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RINGKASAN 
 

STUDI PENGGUNAAN OBAT GOLONGAN β2-AGONIS 
PADA PASIEN ASMA 

(Penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Jalan Paru 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya) 

 
Anindya Carima 

 
 Penyakit asma merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup 
seriusyang terjadi di masyarakat bahkan beberapa fakta menyebutkan 
bahwa prevalensi dan morbiditas penyakit asma kini semakin meningkat. 
Asma merupakan penyakit heterogen, biasanya ditandai dengan inflamasi 
saluran nafas kronik. Gejala yang terjadi adalah gejala-gejala pernafasan 
diantaranya wheezing, nafas pendek, dada terasa berat dan batuk yang 
intensitasnya bervariasi pada setiap waktu bersamaan dengan keterbatasan 
aliran ekspirasi udara pernafasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Subdit Penyakit Kronik dan Degeneratif Lain pada bulan April 2007 
menunjukkan bahwa pada umumnya upaya pengendalian asma di Indonesia 
belum terlaksana dengan baik. Dengan demikian perbaikan mengenai upaya 
pengendalian asma merupakan hal yang sangat penting. 
 Tujuan manajemen terapi dari penyakit asma sendiri adalah 
mengontrol gejala dan menurunkan kerugian akibat gejala yang terjadi 
tersebut. Adapun gejala yang dikmaksud adalah eksaserbasi asma, 
kerusakan saluran pernafasan, dan efek samping yang terjadi dari terapi 
yang diberikan. Pada penelitian kali ini difokuskan kepada studi 
penggunaan obat golongan β2-agonis yang bekerja sebagai bronkodilator 
pada saluran nafas. Selain mempunyai efek sebagai bronkodilator, golongan 
obat ini juga mempunyai efek bronkoproteksi yang sangat bermanfaat 
dalam manajemen terapi asma. Penelitian kali ini bertujuan untuk 
mengetahui pola penggunaan obat golongan β2-agonis pada pasien dengan 
penyakit asma dan mengidentifikasi masalah terkait penggunaan obat 
tersebut yang berpotensi terjadi. Metode dari penelitian ini adalah 
retrospektif deskriptif yang menggunakan Electronic Medical Record 
(EMR) pasien pada periode Januari-Desember 2015. Sebanyak 34 sampel 
pasien asma yang memenuhi kriteria inklusi telah didapatkan dari tempat 
penelitian di Instalasi Rawat Jalan Paru RSUD Dr. Soetomo. 
 Dari hasil penelitian yang didapatkan, penggunaan obat golongan β2-
agonis terdiri dari 2 jenis yaitu SABA (Short Acting β2-agonist) dan LABA 
(Long Acting β2-agonis). SABA yang paling sering digunakan di Instalasi 
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Rawat Jalan Paru RSUD Dr. Soetomo adalah Salbutamol yaitu sebesar 
64,2% dengan dosis 100 mcg dan frekuensi penggunaan 3x1 karena 
salbutamol mempunyai efektivitas dalam pengobatan asma dengan efek 
samping yang lebih minimal dibandingkan fenoterolyang juga banyak 
digunakan sebesar 31,58% dengan dosis 100 mcg 3x1. Untuk LABA yang 
paling sering digunakan adalah Formoterol sebesar 90,00%, hal tersebut 
karena kombinasi ini mempunyai efektivitas yang baik dan lebih cost-
effective untuk terapi asma. Dosis formoterol yang banyak digunakanadalah 
4,5 mcg frekuensi 2x1 dan kemudian disusul dengan Salmeterol dengan 
penggunaan  sebesar 10,00% pada dosis 50 mcg frekuensi 3x1 dan 2x2 
dengan porsi yang setara. Rute penggunaan yang paling banyak digunakan 
dalam terapi asma dalam penelitian kali ini adalah rute inhalasi (MDI) yaitu 
sebesar 77,50% karena dapat memberikan OOA yang lebih cepat dengan 
efek lokal pada bronkus sehingga menurunkan efek sistemik dari obat ini. 
Masalah terkait penggunaan obat golongan β2-agonis diantaranya adalah 
efek samping berupa palpitasi, tremor, takikardi dan juga hipokalemia serta 
interaksi obat golongan β2-agonis dengan kortikosteroid sebesar 60,49% 
serta obat golongan β2-agonis dengan obat simpatomimetik lainnya sebesar 
39,51%. Pemberian terapi obat β2-agonis padapasien asma sudah 
sesuaidenganguideline terapi asma Global Initiative for Asthma 2015 dan 
pustaka Martindale edisi 36 namun masih ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan diantaranya adalah frekuensi penggunaan SABA seharusnya 
diberikan ketika terjadi eksaserbasi saja dan kombinasi obat β2-agonis 
dengan antihistamin yang bermanfaat sebagai agen antiinflamasi untuk 
terapi asma namun belum dirokemendasikan karena masih kurangnya 
evidence. 
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ABSTRACT 
 

DRUG UTILIZATION STUDY OF β2-AGONIST DRUG 
IN ASTHMA PATIENT 

(Study at Dr. Soetomo Hospital Surabaya) 
 

Anindya Carima 
 
Background. Asthma is a hetergenous disease and usually characterized by 
chronic airway inflamation. Another study declare that prevalence of 
asthma in Indonesia were increased. There are many benefit from use β2-
agonist drug for asthma treatment because it has bronchodilator and 
bronchoprotector activity. 
Objectives.The aim of this study are to identify the utilization of β2-agonist 
drug in asthma and Drug Related Problems (DRPs) that occur in using β2-
agonist drug. 
Methods. This study has retrospective observasional method by using 
patient’s Electronic Medical Record(EMR) who are in January-December 
2015 period. All data were analyzed by comparedwith Global Initiative for 
Asthma 2015 (GINA 2015). 
Results. In this study,there are 34 subjects that appropriate with inclusion 
criteria. There are44.11% subject use SABA, 8.84% use LABA,47.05% use 
combination SABA and LABA.β2-agonist drug that mostly used is 
Salbutamol (SABA) and Formoterol (LABA). β2-agonist drug + 
corticosteroid is combination therapy that mostly used in this study. There 
were some administration dose that given by physician according to 
patient’s condition. Problems that potentially occur in this study are adverse 
effect and interaction between β2-agonist with corticosteroid 60.49% and 
with others simpatomimetics agent 39.51%. 
Conclusion.Drug of choicefor asthma treatment are Salbutamol as reliever 
therapy and Formoterol as controller therapy. Administration dose that 
given were appropriate with GINA 2015. None of actual DRPs occured. 
 
Keywords. Drug utiliztion study, Asthma, β2-agonist drug, Descriptive 
analysis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Asma merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup serius 

dan umum terjadi pada masyarakat. Penyakit ini juga merupakan salah satu 

penyakit yang banyak terjadi di kota industri. Banyak fakta yang 

menyebutkan bahwa prevalensi dan morbiditas asma kini semakin 

meningkat (Sears et al., 2004). Prevalensi asma, tingkat keparahan asma 

dan rawat inap karena asma meningkat selama 4 dekade terakhir, meskipun 

tampaknya tidak terjadi peningkatan jumlah yang bermakna tetapi hal 

tersebut dianggap mempunyai prevalensi sangat tinggi dan penyebabnya 

masih belum diketahui (Lucas et al., 2005). Berdasarkan WHS (World 

Health Survey) yang dilakukan oleh WHO (World Health Organization) 

dengan data yang dikumpulkan pada tahun 2002 dan 2003 di 6 benua yang 

diwakili oleh beberapa negara diperoleh bahwa 5 negara yang mempunyai 

beban asma tertinggi adalah Australia (21,1%), Swedia (20,2%), Inggris 

(18,2%), Belanda (15,3%) dan Brasil (13,03%). Asma juga menyumbang 

sekitar 1 dalam setiap 250 kematian di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, 

jumlah penderita asma meningkat 2,9% setiap tahun dari 20,3 juta orang 

pada tahun 2001 menjadi 25,7 juta orang pada tahun 2010. Dari 25,7 juta 

orang tersebut terdiri dari 7 juta pasien anak-anak, 18,7 juta pasien dewasa 

dan 3,1 juta pasien usia 65 tahun keatas. Berdasarkan ras, dibedakan 

menjadi 19,1 juta pasien ras kulit putih dan 34,7 juta pasien dengan ras kulit 

hitam, dan 1,9 juta pasien termasuk di ras lain (Follenweider et al., 2013). 

Occupational Asthma (OA) merupakan salah satu resiko penyakit 

pernafasan pada lingkungan kota industri meskipun sebagian besar 

penelitian menyebutkan prevalensi WRA (Work Related Asthma) adalah 
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diantara 5% dan 25%. Selain itu, prevalensi WEA (Work Exacerbated 

Asthma) pada orang dewasa diperkirakan sebesar 21%. WRA 

mempengaruhi sekitar 5% dan 10% orang dewasa di Eropa, sehingga 

menjadi masalah kesehatan publik yang serius dengan melibatkan secara 

berarti mengenai sosioekonomi (Rigat et al., 2015). Di Indonesia, 

prevalensi asma juga meningkat dari 3,5% pada tahun 2007 menjadi 4,5% 

pada tahun 2013 (Riskesdas, 2013). 

 Kematian yang disebabkan oleh asma kebanyakan terjadi diluar 

rumah sakit dan sangat jarang terjadi kematian setelah opname di rumah 

sakit. Penyebab kematian terbanyak adalah karena keparahan obstruksi paru 

yang terjadi dan terapi yang kurang. Sedangkan penyebab kematian karena 

asma yang terjadi di rumah sakit adalah karena kurangnya terapi atau terapi 

yang diberikan tidak cocok (Kelly et al., 2008). Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan di 5 provinsi di Indonesia (Sumatera Utara, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan) yang dilakukan oleh 

Subdit Penyakti Kronik dan Degeneratif Lain pada bulan April 2007 

menunjukkan bahwa pada umunya upaya pengendalian asma belum 

terlaksana dengan baik. Di Indonesia, ketersediaan peralatan yang 

diperlukan untuk diagnosis dan tatalaksana asma juga masih minim (Depkes 

RI, 2009). 

 Asma adalah penyakit heterogen, biasanya ditandai dengan inflamasi 

saluran nafas kronik. Gejala yang terjadi adalah gejala-gejala pernafasan 

diantaranya wheezing, nafas pendek, dada terasa berat dan batuk yang 

intensitasnya bervariasi pada setiap waktu bersamaan dengan keterbatasan 

aliran ekspirasi udara pernafasan (Global Initiative for Asthma, 2015). 

Asma mempunyai beberapa karakteristik yaitu dapat dilihat dari tingkat 

keparahan obstruksi saluran pernafasan (bronkospasme, udem dan 

hipersekresi), BHR (Bronchial Hyperresponsiveness), dan inflamasi saluran 
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pernafasan. Penyakit ini belum diketahui bagaimana penyembuhan atau 

pencegahan utamanya. Pada seseorang yang sensitif, inflamasi yang terjadi 

dapat menyebabkan kekambuhan yang ditandai dengan wheezing, sesak 

nafas, dada sesak dan batuk terutama terjadi pada malam hari atau dini hari 

(Kelly et al., 2008). 

 Etiologi dari penyakit ini adalah karena keturunan atau genetik. Pada 

penyakit asma menunjukkan adanya kelainan gen, oleh karena itu gen 

dengan fenotip asma mungkin ditimbulkan dari pewarisan gen atau 

kombinasi dua gen. Kelainan dari gen fenotip asma terlihat jelas ketika 

terpapar oleh beberapa benda atau keadaan pencetus terjadinya 

bronkospasme pada penderita asma. Beberapa contoh pencetus asma yaitu 

polusi udara, sinusitis, pengawet makanan dan beberapa obat. Selain itu, 

dapat juga disebabkan oleh keadaan lingkungan misalnya status 

sosioekonomi, jumlah keluarga, paparan dari asap rokok, paparan alergen, 

urbanisasi dan meningkatnya paparan yang menginfeksi pada anak-anak. 

Paparan dari lingkungan juga merupakan penyebab yang sangat 

mempengaruhi eksaserbasi asma. Faktor resiko yang menyebabkan 

kekambuhan wheezing pada asma dihubungkan dengan infeksi virus pada 

saluran nafas, kelahiran prematur, jenis kelamin laki-laki dan lingkungan 

perokok. Atopi juga merupakan faktor resiko asma yang berkelanjutan pada 

anak-anak (Kelly et al., 2008). 

