDI 

No MDI 

1 Membuka penutup inhaler 

2 Mengocok inhaler dn menahan inhaler dengan tegak 
3 Menghembuskan napas lembut 

4 Memasukan corong antara gigi tanpa menggigit dan menutup bibir rapat 

5 Mulai bernapas berlahan-lahan melalui mulut dan menekan inhaler 

6 Menahan napas selama sekitar 10 detik atau selama nyaman 
7 Melepas inhaler dari mulut 

8 Menghembuskan napas perlahan 

9 Jika dosis ekstra dibutuhkan, menunggu 1 menit dan kemudian mengulangi langkah 2-8 

10 Menutup inhaler 
11 Berkumur  

Keuntungan MDI adalah dosis obat lebih kecil, efek samping hampir tidak 

ada, kerja cepat, tidak tergantung absorpsi dan tidak mengiritasi lambung. 

Sedangkan kerugiannya adalah teknik harus benar dan perlu koordinasi cermat. 

Hal yang mempengaruhi MDI di paru adalah jumlah aerosol yang diinhalasi, 
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kelancaran arus udara keluar masuk, volume paru saat pemberian aerosol dan 

kekuatan menahan napas saat inhalasi (NACA, 2008).  

Kesalahan yang umum terjadi pada penggunaan MDI adalah kurang 

koordinasi, terlalu cepat inspirasi, tidak menahan napas selama 10 detik, tidak 

mengocok inhaler sebelum digunakan, tidak berkumur-kumur setelah penggunaan 

dan posisi MDI terbalik (Departemen Pulmonologi dan kedokteran Respirasi, 

2009). 

2) Inhaler Serbuk Kering atau Dry Powder Inhaler (DPI) 

Langkah-langkah penggunaan Diskus, Turbuhaler, dan Handihaler adalah 

sebagai berikut: (NACA, 2008). 

Tabel 4. Langkah-langkah penggunaan Diskus, Turbuhaler, dan Handihaler 

No 
DPI 

Diskus Turbuhaler Handihaler 

1 Memeriksa dosis Memeriksa dosis Memeriksa dosis 

2 Membuka penutup. Membuka penutup. Membuka penutup. 

3 Memegang  dengan posisi 

horizontal, buka tuas sampai 

bunyi „klik‟ 

Pertahankan inhaler tetap tegak 

lurus sambil memutar pegangan 

dan putar kembali lagi sampai 
terdengar “klik” 

Membuka tutup mouthpiece,  

menekan tombol hijau sampai ada 

bunyi „klik‟ 

4 Menghembuskan nafas 

secara perlahan jauh dari 

mouthoiece 

Menghembuskan nafas perlahan 

jauh dari mouthpiece 

Menghembuskan nafas perlahan 

jauh dari mouthpiece 

 
5 Memasukan mouthpiece di 

mulut,letakan antara gigi 

tetapi tidak digigit, dan 

tutup mulut dengan rapat 

Memasukan mouthpiece di 

mulut,letakan antara gigi tetapi 

tidak digigit, dan tutup mulut 

dengan rapat 

Memasukan mouthpiece di 

mulut,letakan antara gigi tetapi 

tidak digigit, dan tutup mulut 

dengan rapat 
6 Menarik nafas yang dalam 

dan kuat 

Menarik nafas yang dalam dan 

kuat 

Menarik nafas yang dalam dan 

kuat 

7 Menahan nafas sekitar 10 

detik atau selama nyaman 

Menahan nafas sekitar 10 detik 

atau selama nyaman 

Menahan nafas sekitar 10 detik 

atau selama nyaman 
8 Masih dengan menahan 

nafas, keluarkan inhaler 

dari mulut 

Menahan nafas sekitar 10 detik 

atau selama nyaman 

 

Menahan nafas sekitar 10 detik 

atau selama nyaman 

9 Menghembuskan nafas 
perlahan jauh dari 

mouthpiece 

Menghembuskan nafas perlahan 
jauh dari mouthpiece 

Menghembuskan nafas perlahan 
jauh dari mouthpiece, membuang 

kapsul yang sudah kosong. 