 Tujuan utama dari manajemen penyakit asma adalah dengan 

mengontrol gejala dan menurunkan kerugian akibat gejala tersebut. Yang 

dimaksud dengan gejala yang harus dikontrol adalah eksaserbasi asma, 

kerusakan saluran pernafasan, dan efek samping dari terapi yang didapatkan 

(Global Initiative for Asthma, 2015). Jika penyakit asma dapat dikontrol 

dengan baik maka perubahan saluran pernafasan yang irreversibel dan 

kematian pada asma akan menurun (Boulet, 2004). 
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 Inflamasi saluran pernafasan merupakan mekanisme utama dalam 

terjadinya asma, maka perlu dilakukan peminimalan paparan oleh agen 

pencetus inflamasi dan mengurangi proses inflamasi menggunakan obat 

anti-inflamasi yang kemudian digunakan untuk menjadi manajemen terapi 

asma yang modern. Obat anti-inflamasi lini pertama untuk asma adalah 

inhalasi kortikosteroid atau Inhaled Corticosteroid (ICS) (Global Initiative 

for Asthma, 2015). Pada beberapa pasien dengan gejala dibutuhkan obat 

tambahan yaitu bronkodilator yang memberikan efek relaksasi otot polos 

saluran pernafasan untuk mengurangi gejala serangan akut tersebut (Boulet, 

2004). Obat golongan β-agonis merupakan bronkodilator yang paling 

efektif digunakan dalam terapi asma (Kim and Story, 2008). Bronkodilator 

β2-agonis digunakan pada semua step dalam guideline terapi asma karena 

dapat digunakan sebagai terapi kontrol maupun terapi serangan asma akut 

(Global Initiative for Asthma, 2015). 

 Beberapa contoh obat bronkodilator pada asma yaitu golongan β2-

agonis adalah salbutamol, terbutalin, fenoterol yang mempunyai OOA 

(Onset of Action) cepat dan DOA (Duration of Action) pendek atau biasa 

disebut sebagai Short Acting β2-Agonist (SABA). Selain itu juga ada 

salmeterol dan formoterol yang mempunyai DOA lama disebut sebagai 

Long Acting β2-Agonist (LABA) (Sears et al., 2004). SABA dikenal sejak 

lama sebagai bronkodilator poten dan digunakan sebagai terapi lini pertama 

pada serangan asma akut (Sears et al., 2004; Global Initiative for Asthma, 

2015). LABA digunakan ketika terapi kontrol asma dengan ICS dinyatakan 

gagal didapatkan (Global Initiative for Asthma, 2015).  

 Mekanisme kerja dari obat golongan β2-agonis adalah dengan 

berikatan dengan reseptor β2-adrenergik yang kemudian akan berpasangan 

dengan protein G. Sinyal yang dihasilkan dari ikatan reseptor tersebut akan 

menghasilkan siklik adenosin monofosfat (cAMP) intraseluler yang 
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kemudian akan menurunkan aktivitas dari efektor seperti protein kinase A 

(PKA) atau Epac. Akitivasi dari siklik tersebut akan menurunkan kadar Ca2+ 

intraseluler dan mengaktivasi kanal K+ dengan konsekuensi hiperpolarisasi 

dari membran sel otot polos saluran nafas yang kemudian menimbulkan 

relaksasi otot (Ricciardolo et al., 2015). 

 Penambahan LABA pada ICS dapat memberikan kontrol yang baik 

terhadap asma. Jika dibandingkan dengan bronkodilator lainnya, LABA 

merupakan bronkodilator yang paling efektif digunakan sebagai terapi 

tambahan pada kontrol asma dengan ICS, namun harganya lebih mahal 

dibandingkan dengan ICS secara reguler (Kelly et al., 2014). Kombinasi 

kedua obat ini dengan dosis yang sama dapat mengurangi gejala, 

meningkatkan fungsi paru-paru dan menurunkan eksaserbasi asma lebih 

cepat pada beberapa pasien jika dibandingkan dengan penggunaan ICS 

secara reguler dalam dosis dua kali lipatnya maupun dosis rendah (Global 

Initiative for Asthma, 2015; Nabil et al., 2014). Kombinasi ICS dengan 

formoterol memberikan tingkat kontrol dan pereda asma yang sama jika 

dibandingkan dengan kombinasi ICS dengan LABA lainnya atau ICS dosis 

rendah secara reguler dengan tambahan SABA sebagai terapi pereda asma 

(Global Initiative for Asthma, 2015). Sedangkan menurut Salpeter et al., 

2010 peggunaan LABA dapat meningkatkan resiko kematian akibat asma. 

Toleransi bronkodilatasi atau bronkproteksi dapat dicapai lebih cepat dan 

lebih tinggi dengan penggunaan LABA dibandingkan dengan SABA 

(Ricciardolo et al., 2015). 

 Obat golongan β2-agonis kerja cepat (SABA) merupakan terapi 

paling efektif dan sering digunakan pada serangan akut asma sebagai 

penghambat reaksi bronkokonstriksi yang reversibel (Sears et al., 2004). 

Sebanyak 66% pasien asma dewasa di departemen emergensi membutuhkan 

dosis 2,5 mg nebulasi salbutamol sebanyak tiga kali untuk kembali pulih 
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dari serangan asma (Kelly et al., 2014). Kombinasi obat golongan β2-agonis 

dan golongan antikolinergik seperti misalnya ipratropium bromide 

memberikan peningkatan FEV1 dan memperpanjang reaksi jika 

dibandingkan dengan penggunaan SABA secara reguler pada pasien dengan 

moderate atau severe asma (Gelb et al., 2008).  Namun, Craven et al., 2001 

mengatakan bahwa penggunaan kombinasi β2-agonis dan ipratropium 

bromida menghasilkan keuntungan yang tidak signifikan pada anak-anak. 

Selain itu juga telah dinyatakan dalam sebuah penelitian bahwa penggunaan 

salbutamol yang merupakan obat golongan β2-agonis memberikan efek 

samping berupa sinus takikardi, tremor, dan hipokalemia sementara (Wills 

et al., 2015). 

 Rute pemberian sediaan obat golongan β2-agonis terdiri dari berbagai 

macam yaitu secara per oral, intravena, inhalasi dan subcutan. Penggunaan 

secara inhalasi menurunkan efek samping penggunaan obat jika 

dibandingkan dengan penggunaan melalui rute per oral, memberikan efek 

yang lebih cepat dan memberikan efek perlindungan yang lebih besar 

terhadap rangsangan yang menimbulkan bronkospasme (Depkes RI, 2007). 

Suatu hasil penelitian menyebutkan bahwa didapatkan 81 dari 303 

partisipan mengalami penggunaan salbutamol yang berlebihan selama 

dalam masa penelitian. Dimana dalam kasus ini penggunaan reguler β2-

agonis dengan dosis yang sangat besar dilaporkan terjadi pada asma yang 

fatal (Patel et al., 2014). Penggunaan inhalasi β2-agonis secara berlebihan 

diduga dapat menyebabkan penghentian fungsi jantung setelah terjadinya 

krisis asma akut yang kemudian diikuti hipoksia dan menimbulkan 

kematian. Kombinasi obat golongan β2-agonis dengan obat golongan 

simpatomimetik lainnya tidak direkomendasikan karena dapat 

menyebabkan efek kerusakan kardiovaskular sehingga, jika hal tersebut 

diperlukan maka disarankan untuk mempertimbangkan terapi alternatif 
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lainnya (Depkes RI, 2007). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

House et al., 2015 pemberian obat golongan β2-agonis (bedoradrine, MN-

221) secara intavena tidak memberikan kenaikan (Forced Expiratory 

Volume) FEV1 secara signifikan dalam 3 jam dibandingkan dengan 

pemberian terapi standar untuk asma menengah hingga berat.  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas mengenai 

obat golongan β2-agonis maka, diperlukan perhatian khusus dalam 

menggunakan obat tersebut mulai dari pemilihan obat, dosis yang 

digunakan sampai dengan efek samping yang ditimbulkan baik aktual 

maupun potensial sehingga diperlukan sebuah penelitian tentang studi pola 

penggunaan obat golongan β2-agonis pada pasien asma sebagai upaya 

dalam rangka mewujudkan pemberian terapi asma yang terbaik untuk 

pasien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan obat golongan β2-agonis pada pasien asma di 

Instalasi Rawat Jalan Paru RSUD Dr. Soetomo Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 
Mengkaji pola penggunaan obat golongan β2-agonis pada pasien asma di 

Instalasi Rawat Jalan Paru RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 
1. Mengakaji pola penggunaan obat golongan β2-agonis pada pasien 

asma berdasarkan jenis obat, dosis obat, rute pemakaian obat, dan 

frekuensi pemakaian. 
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2. Mengkaji Drug Related Problem yang muncul dan atau yang akan 

muncul dari penggunaan obat untuk mengatasi gejala asma pada 

pasien asma. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan dan masukan untuk meninjau kembali pedoman 

terapi untuk mengatasi gejala asma pada pasien asma. 

2. Sebagai bahan informasi dan masukan dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kefarmasian berdasarkan konsep Pharmaceutical Care. 

3. Sebagai sarana untuk belajar meneliti bagi mahasiswa. 
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 Bronkus mencabang menjadi dua yaitu kiri dan kanan. Bronkus 

kanan lebih pendek, lebih lebar dan lebih vertikal dibandingkan dengan 

bronkus kiri. Oleh karena hal tersebut, bronkus kanan mempunyai 

kecenderungan bahwa benda asing lebih menyukai masuk kedalam bronkus 

kanan bagian tengah dan bawah lobus. Bronkus kiri terbagi menjadi dua 

yaitu lobus superior dan inferior (Faiz et al., 2002). 

 Paru menyediakan permukaan alveolar dengan luas 40 m2 sebagai 

tempat penukaran gas. Paru kanan dibagi menjadi lobus atas, tengah dan 

bawah yang miring dan mempunyai retakan horizontal. Sedangkan paru kiri 

hanya retakan miring sehingga menyebabkan paru kiri tidak memiliki lobus 

tengah (Faiz et al., 2002). 

 

 
Gambar 2.2 Anatomi Paru (Faiz et al., 2011) 
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 Pada saluran pernafasan terdapat otot polos yang mempunyai 

reseptor β. Sebesar 80% reseptor β yang terdapat pada paru adalah subtipe 

β2. 90% reseptor β2 terdapat pada dinding alveolar dan sisanya ditemukan 

pada sel otot polos, membran epitel, endotel dan sel mast. Sel otot polos 

mengandung 30.000-40.000 reseptor β2 (Sears et al., 2004). 

 

2.2 Tinjauan tentang Penyakit Asma 

2.2.1 Definisi dan Epidemiologi Penyakit Asma 

 Asma merupakan suatu penyakit serius kronis yang memberikan 

beban berat terhadap pasien, keluarga pasien, maupun masyarakat. Hal 

tersebut menyebabkan gejala pernafasan, pembatasan aktivitas dan serangan 

asma yang membutuhkan pertolongan secepatnya dan dapat berakibat fatal. 

Sedangkan pengertian dari asma adalah penyakit heterogen, biasanya 

ditandai dengan inflamasi saluran nafas kronik. Gejala yang terjadi adalah 

gejala-gejala pernafasan diantaranya wheezing, nafas pendek, dada terasa 

berat dan batuk yang intensitasnya bervariasi pada setiap waktu bersamaan 

dengan keterbatasan aliran ekspirasi udara pernafasan. (Global Initiative for 

Asthma, 2015). 

 Prevalensi asma, tingkat keparahan asma dan rawat inap karena asma 

meningkat selama 4 dekade terakhir, meskipun tampaknya tidak terjadi 

peningkatan jumlah yang signifikan tapi hal tersebut dianggap mempunyai 

prevalensi sangat tinggi dan penyebabnya masih belum diketahui (Lucas et 

al., 2005). Berdasarkan WHS (World Health Survey) yang dilakukan oleh 

WHO (World Health Organization) dengan data yang dikumpulkan pada 

tahun 2002 dan 2003 di 6 benua yang diwakili oleh beberapa negara 

diperoleh bahwa 5 negara yang mempunyai beban asma tertinggi adalah 

Autralia (21,1%), Swedia (20,2%), Inggris (18,2%), Belanda (15,3%) dan 

Brasil (13,03%). Asma juga menyumbang sekitar 1 dalam setiap 250 
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kematian di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, jumlah penderita asma 

meningkat 2,9% setiap tahun dari 20,3 juta orang pada tahun 2001 menjadi 

25,7 juta orang pada tahun 2010. Dari 25,7 juta orang tersebut terdiri dari 7 

juta pasien anak-anak, 18,7 juta pasien dewasa dan 3,1 juta pasien usia 65 

tahun keatas. Berdasarkan ras, dibedakan menjadi 19,1 juta pasien ras kulit 

putih dan 34,7 juta pasien dengan ras kulit hitam, dan 1,9 juta pasien 

termasuk di ras lain (Follenweider et al., 2012). 

  

2.2.2 Diagnosa Penyakit Asma 

 Diagnosa asma dilakukan berdasarkan gejala yang bersifat episodik, 

dimana pemeriksaan fisik ditandai dengan nafas yang dangkal dan terdengar 

bunyi wheezing pada pemeriksaan dada, namun terkadang bunyi wheezing 

tidak terdengar pada serangan asma yang sangat berat. Pemeriksaan yang 

dilakukan untuk diagnosis dan monitor asma adalah dengan pemeriksaan 

fungsi paru menggunakan nilai FEV1 (Forced Expiratory Volume) pada 

detik pertama, PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) dan variabilitas PEFR 

(Depkes RI, 2007; Suau et al., 2015). Pemerikasan penunjang lain 

diantaranya adalah pemeriksaan laboratorium seperti Blood Gas Artery atau 

biasanya disebut dengan analisis gas darah, pemerikasaan darah, sputum 

dan tinja. Selaian pemeriksaan laboratorium, juga digunakan pemeriksaan 

penunjang lain seperti radiologis, uji provokasi bronkus dan uji kulit (prick 

test) untuk asma alergi (Maranatha et al., 2005; Global Initiative for 

Asthma, 2015). 

 Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa fungsi 

paru dengan menghasilkan hasil pengukuran berupa FEV1. Pemeriksaan ini 

sangat tergantung pada kemampuan paru seseorang sehinga juga dibutuhkan 

instruksi operator yang jelas. Ketika nilai FEV1 yang didapatkan adalah 

<80% dengan nilai prediksi atau rasio FEV1<75% menandakan adanya 
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sumbatan jalan nafas. Pengambilan data FEV1 dilakukan sebanyak 2 atau 3 

kali kemudian diambil nilai tertinggi supaya hasil pemeriksaan tersebut 

akurat. Selain itu, pemeriksaan menggunkan spirometri dapat digunakan 

untuk mengetahui reversibilitas asma yaitu dengan adanya perbaikan nilai 

FEV1 lebih dari sama dengan 15% secara spontan setelah diberikan inhalasi 

bronkodilator atau bronkodilator oral selama 10-14 hari maupun setalah 

pemberian kortikosteroid baik inhalasi maupun oral selama 2 minggu 

(Depkes RI, 2007) 

 Pemeriksaan PEFR menggunakan alat yang disebut Peak Expiratory 

Flow Meter dan merupakan alat yang paling sederhana, murah dan praktis 

untuk memeriksa gangguan sumbatan jalan nafas. Terjadinya sumbatan 

jalan nafas ditandai degan nilai PEFR <80% nilai prediksi. PEFR juga dapat 

digunakan untuk memeriksa nilai reversibilitas asma dengan perbaikan nilai 

PEFR >15% stelah pemberian bronkodilator inhalasi atau bronkodilator oral 

10-14 hari, maupun setalah pemberian kortikosteroid baik inhalasi maupun 

oral selama 2 minggu. Selain itu, diukur juga nilai variabilitas PEFR dengan 

nilai normal <20%. Nilai variabilitas ini tergantung pada siklus diurnal 

(Depkes RI, 2007). 

 Pengukuran gas darah arteri akan normal selama eksaserbasi asma 

ringan, tetapi terjadi alkalosis pernapasan dan peningkatan perbedaan 

oksigen alveolar-arteri yang umum. Selama eksaserbasi berat, hipoksemia 

terjadi dan PaCO2 kembali normal. Kombinasi dari peningkatan PaCO2 dan 

asidosis pernafasan mungkin menunjukkan kegagalan pernafasan yang akan 

datang dan kebutuhan untuk ventilasi mekanis (Chesnutt et al., 2011). 

Analisis gas darah memberikan informasi penting untuk membantu 

manajemen asma berat. PaO2 arteri rendah (hipoksemia) yang disebabkan 

oleh ventilasi/perfusi tidak sesuai dan PaCO2 rendah (hipokapnia) karena 

efek dari hiperventilasi. Kemudian dalam proses penyakit, PaCO2 dapat 
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ditemukan tinggi karena hiperventilasi. Ketika PaCO2 yang ditemukan 

meningkat dan pH rendah merupakan tanda bahaya bahwa pasien lemah dan 

segera membutuhkan bantuan ventilasi (Enright et al., 2013). 

 

2.2.3 Klasifikasi Penyakit Asma 

 

Tabel II.1 Klasifikasi asma berdasarkan berat penyakit (Depkes RI, 2007) 
Derajat 
Asma Gejala Fungsi Paru 

Intermiten Siang hari ≤ 2 kali per minggu 
Malam hari ≤ 2 kali per bulan 
Serangan singkat 
Tidak ada gejala antar 
serangan 
Intenitas serangan bervariasi 

Variabilitas PEFR < 
20% 
FEV1≥ 80% nilai 
prediksi 
PEFR ≥ 80% nilai 
terbaik 

Persisten 
ringan 

Siang hari> 2 kali per minggu 
tetapi < 1 kali per hari 
Malam hari> 2 kali per bulan 
Serangan dapat mempengaruhi 
aktifitas 

Variabilitas PEFR 20-
30 % 
FEV1≥ 80% nilai 
prediksi 
PEFR ≥ 80% nilai 
terbaik 

Persisten 
sedang 

Siang hari ada gejala 
Malam hari> 1 kali per 
minggu 
Serangan mempengaruhi 
aktifitas 
Serangan≥ 2 kali per minggu 
Serangan berlangsung berhari-
hari 
Seharai-hari menggunakan 
inhalasi SABA 

Variabilitas PEFR > 
30% 
FEV160-80% nilai 
prediksi 
PEFR 60-80% nilai 
terbaik 

Persisten 
berat 

Siang hari terus menerus ada 
gejala 
Setiap malam hari sering 
timbul gejala 
Aktifitas fisik terbatas 
Sering timbul serangan 

Variabilitas PEFR > 
30% 
FEV1≤ 60% nilai 
prediksi 
PEFR ≤ 60% nilai 
terbaik 
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2.2.4 Fakor Resiko Penyakit Asma 

 Asma merupakan suatu penyakit inflamasi kronik pada saluran nafas 

yang disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah adanya faktor genetik, 

dimana pada penyakit asma menunjukkan adanya kelainan gen, oleh karena 

itu gen dengan fenotip asma mungkin ditimbulkan dari pewarisan gen atau 

kombinasi dua gen. Kelainan dari gen fenotip asma terlihat jelas ketika 

terpapar oleh beberapa benda atau keadaan pencetus terjadinya 

bronkospasme pada penderita asma. Beberapa contoh agen pencetus asma 

adalah polusi udara, sinusitis, pengawet makanan dan beberapa obat (Kelly 

et al., 2008). Gen pembawa asma tersebut terlibat dalam fungsi penghalang 

epitel selain sebagai regulator inflamasisehingga berperan dalam etiologi 

asma (Henderson, 2012). Riwayat atopi juga merupakan faktor resiko yang 

sangat besar untuk terjadi asma. Serum IgE memiliki hubungan yang sangat 

kuat dengan terjadinya BHR (Bronchial Hyperresponsiveness) (Woodruff et 

al., 2015). 

 Selain faktor genetik, lingkungan juga dapat mempengaruhi 

terjadinya asma misalnya, keadaan sosioekonomi, jumlah keluarga, paparan 

dari rokok terhadap kehamilan maupun bayi, paparan alergen, urbanisasi, 

dan meningkatnya agen penginfeksi asma pada anak-anak (Kelly et al., 

2008). Polusi udara dapat memperparah terjadinya asma dengan 

meningkatkan tekanan oksidatif, menginduksi inflamasi lokal, 

meningkatkan sensitifitas alergi, mengganggu perkembangan paru atau 

melukai saluran pernafasan (Woodruff et al., 2015). 

 Infeksi bakteri yang atipikal disebutkan mempunyai hubungan 

dengan eksaserbasi asma. Bakteri pneumonia yang terlibat dalam 

perkembangan wheezing yang terjadi adalah Chlamydia pneumoniae dan 

Mycoplasma pneumoniae. Kedua bakteri tersebut wheezin menginfeksi 

saluran nafas yang kemudian menjadi kronis sehingga merangsang 
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terjadinya inflamasi lokal pada saluran nafas serta meningkatkan jumlah 

jaringan sel mast (Woodruff et al., 2015). RSV (Respiratory Syncytial 

Virus) juga menyebabkan penyakit saluran nafas bagian bawah pada bayi, 

anak-anak dan orang tua. Peningkatan resiko wheezing dan penurunan 

fungsi paru juga terjadi setelah serangan dari RSV (Zomer-Kooijkeret al., 

2014). Sigurs et al., 2010 juga menyatakan bahwa serangan berat dari RSV 

meningkatkan prevalensi asma yang bertahan sampai dewasa.  

 

2.2.5 Patofisiologi Penyakit Asma 

 Karakteristik utama asma adalah mengenai tingkat keparahan 

obstruksi saluran nafas (bronkospasme, udem, hipersekresi), BHR 

(Bronchial Hyperresponsiveness) serta inflamasi saluran nafas. Pada asma 

respon imun dari immunoglobulin (Ig)E sangat berperan. Inflamasi yang 

terjadi ada dua macam yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronik (Kelly et 

al., 2008) 

 Mekanisme terjadinya inflamasi akut adalah ketika adanya paparan 

alergen yang menyebabkan reaksi alergi fase awal dan pada beberapa kasus 

dapat diikuti reaksi alergi fase akhir. Aktivasi dari sel yang mempengaruhi 

alergen spesifik IgE mengawali terjadinya reaksi alergi fase awal dengan 

aktivasi sel mast dari saluran nafas dan makrofag secara cepat. Kemudian 

sel yang sudah aktif tersebut akan melepaskan mediator inflamasi yaitu, 

histamin, eikosanoid, dan spesies oksigen reaktif yang dapat menimbulkan 

kontraksi otot polos pada saluran nafas, sekresi mukus dan vasodilatasi. 

Mediator inflamasi menginduksi terjadinya kebocoran mikrovaskular 

dengan eksudasi plasma pada saluran nafas. Plasma protein yang bocor 

menyebabakan penebalan dan udem pada dinding saluran nafas sehingga 

terjadi penyempitan lumen saluran nafas. Eksudasi plasma juga dapat 

mempengaruhi integritas dari epitel dan menurunkan klirens mukus. Reaksi 
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fase akhir terjadi setalah 6-9 jam terjadinya paparan dan meperlihatkan 

aktivasi eosinofil, sel T CD4+, basofil, neutrofil dan makrofag. Aktivasi sel 

T menyebabkan pelepasan sitokin TH2 yang menjadi kunci terjadinya reaksi 

fase akhir. Peningkatan dari nonspesifik BHR biasanya terlihat setelah 

terjadinya reaksi fase akhir tetapi tidak terjadi setelah reaksi fase awal 

karena alergen (Kelly et al., 2008). 

 Pada penyakit asma semua sel akan teraktivasi termasuk eosinofil, 

sel T, sel mast, makrofag, sel epitel, fibrolas dan sel otot polos bronkus. Sel-

sel tersebut juga mengatur terjadinya inflamasi dan mengawali proses 

remodelling oleh karena adanya sitokin dan faktor pertumbuhan. Sel epitel 

teraktivasi melalui mekanisme reaksi IgE virus, polutan atau histamin. 

Kemudian sel epitel melepaskan eikosanoid, peptida, matriks protein, 

sitokin dan nitrit oksid yang berperan dalam proses inflamasi. Sel epitel 

juga sangat berperan dalam pengaturan remodelling saluran nafas dan 

fibrosis. Pada asma, eosinofil juga memberikan kontribusinya dengan 

melepaskan mediator proinflamasi. Mediator sitotoksik dan sitokin pada 

proses aktivasi juga akan melepaskan mediator inflamasi serperti leukotrien 

dan granula protein yang dapat melukai jaringan saluran pernafasan. Biopsi 

mukosa pada pasien asma mengandung dua tipe limfosit yaitu TH1 dan TH2 

yang menjadi marker adanya inflamasi namun, TH1 bekerja menghambat 

aktivitas TH2 yang melepaskan sitokin sebgai mediator inflamasi. Jadi asma 

dapat disebabkan ketidaksetimbangan jenis limfosit TH1 dan TH2. 

Degranulasi sel mast mempunyai respon yang cepat dalam mengawali 

terjadinya reaksi alergi akibat paparan alergen yang terjadi. Sel mast 

ditemukan lebih banyak pada jalur nafas pada pasien asma akibat alergi. 

Alergen berikatan dengan IgE dan kemudian terjadi pelepasan histamin, 

eosinofil dan faktor kemotaktik neutrofil. Sensitifitas sel mast juga dapat 

diaktivasi oleh stimuli yang menyebabkan bronkospasme akibat dari 
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aktivitas yang berat. Makrofag alveolus berperan penting dalam memakan 

dan mencerna bakteri serta benda asing lainnya pada saluran nafas. 