10 Jika dosis ekstra diperlukan, 

ilangi langkah 2-8 

Jika dosis ekstra diperlukan, 

ilangi langkah 2-8 

Jika dosis ekstra diperlukan, ilangi 

langkah 2-8 
11 Memasang kembali tutup 

inhaler 

Memasang kembali penutupnya Memasang kembali penutupnya 

12 Berkumur Berkumur Berkumur 

Obat dihirup saat menarik napas, tidak diperlukan koordinasi tangan dan 

tarikan napas. Tidak menggunakan propelan sehingga pasien harus dapat menarik 

napas dengan kuat (Departemen Pulmonologi dan kedokteran Respirasi, 2009). 

Perbedaan MDI dengan DPI adalah MDI membutuhkan koordinasi tangan/paru 

tingkat tinggi, banyak anak dan usia lanjut sulit menggunakan MDI secara benar, 
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latihan berulang diperlukan supaya terampil dalam penggunaan MDI, sedangkan 

DPI tidak menggunakan campuran propelan dan tidak memerlukan koordinasi 

gerakan oleh sebab itu anak usia 5-6 tahun dapat menggunakan DPI meskipun 

harus berusaha untuk menarik napas secara cepat dan kuat. Jenis inhaler bubuk 

kering ada tiga yaitu Diskus, Turbuhaler dan Handihaler.  

Menurut (NACA, 2008) kesalahan yang umum terjadi pada DPI adalah 

sebagai berikut: 

a) Kesalahan yang umum terjadi pada diskus adalah tidak memeriksa dosis 

sebelum menghirup, kegagalan untuk bernapas dalam-dalam, kegagalan 

untuk menahan napas setelah inhalasi (NACA, 2008). 

 

Gambar 1. Posisi yang benar dari inhaler  

b) Kesalahan yang umum terjadi pada penggunaan turbuhaler adalah tidak 

membuka tutup, tidak memutar searah jarum jam atau berlawanan arah 

jarum jam, cara menghirup pelan dan lemah, tidak menahan napas, dan 

pasien meniup turbuhaler hingga basah (NACA, 2008). 

 

Gambar 2. Penggunaan turbuhaler yang benar 
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c) Kesalahan yang umum terjadi pada handihaler adalah tidak menusuk 

kapsul atau menusuk kapsul beberapa kali, tidak menggunakan kapsul 

baru untuk setiap dosis, kegagalan untuk bernapas dalam-dalam dengan 

kekuatan yang cukup untuk pengobatan, tidak mengambil napas kedua 

untuk menerima dosis penuh dari kapsul dan menelan kapsul bukan 

menghirup (NACA, 2008). 

 

Gambar 3. Pengisian handihaler kapsul 

 

3. Kepatuhan 

Kepatuhan didefinisikan sebagai perilaku seseorang dalam melaksanakan 

perubahan gaya hidup sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dari petugas 

kesehatan. Agar pasien mematuhi hal-hal yang direkomendasikan oleh tenaga 

profesional, maka dibutuhkan kesepakatan antara pasien dengan penyedia 

kesehatan. Komunikasi yang baik dan profesional adalah  suatu keharusan untuk 

pengobatan yang efektif (WHO, 2003). 

Untuk melihat kepatuhan pemahaman karakteristik penyakit asma serta 

kesulitan/hambatan pasien untuk mematuhi terapi asma sangat penting (Gillisen, 

2007). Faktor-faktor yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pada pasien  asma 

di Indonesia dikelompokkan menjadi faktor terkait penyakit pasien, faktor terkait 

pengobatan, faktor terkait sosioekonomi dan faktor terkait sistem pelayanan 

kesehatan (Ferliani et al., 2015). Penderita asma di India yang mempunyai tingkat 

pendidikan tinggi memiliki tingkat kepatuhan yang  tinggi juga. Pasien yang patuh 

memiliki pemahaman yang besar tentang penyakit dan cara mengelolanya jika 

terjadi serangan asma secara tiba-tiba (Gaude, 2011). 
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Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan 

adalah Medication Adherence Rating Scale for Asthma (MARS-A-10). Kuesioner 

ini berisi 10 pertanyaan. Pada penelitian ini digunakan MARS-A karena kuesioner 

ini spesifik untuk mengukur kepatuhan pasien asma. Kuesioner kepatuhan MARS-

A-10 dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Kuesioner Kepatuhan MARS-A-10 

 

4. Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan asma pada pasien asma berpengaruh pada derajat 

asma dan tingkat kontrol asma. Pengetahuan asma yang baik dapat memberikan 

kontrol asma yang baik dan cenderung membawa ke derajat asma yang baik juga. 