Makrofag alveolus dapat menghasilkan faktor kemotaktik neutrofil dan 

faktor kemotaktik eosinofil dimana hal tersebut dapat meningkatakan proses 

inflamasi sedangkan neutrofil mempunyai peranan dalam meningkatkan 

BHR dan menyebabkan inflamasi dengan pelepasan faktor pengaktifan 

platelet, prostaglandin, tromboksan dan leukotrien. Fibroblas juga dapat 

menyebabkan inflamasi dengan mangaktivasi (Interleukin) IL-4 dan IL-13 

yang kemudian melepaskan mediator inflamasi seperti sitokin dan 

remodelling jaringan. Molekul adesi memiliki peranan penting dalam 

terjadinya proses inflamasi yaitu adesi dari beberapa sel dan matriks 

jaringan yang memfasilitasi migrasi dan infiltrasi sel tersebut pada tempat 

inflamasi. Beberapa molekul adesi yang berperan adalah integrins 

cadherins, immunoglobulin supergene family, selectins, vascular adressins 

dan ligan karbohidrat (Kelly et al., 2008). 

  

2.2.6 Patologi Penyakit Asma 

 Fitur histopatologis asma melibatkan proses seluler. Mukosa saluran 

nafas menebal, edema, dan terjadi infiltrasi sel inflamasi, terutama limfosit, 

eosinofil, dan sel mast. Hipertrofi dan kontraksi otot polos saluran nafas 

juga terlihat. Bronkial dan sel epitel bronkiolus sering rusak oleh karena 

produk eosinofil seperti protein dasar utama dan eosinofil kemotaktik 

protein yang sitotoksik untuk epitel. Epitel yang cedera dapat memediasi 

hiperreaktivitas jalan nafas. Selain itu juga terjadi hiperplasia kelenjar 

sekresi dan hipersekresi lendir yang dapat menyumbat saluran nafas 

ditemukan pada asma berat. Bahkan pada saluran nafas penderita asma, sel-

sel inflamasi ditemukan dalam jumlah yang meningkat pada mukosa dan 

submukosa, dan myofibroblas subepitel telah berkembang biak dan 
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menghasilkan peningkatan kolagen interstitial. Hal ini menjelaskan 

komponen obstruksi jalan nafas yang relatif tetap terlihat di beberapa 

penderita asma (McPhee and Ganong, 2006). 

 

2.3 Tinjauan tentang Terapi Penyakit Asma 

2.3.1 Tatalaksana Terapi Non Farmakologis Penyakit Asma 

  Terapi non farmakologis asma terdiri dari edukasi mengenai 

manajemen asma secara mandiri dan fisioterapi pernafasan termasuk Body 

Excercise Training (ET), Insipratory Muscle Training (IMT) danpelatihan 

kembali teknik pernapasan (Bruurs et al., 2013). IMT dan ET bisa 

dilakukan salah satu saja ataupun kombinasi dari keduanya (Santos et al., 

2015). 

  Edukasi pada pasien dan keluarga bertujuan meningkatkan 

pemahaman mengenai penyakit asma secara umum dan pola penyakitnya, 

meningkatkan kemampuan dalam penanganan asma secara mandiri, 

meningkatkan kepatuhan dalam penanganan asma secara mandiri, 

membantu pasien untuk mengontrol asma, meningkatkan kepuasan, serta 

meningkatkan rasa percaya diri. Komunikasi yang baik merupakan kunci 

untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Bentuk edukasi dapat diberikan 

dalam berbagai media komunikasi baik langsung maupun tidak langsung. 

Selain itu pengukuran sendiri PEFR menggunakan Peak Flow Meter juga 

dibutuhkan untuk terapi non farmakologi asma (Depkes RI, 2007).    

 IMT dilakukan dengan menghirup perangkat resistif eksternal untuk 

menghasilkan peningkatan kekuatan otot dan daya tahan. Tujuan IMT untuk 

meningkatkan toleransi terhadap peningkatan beban kerja yang terjadi 

selama serangan asma. Perangkat resistif biasanya disesuaikan dengan 

berbagai perlawanan mulai 15% sampai 80% dari tekanan inspirasi 

maksimal pengukuran. IMT sering diresepkan dua kali sehari, lima kali per 
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minggu untuk durasi yang dapat bervariasi dari minggu ke bulan (Silva et 

al., 2013; Turner et al., 2011; Weiner et al., 2000). ET dirancang secara 

individual untuk setiap pasien sesuai dengan kapasitas latihan mereka, 

ditentukan melalui tes latihan klinis seperti tambahan shuttle walk test, six 

minute walk test (6MWT) atau tes tekanan inspirasi maksimal (untuk 

menilai kapasitas otot pernafasan). Intensitas pelatihan dapat berkisar dari 

rendah ke beban intensitas tinggi namun terstruktur. Program latihan 

individual menggunakan aerobik intensitas sedang hingga tinggi dan 

kekuatan latihan telah terbukti dapat meningkatkan kapasitas latihan pada 

penderita asma (Bruurs et al., 2013; Carson et al., 2013). Program latihan 

dapat dilaksanakan di rumah sakit atau rawat jalan, dengan frekuensi dua 

kali untuk tiga kali per minggu. Durasi program dapat berkisar 6 minggu 

(program pendek) untuk 20 bulan (program panjang) pada frekuensi 1-7 sesi 

per minggu (Santos et al., 2015). 

 

2.3.2 Tatalaksana Terapi Farmakologis Penyakit Asma 

Tujuan utama dari manajemen penyakit asma adalah dengan 

mengontrol gejala dan menurunkan kerugian akibat gejala tersebut. Yang 

dimaksud dengan gejala yang harus dikontrol adalah eksaserbasi asma, 

kerusakan saluran pernafasan, dan efek samping dari terapi yang didapatkan 

(Global Initiative for Asthma, 2015). Jika penyakit asma dapat dikontrol 

dengan baik maka perubahan saluran pernafasan yang irreversibel dan 

kematian pada asma akan menurun (Boulet, 2004). 
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Tabel II.2 Terapi farmakologi asma (Gardenhire, 2016) 
Manajemen Terapi Asma 

Obat Pereda Asma Obat Kontrol Asma 
1. SABA (Short Acting β2 

Agonist) inhalasi 
2. Kortikosteroid sistemik (oral 

intravena) 
3. Bronkodilator antikolinergik 

inhalasi 

1. Kortikosteroid inhalasi 
2. Kortikosteroid oral 
3. Sodium Kromolin 
4. LABA (Long Acting β2 

Agonist) inhalasi 
5. LABA (Long Acting β2 

Agonist) oral 
6. Obat golongan modifikasi 

leukotrien 
7. Antibodi monoklonal 

(Omalizumab) 

 

Tabel II.3 Terapi asma berdasarkan tingkat keparahan asma (Mahmoudi, 
2008) 

Tingkat 
Keparahan Asma 

Pengobatan 

Intermiten Tidak diperlukan pengobatan sehari-hari 
Persisten ringan  ICS dosis rendah 

 Alternatif dapat digunakan obat golongan 
antagonis reseptor leukotrien, kromolin 
maupun nedokromil 

Persisten sedang  ICS dosis rendah atau menengah dan LABA 
 Dapat digunakan obat golongan antagonis 

reseptor leukotrien atau teofilin sebagai 
terapi tambahan 

Persisten berat  ICS dosis besar atau LABA 
 Kortikosteroid sistemik jika diperlukan, 

meskipun tujuan terapi adalah kontrol asma 
dengan kortikosteroid dan β2-agonis. 

 

  Tatalaksana terapi asma menurut Global Initiative for Asthma, 2015 

adalah sebagi berikut: 
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1. Step 1: inhalasi SABA tanpa memberikan obat kontrol asma 

(hanya diberikan jika gejala langka terjadi, tidak terbangun dari 

tidur pada malam hari akibat asma, tidak terjadi eksaserbasi dalam 

tahun terakhir, dan mempunyai nilai FEV1 yang normal). 

Penambahan ICS dosis rendah dilakukan ketika terdapat resiko 

terjadinya eksaserbasi. Pilihan terapi lain untuk pasien dewasa 

yaitu inhalasi ipratropium bromida, oral SABA, atau teofilin kerja 

cepat dapat digunakan meskipun mempuyai onset yang lebih lama 

dibandingkan dengan inhalasi SABA. Namun, oral SABA dan 

teofilin memberikan efek samping yang lebih besar sehingga tidak 

dianjurkan untuk penggunaan rutin. LABA kerja cepat seperti 

formoterol mempunyai efektivitas yang sama dengan SABA pada 

pasien dewasa dan anak namun, penggunaannya tidak 

diperbolehkan jika tidak dikombinasikan dengan ICS. 

2. Step 2: ICS reguler dosis rendah dan inhalasi SABA atau dengan 

pilihan lain berupa obat golongan antagonis leukotrien untuk 

pasien yang menolak menggunakan ICS, intoleransi dengan efek 

samping ICS atau pasien dengan alergi rhinitis. Untuk pasien 

dewasa atau remaja yang sebelumnya menggunakan terapi kontrol 

asma maka dapat diberikan kombinasi ICS dengan LABA. Pilihan 

terapi lain yang tidak direkomendasikan untuk penggunaan rutin 

adalah teofilin kerja panjang yang mempunyai efikasi yang rendah 

pada asma dan efek samping yang berbahaya serta nedokromil dan 

kromolin yang aman namun efikasinya rendah. 

3. Step 3: kombinasi ICS dan LABA dengan dosis rendah sebagai 

terapi kontrol asma dengan penambahan SABA atau kombinasi 

ICS dan formoterol sebagai terapi kontrol dan pereda asma. 

Contoh kombinasi ICS LABA yang telah diterima adalah 
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flutikason propionat dan formoterol, flutikason propionat dan 

salmeterol, beklometason dan formoterol, budesonid dan 

formoterol serta mometason dan formoterol. Terapi pilihan lain 

pada step ini adalah dengan pemberian ICS dosis menengah namun 

kurang efektif begitu pula dengan terapi ICS dosis rendah dengan 

kombinasi obat golongan antagonis leukotrien atau teofilin kerja 

lama. 

4. Step 4: kombinasi ICS dan formoterol dengan dosis rendah sebagai 

terapi kontrol dan pereda asma, atau kombinasi ICS dan LABA 

sebagai terapi kontrol asma dan diberikan SABA. Terapi pilihan 

lain diantaranya adalah penambahan tiotropium bromida secara 

inhalasi untuk dewasa usia ≥18 tahun dengan histori eksaserbasi, 

kombinasi ICS dan LABA dengan dosis besar, pemberian terapi 

ekstra untuk kontrol asma seperti obat golongan antagonis 

leukotrien atau teofilin yang dilepaskan secara perlahan. 

5. Step 5: Penambahan terapi obat golongan anti IgE (omalizumab) 

untuk asma alergi berat. Pilihan terapi lain adalah dengan 

pemberian tiotropium bromida soft-mist inhaler untuk dewasa usia 

≥18 tahun dengan histori eksaserbasi. Beberapa pasien dapat 

diberikan kortikosteroid oral namun penggunaan jangka panjang 

akan memberikan efek samping sistemik. 

 

Penyakit asma dikatakan terkontrol apabila gejala minimal (termasuk 

gejala malam), tidak ada keterbatasan aktivitas termasuk excercise, 

kebutuhan bronkodilator (β2-agonis kerja singkat) minimal dan idealnya 

tidak diperlukan, variasi harian PEFR kurang dari 20%, nilai PEFR normal 

atau mendekati normal, efek samping obat minimal, dan tidak ada 

kunjungan ke unit gawat darurat (Depkes RI, 2007). 
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2.3.2.1  Obat Golongan β2-agonis 

Obat golongan ini mempunyai mekanisme kerja yaitu dengan 

menyebabkan bronkodilatasi, meningkatkan klirens mukosiliari, stabilitas 

sel mast dan menstimulasi otot skelet. Obat yang bekerja selektif pada 

reseptor β2 merupakan bronkodilator paling efektif dengan efek samping 

yang lebih minimal pada terapi asma. Obat ini tersedia dalam berbagai 

macam bentuk sedian namun, selektifitas pada reseptor β2 akan meningkat, 

memberikan efek yang lebih cepat, dan memberikan efek perlindungan 

yang lebih besar terhadap rangsangan yang menimbulkan bronkospasme 

dibandingkan jika diberikan secara sistemik (Depkes RI, 2007). 

Bronkodilator β2-agonis digunakan pada semua step dalam guideline terapi 

asma karena dapat digunakan sebagai terapi kontrol maupun terapi serangan 

asma akut (Global Initiative for Asthma, 2015). 

 

Tabel II.4 Profil singkat obat golongan β2-agonis (Kelly and 
Sorkness, 2014) 

Nama Obat 
Selektivitas Onset 

Of 
Action 

Duration of Action Aktivitas 
Oral β1 β2 

Bronko- 
Dilatasi 

Bronko- 
Proteksi 

Salbutamol + +++ 5 
menit 4-8 jam 2-4 jam + 

Terbutalin + +++ 5 
menit 4-8 jam 2-4 jam + 

Fenoterol + +++ 5 
menit 6-8 jam + 

Pirbuterol + +++ 10 menit 4-8 jam 2-4 jam + 

Salmeterol + +++ 20 menit ≥ 2 jam 6-12 jam + 

Formoterol + +++ 3 
menit ≥ 2 jam 6-12 jam - 
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1. Salbutamol 

 

 
Gambar 2.3 Struktur kimia salbutamol (Sweetman, 2009) 

 

 Salbutamol merupakan obat yang menstimulasi reseptor β terutama 

selektif pada reseptor β2 yang biasa digunakan sebagai terapi asma akut dan 

asma akibat excercise karena merupakan bronkodilator poten yang 

mempunyai onset cepat atau biasanya disebut sebagai Short Acting β2-

agonist (SABA). Formulasi dari salbutamol terdiri dari campuran rasemat 

enansiomer-R dan enansiomer-S. Enansiomer-R memberikan aktivitas 

bronkodilator beserta efek sampingnya sedang enansiomer-S memberikan 

sifat inert (Qureshi et al., 2005). Efek pro-inflamasi diberikan oleh adanya 

enansiomer-S yang bekerja berlawan dengan enansiomer-R dalam sebagai 

antigen spesifik sel T yang menginhibisi proliferasi dan produksi sitokin 

(Maier et al., 2007). Beberapa studi mengatakan bahwa enansiomer-S dapat 

meningkatkan reaktivitas dari saluran nafas dengan beberapa mekanisme 

yaitu, meningkatkan kalsium intraseluler, meningkatkan kepekaan saluran 

nafas oleh adanya spasmogen dan memfasilitasi pelepasan asetilkolin dari 

disfungsional autoreceptor muscarine prejunctional (Qureshi et al., 2005; 

Maier et al., 2007). Enansiomer-S mempunyai klirens yang lebih lambat 

diandingkan dengan enansiomer-R sehingga pengulangan dari penggunaan 

salbutamol dapat meningkatkan akumulasi enansiomer-S yang kemudian 
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memberikan peningkatan efek samping yang tidak diinginkan dari 

campuran rasemat tersebut. Sekarang mulai dikembangkan sediaan 

salbutamol tunggal enansiomer-R (Qureshi et al., 2005). 

 Sebanyak 66% pasien asma dewasa di departemen emergensi 

membutuhkan dosis 2,5 mg nebulasi salbutamol sebanyak tiga kali untuk 

kembali pulih dari serangan asma (Kelly et al., 2014). Inhalasi salbutamol 

dosis rendah dapat menekan bronkokonstriksi histamin yang diinduksi tanpa 

mempengaruhi bronkokonstriksi akibat dari metakolin, terlepas dari 

keparahan asma atau fenotipe. Hal ini juga menjelaskan bahwa efek 

bronkoproteksi yang diperoleh β2- agonis dalam praktek klinis adalah 

dengan dosis rendah (Matsumoto et al., 2013). Pemberian albuterol dosis 

tunggal 180 mcg secara inhalasi memberikan efek bronkoproteksi terhadap 

excersise-induced brochospasm selama 4 jam dalam waktu 15 menit 

(Shapiro et al., 2002). 

 

 Farmakokinetik dan farmakodinamik 

 Salbutamol di absorbsi baik dalam saluran pencernaan ketika 

digunakan secara per oral. Onset of Action (OOA) dari salbutamol melalui 

rute per oral adalah 30 menit dan kadar tertinggi dalam plasma dicapai 

dalam 1 sampai 3 jam dan mempunyai t1/2 selama 4 sampai 6 jam. 

Sedangkan jika digunakan secara inhalasi OOA selama 5 menit dengan 

Duration of Action (DOA) selama 3 sampai 6 jam. Oleh karena obat ini 

diabsorbsi dengan baik dan mempunyai t1/2 yang pendek maka digunakan 3-

4 kali sehari. Jika diberikan dalam bentuk inhalasi, 10-20% dari dosis akan 

mencapai saluran nafas bagian bawah dan sisanya tertinggal dalam sistem 

penghantaran atau tertelan dan diserap di usus halus. Obat ini 

dimetabolisme melalui metabolisme lintas pertama di hati dan juga di 

dinding usus namun tidak dimetabolisme di paru, dengan hasil metabolit 
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utamanya adalah konjugat sulfat yang tidak aktif. Salbutamol diekskresikan 

terutama dalam urin sebagai metabolit maupun bentuk aslinya, proporsi 

lebih kecil diekskresikan dalam feses (Sweetman, 2009). 

 

 Bentuk sediaan dan dosis pemberian 

1. Bentuk sediaan oral (Cathomas et al., 2006). 

- Tablet 2 mg dan 4 mg (Cathomas et al., 2006). 

1. Dewasa dan anak (usia 12 tahun lebih): dosis awal 2-4 mg 3-4 

kali sehari dan tidak lebih dari 32 mg dalam sehari (Depkes RI, 

2007). 

2. Anak-anak 6-12 tahun:  2 mg sebanyak 3 atau 4 kali sehari 

(Depkes RI, 2007). 

3. Pasien lanjut usia dan sensitif terhadap stimulan β adrenergik:  

dosis awal 2 mg, 3 atau 4 kali sehari. Jika bronkodilatasi tidak 

tercapai, dosis dapat ditingkatkan menjadi 8 mg, 3 atau 4 kali 

sehari (Depkes RI, 2007). 

- Tablet modified release 4 mg atau 8 mg (Cathomas et al., 2006). 

1. Dewasa dan anak (usia 12 tahun lebih): dosis yang 

direkomendasikan adalah 8 mg setiap 12 jam (Depkes RI, 

2007). 

2. Anak-anak 6-12 tahun:  dosis yang direkomendasikan adalah 4 

mg setiap 12 jam (Depkes RI, 2007). 

- Sirup 5 mg/ml (Cathomas et al., 2006). 

2. Aerosol bertekanan multidose dengan dosis 100 mcg per tiupan 

diberikan 4 sampai 6 kali sehari (Cathomas et al., 2006; Sweetman, 

2009). 
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3. Bentuk bubuk kering (Rotacaps 200 mcg per kapsul, Accuhaler 200 

mcg, Turbuhaler 100 atau 200 mcg, Ventodisk 200 atau 400 mcg) 

(Cathomas et al., 2006). 

4. Nebulisasi (nebula) yang berisi 2,5 ml dengan 1 atau 2 mg/ml 

salbutamol dan diberikan setiap 4 atau 8 jam sesuai kebutuhan. 

Penggunaan pada ekaserbasi asma 2.5-5 mg setiap 20 menit untuk 3 

dosis, kemudian 2.5-10 mg setiap 1 sampai 4 jam sesuai yang 

dibutuhkan, atau 10 sampai 15 mg/jam dengan nebulisasi selanjutnya 

(Cathomas et al., 2006; Lacy et al., 2007). 

5. Bentuk sediaan vial  berupa larutan dosis ganda yang mengandung 30 

ml (konsentrasi 5 mg/ml) (Cathomas et al., 2006). 

6. Formulasi untuk injeksi, 50 mcg/ml (5 ml) dan 50 mcg/ml (1 ml), dan 

infus intravena 1 mg/ml (5 ml) dengan dosis pada bronkospasme berat 

dan serangan asma dosis awal 5 mcg/menit kemudian dapat dinaikkan 

sampai 10-20 mcg/menit pada interval 15 sampai 30 menit sesuai yang 

dibutuhkan (Cathomas et al., 2006; Lacy et al., 2007). 

 

 Efek samping 

 Salbutamol memiliki efek seperti agonis beta lainnya, dapat 

menyebabkan tremor otot rangka (terutama tangan), palpitasi, takikardia, 

ketegangan saraf, sakit kepala, vasodilatasi perifer, dan jarang terjadi kram 

otot. Inhalasi menyebabkan efek samping yang lebih sedikit daripada dosis 

sistemik, dan β2-agonis lebih selektif menyebabkan efek merugikan 

berkurang jika dibandingkan dengan β-agonis kurang selektif. Setelah 

pemberian dosis besar akan berpotensi terjadi hipokalemia serius. Iskemik 

miokard juga telah dilaporkan. Selain itu, juga terjadi reaksi 

hipersensitivitas, termasuk bronkospasme paradoks, angioedema, urtikaria, 

hipotensi, dan collapse. Dosis tinggi dari salbutamol digunakan secara 
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intravena untuk menunda persalinan prematur dan dikaitkan dengan mual 

dan muntah, dan dengan efek jantung dan metabolisme yang merugikan 

serta edema paru (Sweetman, 2009). Salbutamol juga menyebabkan 

bronkitis, epistaksis, peningkatan nafsu makan dan kram otot (Depkes RI, 

2007). 

 

 Interaksi obat 

 Berkaitan dengan penggunaan obat simpatomimetik sebagai 

vasopresor banyak terjadi interaksi sehingga diperlukan pertimbangan saat 

menggunakan bronkodilator simpatomimetik. Beberapa obat yang 

berinteraksi adalah antihistamin, beta bloker glikosida jantung, diuretik, 

alkaloid ergotamin, furazolidon, anestesi umum, guanetidin, levotiroksin, 

metildopa, inhibitor monoamin, nitrat, obat oksitosik, fenotiazin, alkaloid 

rauwolfia, antidepresan trisiklik, digoksin, teofilin, insulin atau obat 

hipoglikemi oral (Depkes RI, 2007) 

1. β-bloker: kerja salbutamol berlawanan dengan kerja β-bloker 

(Cathomas et al., 2006). 

2. Kortikosteroid: kombinasi kedua obat ini dapat menyebabkan 

hipokalemi dan hiperglikemi (Cathomas et al., 2006). 

3. Diuretik: interaksi dengan diuretik terjadi ketika salbutamol inhalasi 

diberikan dalam jumlah besar yang menyebabkan hipokalemi dan efek 

elektrokardiograf (Cathomas et al., 2006). 

4. Formoterol dan salmeterol: pengobatan sebelumnya dengan formoterol 

dan salmeterol dapat berlawanan dengan efek perlindungan dari 

salbutamol terhadap bronkokonstriksi (Cathomas et al., 2006). 

5. Teofilin: Menggabungkan teofilin dengan salbutamol secara infus 

meningkatkan takikardia. Salbutamol infus menyebabkan penurunan 

diastolik dan peningkatan tekanan darah sistolik, yang tidak diubah 
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oleh teofilin. Kombinasi kedua obat ini juga meningkatkan resiko 

hipokalemi (Cathomas et al., 2006). 

6. MAO inhibitors: dapat meningkatkan efek pada daerah vaskular 

(McEvoy et al., 2011). 

 

2. Fenoterol 

 

 
Gambar 2.4 Struktur kimia fenoterol (Sweetman, 2009) 

 

 Fenoterol adalah agonis β2 agonis dengan aktivitas intrinsik lebih 

tinggi dari salbutamol. Menghasilkan efek maksimal yang lebih besar dan 

memiliki efek sistemik yang lebih besar jika digunakan lebih tinggi dari 

dosis konvensional (Cathomas et al, 2006). Obat ini juga termasuk dalam 

SABA. Fenoterol aerosol merupakan salah satu terapi yang efektif untuk 

melindungi terhadap EIB dan bronkokonstriksi yang diinduksi oleh 

metakolin bahkan pada dosis tiga sampai enam kali lebih rendah dari dosis 

yang direkomendasikan untuk pengobatan asma. Dalam olahraga standar 

dengan pemberian dosis rendah, fenoterol aerosol memberikan 

perlindungan maksimal, sehingga dosis 50 dan 100 mcg cukup untuk 

perlindungan pasien asma ringan dengan exercise-induced asthma 

(Magnussen and Rabe, 1992). 
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 Farmakokinetik dan Farmakodinamik 

 Fenoterol tidak di absorbsi sempurna pada saluran pencernaan dan 

juga mengalami metabolisme lintas pertamadengan konjugasi sulfat. Obat 

diekskresikan melalui urin dan empedu hampir seluruhnya sebagai sulfat 

konjugat tidak aktif. Fenoterol didistribusikan ke dalam ASI. DOA dari 

fenoterol jika digunakan secara inhalasi adalah 6 sampi 8 jam dan OOA 

yang cepat yaitu 5 menit (Sweetman, 2009). 