Pengetahuan tentang faktor pemicu asma berpengaruh terhadap kekambuhan 

serangan dan terkontrolnya asma. 

 Asma yang terkontrol dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pasien asma 

terhadap penyakitnya. Semakin banyak pengetahuan pasien   tentang   penyakit   



11 

 

 

 

asma   yang   dideritanya   maka   semakin   besar pula kepatuhannya dalam obat 

dan penyakit asma yang dideritapun terkontrol dengan baik (Andayani dan 

Waladi, 2014). 

Pada penelitian ini untuk mengukur pengetahuan umum asma diukur 

menggunakan Asthma General Knowledge Questionnaire (AGKQ). Asthma 

General Knowledge Questionnaire (AGKQ) merupakan alat ukur yang 

mempunyai validitas tinggi dan dapat diterima secara valid untuk menentukan 

tingkat pengetahuan asma baik pada intervensi pendidikan maupun keadaan klinis 

(Ediworo, 2009). Kuesioner AGKQ dapat dilihat pada gambar 5 dan 6. 

 

 

Gambar 5. Kuesioner AGKQ 
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Gambar 6. Lanjutan gambar kuesioner AGKQ 

 

5. Peran Apoteker 

Pada asma, langkah-langkah pencegahan mempunyai peran penting dalam 

meningkatkan rentang dan kualitas hidup pasien. Hal ini dapat dilakukan dengan 

efisien jika apoteker memberikan konseling dan meningkatkan pengetahuan  

pasien tentang penyakit, faktor resiko, manajemen obat dan tindakan pencegahan 

untuk mengontrol asma (Alotaibi et al, 2015). Tujuan diberikannya konseling 

adalah memberi arah, petunjuk, nasihat tentang obat sesuai resep dan juga 

membuat pasien termotivasi untuk mematuhi penggunaan obat. Kurangnya 

pengetahuan pasien mengenai kesehatan menjadi masalah terpenting dalam 

kepatuhan. Hal inilah yang menjadi alasan adanya konseling untuk meningkatkan 

kepatuhan serta kualitas hidup pasien (Arief et al., 2013). Pada penelitian ini  

untuk mengukur peran apoteker diukur menggunakan kuesioner dari jurnal 

Contribution Of Community Pharmacists In Educating The Asthma Patients. 

 

E. Landasan Teori 

Hasil penelitian Wahyuningsih (2011) dalam penggunaan terapi inhalasi 

ada beberapa kendala yaitu ketidaktepatan penggunaan inhaler, Sehingga 

menyebabkan kegagalan terapi dalam penggunaan inhaler. Sekitar 90% dari 

pasien menunjukkan teknik yang salah dalam menggunakan MDI maupun DPI. 

Untuk menunjang keberhasilan dalam penggunaan inhaler diperlukan 
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pengetahuan tentang teknik inhaler yang optimal, sehingga dapat lebih dipahami. 

Hasil penelitian yaitu mayoritas responden menggunakan inhaler benar dan 

berhasil sebesar 50%. Responden yang menggunakan inhaler benar tetapi tidak 

berhasil sebesar 21,9%. Responden salah menggunakan inhaler dan berhasil 

sebesar 3,1%. Responden salah menggunakan inhaler dan tidak berhasil sebesar 

25% sehingga rasio prevalensi didapat 6,26. Kesimpulannya yaitu mayoritas 

responden menggunakan inhaler benar yaitu sebesar 71,9%. Dari hasil yang 

didapatkan tersebut bahwa Penggunaan inhaler menjadi faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan terapi pada pasien asma rawat jalan di BKPM Klaten 

dengan rasio prevalensi sebesar 6,26 dari 32 pasien. Dari penelitian Laras (2017) 

didapatkan hasil dari 72 responden yaitu terdapat hubungan antara kepatuhan 

dengan pengetahuan pasien p= 0,017 dan tingkat pendidikan p= 0,010. Penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kepatuhan dengan pengetahuan 

yang memiliki besar hubungan sebesar 28,1% dengan arah korelasi yang positif. 

 

F. Hipotesis 

Ho :Ada hubungan antara faktor jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, 

pengetahuan dan komunikasi di rsUD Kota Surakarta terhadap 

ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat asma. 

Ha :Tidak ada hubungan antara faktor jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

pendidikan, pengetahuan dan komunikasi terhadap ketidakpatuhan 

pasien dalam meminum obat asma. 

 

 

 

 

 

 

 