 

 Bentuk sediaan dan dosis pemberian 

1. Metered dose inhaler (MDI) 

Terapi untuk asma akut: 1 tiupan di awal kemudian dapat diulang 

setelah 5 menit. Jika tidak ada perbaikan keadaan akut maka 

dilakukan peningkatan dosis dan atau mengganti dengan terapi lain 

(Lacy et al., 2007). 

Terapi untuk asma intermittent/long-term treatment: 1 sampai 2 

tiupan sebanyak 3 sampai 4 kali sehari (maksimal 8 tiupan/24 jam) 

(Lacy et al., 2007). 

2. Larutan untuk inhalasi: 0.5-1 mg (maksimal 2.5 mg) (Lacy et al., 

2007). 

 

 Efek Samping 

 Fenoterol mempunyai efek samping yang hampir sama dengan 

salbutamol yaitu dapat menyebabkan tremor otot rangka (terutama tangan), 

palpitasi, takikardia, ketegangan saraf, sakit kepala, vasodilatasi perifer, dan 

jarang terjadi kram otot. Inhalasi menyebabkan efek samping yang lebih 

sedikit daripada dosis sistemik, dan β2-agonis lebih selektif menyebabkan 

efek merugikan kurang dari β-agonis kurang selektif. Berpotensi terjadi 

hipokalemia serius setelah pemberian dosis besar dan juga terjadi iskemik 
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miokard. Reaksi hipersensitivitas dapat terjadi, termasuk bronkospasme 

paradoks, angioedema, urtikaria, hipotensi, collapse, mual dan muntah, dan 

dengan efek jantung dan metabolisme yang meugikan serta edema paru 

(Sweetman, 2009). 

 

 Interaksi Obat 

 Penggunaan fenoterol dan agonis β2 lainnya dengan kortikosteroid, 

diuretik, atau xantin meningkatkan resiko hipokalemia, dan pemantauan 

konsentrasi kalium dianjurkan pada asma yang parah. Penggunaan bersama 

dengan kortikosteroid juga dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa 

dalam darah. Sedangkan penambahan diuretik memberikan potensi 

aritmogenik yang secara klinis penting pada pasien dengan penyakit jantung 

iskemik. β-bloker menghambat efek bronkodilator dari β-agonis dan 

kontraindikasi pada pasien asma karena dapat menyebabkan 

bronkokonstriksi serius, bahkan jika diberikan sebagai tetes mata. Tidak ada 

interaksi yang merugikan biasanya terjadi antara bronkodilator β-agonis dan 

kardioselektif β-bloker namun, kadang-kadang bronkospasme dapat terjadi 

pada pasien asma, terutama jika dosis tinggi digunakan (Sweetman, 2009). 

Pemberian obat ini bersamaan dengan kanabinoid dapat meperparah efek 

samping takikardi. Betahistin juga dapat mengurangi efek bronkodilator 

dari obat golongan β2-agonis (Lacy et al., 2007). 
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3. Terbutalin 

 

 
Gambar 2.5 Struktur kimia terbutalin (Sweetman, 2009) 

 

 Terbutalin adalah selektif β2-agonis, dengan profil yang mirip 

dengan salbutamol, dan profil efek samping yang mirip dengan yang dari 

salbutamol pada dosis setara yang juga termasuk SABA (Cathomas et al., 

2006). Terbutalin ada dalam dua bentuk stereoisometric tetapi hanya (-)-

enansiomer terbutalin yang aktif secara farmakologi. Studi farmakokinetik 

telah dilakukan pada dua enansiomer dan rasemat. Bioavailabilitas oral (-)-

terbutalin adalah 14,8%, yang mirip dengan rasemat sedangkan 

bioavailabilitas (+)-terbutaline jauh lebih rendah sebesar 7,5%. Perbedaan 

bioavailabilitas antara kedua enansiomer terutama disebabkan perbedaan 

dalam penyerapan (sekitar 75% dan 50% masing-masing) meskipun 

perbedaan kecil juga terjadi metabolisme lintas pertama dimana (+)- isomer 

menjalani lebih sedikit metabolisme. (+)-isomer mengatur perilaku 

eliminasi, metabolisme lintas pertama dan pembersihan ginjal, dari rasemat 

sedangkan, (-)- isomer menentukan absorbsinya (Sweetman, 2009). 

 Berdasarkan sebuah penelitian penggunaan terbutalin inhalasi lebih 

efektif dibandingkan dengan penggunaan salbutamol inhalasi dalam 

mengontrol fungsi paru pada pasien dengan asma ringan ataupun berat. 
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Kedua terapi tersebut dapat digunakan namun, 44% pasien lebih memilih 

terbutalin, 16% pasien lebih memilih salbutamol dan 40% tidak memilih 

keduanya (Gioulekas et al., 1996). 

 

 Farmakokinetik dan Farmakodinamik 

 Ketika terbutalin digunakan secara inhalasi, kurang dari 10% dari 

obat ini diserap dalam saluran nafas. Sisanya ditelan dan diserap di saluran 

pencernaan secara bervariasi. Bioavailabilitas puasa setelah dosis oral 

dilaporkan sekitar 14 sampai 15% dan dikurangi dengan adanya makanan. 

Terbutalin mengalami ekstensif metabolisme lintas pertama oleh sulfat (dan 

beberapa glukuronida) konjugasi di hati dan dinding usus kemudian 

diekskresikan dalam urin dan tinja. Sebagian sebagai sulfat konjugat tidak 

aktif dan sebagian sebagai terbutalin aktif, rasio tergantung pada rute 

dengan yang diberikan. Waktu paruh setelah penggunaan tunggal dan 

beberapa dosis dilaporkan antara 16 dan 20 jam. Obat ini dapat menembus 

plasenta dan juga didistribusikan ke dalam ASI (Sweetman, 2009).  OOA 

dari terbutalin ketika diberikan secar oral adalah 30 menit dengan DOA 4 

ampai 8 jam. Jika diberikan melalui rute sub kutan OOA 5 sampai 15 menit 

dan DOA 1,5 sampai 4 jam. Sedangkan jika diberikan melalui rute inhalasi 

OAA 5 sampai 30 menit dan DOA 3 sampai 6 jam (Depkes RI, 2007). 

 

 Bentuk Sediaan dan Dosis Pemberian 

1. Oral berupa tablet 5 mg dengan interval pemberian 6 jam, 3 kali 

sehari dan tidak boleh melebihi 15 mg dalam sehari. Namun jika 

terjadi efek samping, dosis diturunkan menjadi 2,5 mg setiap 6 jam 

(Lacy et al., 2007; Depkes RI, 2007). 
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2. Injeksi secara subkutan diberikan dosis 0,25 mg, dapat diulangi 15 

sampai 30 menit dengan aturan dosis maksimum 0,5mg/4 jam 

(Lacy et al., 2007; Depkes RI, 2007). 

3. Inhalasi diberikan 1 tiupan dan mungkin dapat diulangi dengan 1 

inhalasi (setelah 5 menit). Dalam jangka waktu 24 jam seharusnya 

tidak lebih dari 6 tiupan (Lacy et al., 2007). 

 

 Efek Samping 

 Terbutalin mempunyai efek samping yang hampir sama dengan 

salbutamol yaitu dapat menyebabkan tremor otot rangka (terutama tangan), 

palpitasi, takikardia, ketegangan saraf, sakit kepala, vasodilatasi perifer, dan 

jarang terjadi kram otot. Inhalasi menyebabkan efek samping yang lebih 

sedikit daripada dosis sistemik, dan β2-agonis lebih selektif menyebabkan 

efek merugikan kurang dari β-agonis kurang selektif. Berpotensi 

menyebabakan hipokalemia serius telah dilaporkan setelah pemberian dosis 

besar dan juga terjadi iskemik miokard. Reaksi hipersensitivitas juga terjadi, 

termasuk bronkospasme paradoks, angioedema, urtikaria, hipotensi, dan 

collapse. Dosis tinggi dikaitkan dengan mual dan muntah, dan dengan efek 

jantung dan metabolisme yang merugikan serta edema paru (Sweetman, 

2009). 

 

 Interaksi Obat 

 Penggunaan terbutalin dengan antidepresan trisiklik atau MAO 

inhibitors datap menyebabkan potensiasi efek vaskular. Ketika digunakan 

dengan β-bloker, maka β-bloker akan bekerja antagonis dengan β-agonis 

dalam memberikan efek terapi pada bronkospasme saluran nafas yang parah 

pada pasien asma. Pemberian yang bersamaan dengan diuretik juga dapat 

menyebabkan hipokalemia. Penggunaan terbutalin dengan fenilefrin atau 
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toloxaton menyebabkan berkeringat, takikardi dan sakit kepala (Cathomas 

et al., 2006). 

 

4. Salmeterol 

 

 
Gambar 2.6 Struktur kimia salmeterol (Sweetman, 2009) 

 

 Salmeterol adalah selektif β2-agonis yang sangat poten dan 

mempunyai DOA yang panjang (LABA) daripada salbutamol. Biasanya 

digunakan dengan kortikosteroid inhalasi untuk memperpanjang efek 

bronkodilatasi. Obat ini mempunyai OOA yang lama sehingga tidak sesuai 

digunakan pada serangan asma akut (Global Initiative for Asthma, 2015). 

Durasi perlindungan terhadap EIB setelah dosis tunggal salmeterol adalah 

hingga 9 jam tetapi berkurang menjadi kurang dari 4 jam setelah 

pengobatan reguler (Kelly et al., 2014). Kombinasi flutikason propionat 

dengan salmeterol merupakan salah satu kombinasi yang disarankan 

menurut Global Initiative for Asthma 2015 pada terapi asma step 3. 

 

 Farmakokinetikdan Farmakodinamik 

 Salmeterol ketika digunakan secara inhalasi mempunyai OAA 

dalam 20 menit dan DOA selama 12 jam (Depkes, 2007; Lacy et al., 2009). 

Konsentrasi plasma dari salmeterol tidak berarti setelah pemberian pada 

dosis terapi secara inhalasi (Sweetman, 2009). Obat ini terikat pada protein 

96%, dimetabolisme di hati dan hidroksilasi via CYP3A4 yang kemudian 
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diekskresikan 60% melalui feses dan 25% melalui urin (Lacy et al., 2009). 

Oleh karena sifatnya yang lebih lipofil dan mempunyai kelarutan dalam air 

yang lebih rendah dibandingkan dengan formoterol maka OOA yang 

diberikan juga lebih pendek dibandingkan dengan formoterol. Berdasarkan 

studi secara ex vivo menunjukkan DOA salmeterol lebih panjang daripada 

formoterol namun, uji klinis meyatakan keduanya tidak memiliki perbedaan 

DOA. Oleh karena sifat dari salmeterol yang lipofil, membuat senyawa obat 

ini mudah dalam memasuki mebran dan membuat efek depo sehingga 

mempunyai efek diperpanjang (Santus et al., 2015). 

 

 Bentuk Sediaan dan Dosis Pemberian 

 Tersedia dalam bentuk serbuk aerosol dengan dosis 50 mcg 

diberikan sebanyak 2 kali sehari dengan jarak pemberian 12 jam (Lacy et 

al., 2009). 

 

 Efek Samping 

 Salmeterol mempunyai efek samping sakit pada sendi atau 

punggung, kram otot, mialgia, sakit pada otot (1-3)%, infeksi saluran 

pernapasan atas, nasofaringitis (14%), penyakit pada rongga hidung atau 

sinus (6%), infeksi saluran pernapasan bawah (4%), alergi rinitis (lebih dari 

3%), rinitis, laringitis, trakeitis/bronkitis (1-3)%, rasa lemas, influenza 

(lebih dari 3%), gastroenteritis, urtikaria, sakit gigi, malaise/rasa lelah, 

erupsi kulit dan dismenorea (1-3)% (Depkes RI, 2007). 

 

 Interaksi Obat 

- α/β-bloker dan betahistin dapat mengurangi efek terapi obat ini 

(Lacy et al., 2009). 
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- Atomexetine dan kanabinoid dapat meningkatkan efek takikardi 

dari salmeterol (Lacy et al., 2009). 

- CYP3A4 Inhibitors dapat meningkatkan konsentrasi serum 

salmeterol (Lacy et al., 2009). 

- Obat penghambat MAO, antidepresan trisiklik dan obat 

simpatomimetik lainnya dapat meningkatkan efek toksik dari 

salmeterol (Lacy et al., 2009). 

 

5. Formoterol 

 

 
Gambar 2.7 Struktur kimia formoterol (Sweetman, 2009) 

 

 Formoterol adalah selektif β2-agonis yang mempunyai DOA yang 

panjang (LABA) seperti salmeterol namun mempunyai OOA yang lebih 

cepat hampir sama dengan salbutamol (Cathomas et al., 2006). Formoterol 

tersedia dalam bentuk campuran rasemat dimana yang bekerja aktif adalah 

R,R-enansiomer. Obat ini tidak direkomendasikan untuk terapi asma akut  

(Sweetman, 2009). Formoterol dosis tunggal 12 dan 24 mcg secara inhalasi 

memberikan efek bronkoproteksi terhadap EIB selama 12 jam dalam waktu 

15 menit (Shapiro et al., 2002). Kombinasi ICS dengan formoterol 

memberikan tingkat kontrol dan pereda asma yang sama jika dibandingkan 

dengan kombinasi ICS dengan LABA lainnya atau ICS dosis rendah secara 
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reguler dengan tambahan SABA sebagai terapi pereda asma (Global 

Initiative for Asthma, 2015). 

 

 Farmakokinetik dan Farmakodinamik 

 Inhalasi formoterol sangat cepat di absorbsi dengan OOA cepat 

dalam 3 menit dan DOA panajang seperti salbutamol yaitu 12 jam. Banyak 

dimetabolisme oleh glukuronidasi dan O-demetilasi serta diekskresikan 

melalui urin dalam bentuk obat utuh. Obat ini memiliki t1/2 eliminasi setelah 

pemakaian secara inhalasi yaitu 10 jam (Sweetman, 2009). Sebanyak 40-60 

% obat terikat oleh protein dan 31-38 % terikat oleh albumin (McEvoy et 

al., 2011). 

 

 Bentuk sedian dan Dosis Pemberian 

- Aerosol: penggunaan untuk dewasa dan anak usia 5 tahun lebih 

diberikan 12 mcg setiap 12 jam dengan menggunakan Aerolizer 

Inhaler (Depkes RI, 2007). 

- Aerosol inhalasi oral: fixed-combination formoterol dan budesonid. 

Pasien yang sebelumnya belum mendapatkan terapi ICS diawali 

dengan 9 mcg formoterol fumarat dihidrat dan 160 atau 320 mcg 

budesonid sebanyak dua kali sehari tergantung tingkat keparahan 

asma. Pasien yang tidak memberikan respon terhadap pemberian 

ICS dosis menengah hingga rendah, diawali dengan 9 mcg 

formoterol fumarat dihidrat dengan 160 mcg budesonid sebanyak 

dua kali sehari. Pasien yang tidak memberikan respon terhadap 

pemberian ICS dosis menengah hingga tinggi diawali dengan 9 

mcg formoterol fumarat dihidrat dan 320 mcg budesonid sebanyak 

dua kali sehari. Jika setelah pemberian terapi dosis rendah selama 
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1-2 minggu tidak terjadi kontrol asma yang baik, maka dilakukan 

peningkatan dosis pada budesonid. 

 

 Efek Samping 

 Formoterol memiliki efek samping yang hampir sama dengan 

salbutamol memiliki efek seperti agonis beta lainnya, dapat menyebabkan 

tremor otot rangka (terutama tangan), palpitasi, takikardia, ketegangan 

saraf, sakit kepala, vasodilatasi perifer, dan jarang kram otot. Inhalasi 

menyebabkan efek samping yang lebih sedikit daripada dosis sistemik, dan 

agonis β2 lebih selektif menyebabkan efek merugikan kurang dari agonis 

beta kurang selektif. Berpotensi hipokalemia serius telah dilaporkan setelah 

dosis besar. Iskemik miokard juga telah dilaporkan. Reaksi hipersensitivitas 

terjadi, termasuk bronkospasme paradoks, angioedema, urtikaria, hipotensi, 

dan collapse. Dosis tinggi dikaitkan dengan mual dan muntah, dan dengan 

efek jantung dan metabolisme yang merugikan serta edema paru 

(Sweetman, 2009). 

 Interaksi Obat 

1. Terjadi interaksi farmakodinamik formoterol dengan 

antidepresan trisiklik (McEvoy et al., 2011). 

2. Interaksi dengan obat golongan β-bloker karena mempunyai 

kerja yang berlawanan (McEvoy et al., 2011). 

3. Interaksi dengan kortikosteroid dapat meningkatkan resiko 

hipokalemia (McEvoy et al., 2011). 

4. Penggunaan dengan diuretik juga dapat menyebabkan 

peningkatan resiko hipokalemia (McEvoy et al., 2011). 

5. Interaksi dengan MAO inhibitors dapat meningkatkan aritmia 

ventrikuler (McEvoy et al., 2011). 
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6. Interaksi dengan obat simpatomimetik lainnya dapat 

meningkatkan efek samping oleh karena obat tersebut 

(McEvoy et al., 2011). 

7. Interaksi dengan obat golongan xantin dapat meningkatkan 

resiko hipokalemia (McEvoy et al., 2011). 

 

2.4 Drug Utilization Studies (DUS) 

2.4.1 Definisi DUS 

 World Health Organization (WHO) pada tahun 1997 mendefinisikan 

drug utilization (DU) sebagai kegiatan pemasaran, distribusi, resep, dan 

penggunaan obat-obatan di masyarakat dengan penekanan khusus pada 

dampak medis yang dihasilkan, konsekuensi sosial dan ekonomi (WHO 

Expert Committee, 1977). 

 
2.4.2 Cakupan DUS 

 Tujuan utama penelitian DU adalah memfasilitasi penggunaan obat 

yang  rasional dimana resep obat didokumentasikan dalam dosis optimal, 

indikasi yang tepat, informasi yang benar dan dengan harga yang 

terjangkau. Selain itu, penelitian DU dapat membantu menetapkan prioritas 

untuk alokasi anggaran kesehatan yang rasional (WHO, 2003). 

 Evaluasi penggunaan obat  atau studi penggunaan obat (DUS) 

merupakan proses pengembangan kualitas secara berkelanjutan, resmi dan 

sistematis yang dirancang untuk (Sachdeva et al., 2010): 

a. Review penggunaan obat dan/atau pola peresepan obat. 

b. Menyediakan feedback hasil kepada klinisi. 

c. Mengembangkan kriteria dan standar sehingga dapat 

mendeskripsikan penggunaan obat yang optimal. 
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d. Meningkatkan penggunaan obat yang tepat melalui 

pendidikan dan intervensi lainnya dengan cara mengamati 

pola penggunaan obat untuk pengobatan penyakit tertentu 

yang sesuai dengan rekomendasi atau pedoman saat ini. 

e. Menyediakan feedback berupa data hasil penggunaan obat 

kepada penulis resep. 

f. Menghubungkan jumlah kasus tentang efek samping 

terhadap jumlah pasien yang terkena efek samping. 

g. Evaluasi penggunaan obat pada tingkat populasi berdasarkan 

jenis kelamin, usia, kelas sosial, dan lain-lain. 

h. Memasukkan konsep kesesuaian yang harus dinilai relatif 

terhadap indikasiuntukpengobatan, penyakit yang timbul 

bersamaan (yang mungkin kontraindikasi atau terganggu 

dengan terapi obat yang dipilih) dan penggunaan obat lain 

(interaksi). Dengan demikian, dapat didokumentasikan 

tingkat ketidaksesuaian peresepan obat dan juga terkait efek 

samping, klinis, konsekuensi ekologi dan ekonomi. 

 

2.4.3 Tipe Informasi Penggunaan Obat 

 Fokus utama DUS adalah pada obat dimana penggunaan obat 

tunggal atau sekelompok obat diteliti. Fokus selanjutnya adalah pada 

indikasi dimana pengunaan obat untuk kondisi tertentu diteliti (Sachdeva et 

al., 2010). Tipe informasi penggunaan obat dideskripsikan di bawah ini 

(Sjoqvist and Birkett, 2003): 

a. Informasi berdasarkan obat 

Meliputi informasi tentang jumlah penggunaan obat, agregasi 

penggunaan obat dalam berbagai tingkatan, informasi tentang 

indikasi, regimentasi dosis dan bentuk sediaan obat.  
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b. Informasi berdasarkan masalah 

Informasi tentang bagaimana suatu masalah dapat diatasi 

(seperti pada hipertensi, depresi, dan ulser gastritis. 

c. Informasi tentang pasien 

Data demografi pasien sangat penting dan berguna. Distribusi 

usia pasien, data tentang komorbiditas pasien berguna untuk 

menentukan pilihan terapi obat dan efek samping yang 

mungkin terjadi. Informasi kuantitatif seperti pengetahuan, 

kepercayaan, persepsi dan sikap pasien terhadap obat 

berguna untuk merancang informasi konsumen dan program 

edukasi. 

d. Informasi tentang pembuat resep 

Perbedaan pada peresepan obat seringkali memiliki 

kekurangan pada penjelasan yang rasional dan analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan peresepan 

sangat penting untuk memahami bagaimana dan mengapa 

obat yang diresepkan. 

e. Farmakoekonomi 

DUS juga mengevaluasi dampak ekonomi layanan  dan 

teknologi kesehatan. Hal ini mencakup studi tentang 

bagaimana metode farmakoterapi mempengaruhi 

pemanfaatan sumber daya di bidang kesehatan. 

 

2.4.4 Tipe DUS 

 Terdapat dua macam tipe DUS yaitu kualitatif dan kuantitatif  

(Sachdeva et al., 2010). 
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2.4.4.1 DUS Kualitatif 

 DUS kualitatif merupakan kegiatan multidisipliner yang 

mengumpulkan, mengatur, menganalisis dan melaporkan informasi tentang 

penggunaan obat. DUS kualitatif biasanya meneliti penggunaan obat 

tertentu atau kondisi tertentu yang  mencakup beberapa criteria diantaranya 

kriteria kualitas,  kebutuhan medis dan kesesuaian layanan kesehatan. 

Kriteria penggunaan obat berdasar pada indikasi, dosis, frekuensi 

penggunaan, dan durasi terapi. Studi kualitatif menilai kesesuaian 

penggunaan obat dan umumnya mengaitkan data peresepan dengan alasan 

(indikasi) peresepan. 

 

2.4.4.2 DUS Kuantitatif 

 DUS kuantitatif melibatkan pengumpulan, pengorganisasian dan 

menampilkan perkiraan ukuran penggunaan obat. Informasi ini secara 

umum digunakan untuk membuat keputusan mengenai dan persiapan 

anggaran dana dan pembelian obat-obatan. Kombinasi DUS kualitatif dan 

kuantitaf dapt memberikan informasi tentang pola dan jumlah penggunaan 

obat serta kualtias dari penggunaan obat. 

 

2.4.5 Rancangan Penelitian 

 Terdapat bermacam-macam metode dalam DUS. Penelitian 

observasional merupakan metode yang paling banyak dilakukan. Jenis-jenis 

penelitian observasional diantaranya (Sachdeva et al., 2010): 

a. Cross-sectional 

 Meneliti penggunaan obat pada suatu waktu tertentu. 

Terdapat pula rancangan penelitian pre dan post yaitu 

meneliti penggunaan obat  sebelum dan setelah intervensi 

untuk memperbaiki kualitas peresepan obat.  
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b. Prospektif 

 Mengevaluasi terapi obat yang direncanakan pasien sebelum 

obat diberikan. 

c. Concurrent 

 Penelitian dilakukan selama terapi berjalan serta dilakukan  

pemantauan terhadap terapi tersebut. Penelitian ini 

melibatkan penggunaan hasil tes laboratorium dan data 

pemantauan lainnya jika diperlukan. 

d. Retrospektif 

 Meninjau terapi obat setelah pasien menyelesaikan rangkaian 

terapi. 

 

2.4.6 Identifikasi Obat 

 Obat dengan volume penggunaan yang besar, harga yang tinggi, atau 

frekuensi kejadian efek samping yang besar merupakan subyek dari DUS. 

Target umum DUS meliputi (Sachdeva et al., 2010): 

a. Obat yang sering diresepkan 

b. Interaksi obat yang potensial terjadi 

c. Obat yang mahal 

d. Obat baru 

e. Obat dengan indeks terapetik sempit 

f. Obat yang menyebabkan efek samping yang serius 

g. Obat yang digunakan oleh pasien dengan faktor risiko tinggi 

(misalnya pasien usia lanjut, pasien anak-anak) 

h. Obat yang digunakan pada manajemen kondisi umum 

(misalnya RTI atau UTI) 
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2.4.7 Rancangan Lembar Pengumpul Data 

 Pembatasan pengumpulan data pada saat melakukan DUS 

merupakan hal yang sangat penting. Pembatasan tersebut meliputi aspek 

paling penting dan relevan dari penggunaan obat serta faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi. Beberapa aspek penggunaan obat yang biasanya 

disurvey selama DUS antara lain (Sachdeva et al., 2010): 

a. Data demografi pasien 

b. Informasi tentang pembuat resep 

c. Keparahan penyakit 

d. Komorbiditas 

e. Indikasi dan kontraindikasi penggunaan obat 

f. Efek samping 

g. Informasi Dosis 

h. Duplikasi obat atau kelompok obat 

i. Persiapan dan administrasi 

j. Interaksi obat-obat dan obat-makanan 

k. Pemantauan terapi obat 

l. Edukasi pasien 

m. Biaya terapi 

 

2.5 Drug Related Problems (DRPs) 

2.5.1 Definisi DRP 

 Permasalahan terkait obat (Drug Related Problems/DRPs) adalah 

suatu peristiwa pada terapi obat yang mengganggu atau berpotensi 

mengganggu pencapaian hasil terapi yang diinginkan (PCNE, 2010). 

Permasalahan terapi obat (Drug Therapy Problems) adalah setiap kejadian 

yang tidak diinginkan, dialami oleh seorang pasien yang melibatkan atau 
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diduga melibatkan terapi obat sehingga dapat mengganggu tercapainya 

tujuan terapi yang diinginkan (Cipolle et al., 2007). 

 

2.5.2 Klasifikasi DRP 

 Menurut Cipolle (2007), DRPs diklasifikasikan sebagai berikut 

(Cipolle et al., 2007): 

a. Perlu untuk terapi tambahan 

b. Terapi yang tidak perlu 

c.  Obat yang salah 

d. Dosis terlalu rendah 

e. Reaksi obat yang merugikan 

f. Dosis terlalu tinggi 

g. Masalah kepatuhan pasien 
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Tabel II.9 Klasifikasi DRP menurut PCNE versi 6.2 tahun 2010 

Klasifikasi DRPs Kode 6.2 Domain primer 

Klasifikasi 
Permasalahan 

Terkait Obat (DRPs) 

P-1 
Efektivitas Terapi 
Timbulnya masalah yang potensial 
terkait terapi obat 

P-2 

Efek samping 
Pasien menderita atau mungkin 
akan menderita efek obat yang 
merugikan 

P-3 
Biaya pengobatan 
Terapi obat lebih mahal daripada 
yang diperlukan 

P-4 Lain-lain 

Klasifikasi Penyebab 
Permasalahan 

Terkait Obat (DRPs) 
 

C-1 
Pemilihan obat 
Penyebab DRPs berkaitan dengan 
pemilihan obat 

C-2 
Bentuk sediaan obat 
Penyebab DRPs berkaitan dengan 
pemilihan bentuk sediaan obat 

C-3 
Pemilihan dosis 
Penyebab DRP berkaitan dengan 
dosis dan jadwal penggunaan obat 

C-4 
Durasi terapi 
Penyebab DRPs berkaitan dengan 
durasi terapi 

C-5 

Proses Penggunaan Obat 
Penyebab DRPs berkaitan dengan 
cara pasien menggunakan obat di 
luar instruksi penggunaan pada 
etiket 

C-6 
Persediaan/Logistik 
Penyebab DRPs berkaitan dengan 
ketersediaan obat saat dispensing 

C-7 
Pasien 
Penyebab DRPs berkaitan dengan 
kepribadian atau perilaku pasien 

C-8 Lain-lain 
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Klasifikasi DRPs Kode 6.2 Domain Primer 

Klasifikasi 
Intervensi 

Permasalahan 
Terkait Obat 

(DRPs) 

I-0 Tidak ada intervensi 

I-1 Pada tahap peresepan 

I-2 Pada tahap pasien 

I-3 Pada tahap pengobatan/terapi 

I-4 Intervensi lain 

Outcome dari 
Intervensi 

Permasalahan 
Terkait Obat 

(DRPs) 

O-0 Outcome intervensi tidak diketahui 

O-1 Masalah terselesaikan 

O-2 Sebagian masalah terselesaikan 

O-3 Masalah tidak terselesaikan 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

 Asma merupakan penyakit inflamasi kronik pada saluran pernafasan. 

Penyakit ini mempunyai karakteristik yang dapat dilihat pada seberapa 

beratnya obstruksi saluran nafas yang terjadi, reaksi berlebihan dari bronkus 

maupun inflamasi yang terjadi pada saluran pernafasan. Gejala yang terjadi 

diantaranya adalah wheezing, sesak nafas, dada sesak dan terasa berat serta 

batuk ada malam hari maupun di pagi hari. Asma bisa disebut sebagai 

penyakit genetik namun, ada beberapa hal lain yang dapat menyebabkan 

terjadinya asma diantara adalah akibat adanya alergen atau polutan yang 

dapat menjadi sebagai agen pencetus asma pada seseorang yang sensitif 

alergen (Kelly et al., 2008). 

 Mekanisme terjadinya inflamasi pada saluran nafas adalah berawal 

dari adanya paparan dari alergen maupun agen pencetus asma disertai 

dengan faktor resikonya yang kemudian mengaktifkan beberapa sel yaitu 

sel mast, eosinofil, sel limfosit-T, makrofag, neutrofil, sel dendritik dan sel 

epitel. Aktivasi dari sel-sel tersebut dapat melepaskan beberapa mediator 

inflamasi seperti kemokin, sitokin, cystenyl leukotrien, histamin, nitrit 

oksida dan prostaglandin D2. Mediator inflamasi kemudian menyebabkan 

penebalan dan udem saluran nafas, bronkokonstriksi saluran nafas serta juga 

kerusakan epitel. 

 Terapi asma diberikan untuk mengatasi inflamasi, bronkokonstriksi 

serta gejala asma lainnya yang dapat meningkatkan tingkat keparahan asma 

(Global Initiative for Asthma, 2015). Pemberian beberapa golongan obat 

pada asma diantaranya bertujuan sebagai terapi pada serangan asma akut 

maupun sebagai kontrol asma.Obat golongan β2-agonis merupakan 
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bronkodilator yang poten untuk asma. Short Acting β2-Agonist (SABA) 

digunakan sebagai obat lini pertama untuk serangan asma akut, sedangkan 

Long Acting β2-Agonist (LABA) digunakan dalam terapi manajemen asma 

(Sears et al., 2004; Global Initiative for Asthma, 2015). Biasanya LABA 

juga diberikan secara kombinasi dengan ICS (Inhaled Corticosteroid) 

sebagai antiinflamasi maupun dengan obat golongan antikolinergik seperti 

ipratropium bromide (Gelb et al., 2008). Namun, obat golongan β2-agonis 

juga mempunyai kelemahan yaitu dapat meningkatkan eksaserbai asma. 

 Pada penelitian kali ini studi penggunaan obat untuk terapi asma 

difokuskan pada obat golongan β2-agonis. Pengkajian obat golongan β2-

agonis tersebut dilakukan pada jenis obat, rute pemberian, dosis, kombinasi 

terapi, serta frekuensi pemberian obat tersebut dan dibandingkan dengan 

guideline yang ada. Dalam penelitian ini juga dilakukan identifikasi 

mengenai Drug Related Problem (DRP).  
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 
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3.3 Skema Kerangka Operasional 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema Kerangka Operasional 

Pasien asma di Instalasi Rawat Jalan Paru RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya mulai Januari - Desember 2015 

 Data diagnosis 
 Data klinis & data laboratorium 
 Profil terapi 

Pasien dengan diagnosis asma yang mendapatkan terapi 
obat golongan β2-agonis dan memenuhi kriteria inklusi 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian observasional retrospektif 

dengan data Rekam Medis. Penelitian observasional dilakukan tanpa 

memberikan intervensi atau perlakuan pada sampel. Kemudian pengolahan 

data yang telah didapatkan akan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini 

dilakukan untuk mendeskripsikan pola penggunaan obat golongan β2-agonis 

pada pasien asma di Instalasi Rawat Jalan Paru RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Jalan Paru RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. Pegambilan data penelitian dilakukan pada bulan 

Maret-Mei 2016. 

 

4.3 Sampel Penelitian 

4.3.1 Populasi 

 Seluruh rekam medik pasien penderita asma di Instalasi Rawat Jalan 

Paru RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

4.3.2 Kriteria Inklusi 

1. Pasien dengan diagnosa asma usia 18-40 tahun dan mendapatkan terapi 

obat  golongan β2-agonis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

periodeJanuari- Desember 2015. 
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4.3.3 Kriteria Eksklusi 

1. Data tidak lengkap meliputi tidak ada data identitas pasien, tidak ada 

data laboratorium yang dibutuhkan, dan lain-lain. 

 

4.3.4 Cara Pengambilan Data 

 Cara pengambilan sampel dengan metode time limited sampling, 

yaitu dengan cara setiap pasien yang memenuhi kriteria inklusi penelitian 

selama periode tertentu dimasukkan sebagai sampel penelitian. 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan adalah Lembar Pengumpul 

Data (LPD) berupa tabel. 

 

4.5 Definisi Operasional 

 Pasien: 

Pasien yang dimaksud adalah pasien yang menderita asma usia 18-
40 tahun dan mendapatkan pemberian terapi obat golongan β2-
agonis. 
 

 Identitas pasien: 

Merupakan data diri pasien yang berisi nama, umur, jenis kelamin, 
dan lain-lain yang diambil dari Data Rekam Medis pasien. 
 

 Data laboratorium dan Data Klinik: 

Hasil pemeriksaan laboratorium dan bersifat kuantitatif meliputi 
FEV1, rasio FEV1/FVC, PEFR, variabilitas PEFR, BGA, uji 
provokasi bronkus dan lain-lain. 
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 Jenis obat: 

Jenis obat yang dimaksud adalah golongan obat golongan β2-
agonis yang diberikan kepada pasien asma bertujuan untuk 
memberikan pertolongan pada eksaserbasi maupun kontrol asma. 
 

 Drug related problems (DRPs): 

DRPs yang dimaksud adalah permasalahan terkait obat yang 
digunakan oleh pasien yang dapat mempengaruhi outcome terapi, 
yaitu ketepatan indikasi, ketepatan dosis, efek samping obat, 
interaksi obat, dan kepatuhan pasien. 
 

 Efek samping obat (ESO): 

Suatu kondisi lain yang tidak diinginkan yang dihasilkan oleh 
penggunaan obat β2-agonis. 
 

4.6 Cara Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

1.  Pengumpulan Electronic Medical Record (EMR) pasien yang 

 telah memenuhi kriteria inklusi. 

2.  Pencatatan data yang diperlukan ke dalam Lembar Pengumpul 

Data (LPD). Data yang dicatat meliputi nomor Electronic 

Medical Record (EMR), data demografi, data laboratorium, data 

klinik, data terapi obat yang diterima serta outcome terapi. Data 

demografi yang diperlukan antara lain nama pasien, usia, jenis 

kelamin, tanggal kunjungan, keluhan/diagnosa, riwayat penyakit, 

riwayat obat. Data laboratorium dan data klinik yang diperlukan 

antara lain FEV1, rasio FEV1/FVC, PEFR, variabilitas PEFR, 

BGA, uji provokasi bronkus dan lain-lain. Sedangkan data terapi 

obat yang diterima meliputi jenis obat, dosis, rute penggunaan 

dan frekuensi penggunaan. 
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4.7 Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan meliputi: 

1.  Mendeskripsikan jenis obat golongan β2-agonis berdasakan 

regimentasi dosis dan rute penggunaan. 

2. Identifikasi DRP aktual maupun potensial terjadi, meliputi 

ketepatan dosis, efek samping dan interaksi obat. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Demografi Pasien 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara deskriptif pada pasien 

dengan diagnosa asma pada periode Januari-Desember 2015 di instalasi 

Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya didapatkan sebanyak 34 pasien 

yang memenuhi kriteria inklusi. Distribusi jenis kelamin pasien yang 

menderita asma pada periode tersebut didominasi oleh pasien dengan jenis 

kelamin perempuan yaitu sebesar 67,65% (23 pasien) dan pasien dengan 

jenis kelamin laki-laki sebesar 32,35% (11 pasien). 

 

 

Gambar 5.1 Distribusi jenis kelamin pada sampel pasien asma 
 

 Dari 34 pasien yang diteliti kemudian dikelompokkan berdasarkan 

kelas usia dengan rentang 5 tahun dimana pasien asma terbanyak pada usia 
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28-32 tahun yaitu sebesar 32,35% (11 pasien) yang disajikan melalui tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel V.1 Distribusi usia pada sampel pasien asma 
Kelas Usia Jumlah Pasien Prosentase (%) 

18-22 7 20,59 
23-27 4 11,76 
28-32 11 32,35 
33-37 8 23,53 
38-40 4 11,76 
Total 34 100 

 

 Pada Gambar 5.2 berikut disajikan data mengenai persebaran tingkat 

keparahan penyakit asma yang diderita oleh 34 sampel dalam penelitian kali 

ini. Klasifikasi tentang keparahan asam dilakukan berdasarkan Global 

Initiative for Asthma 2015 dan hasilnya adalah dimana pasien yang 

mengalami asma tingkat intermiten adalah sebesar 0%, tingkat persisten 

ringan sebesar 5,88% (2 pasien), tingkat persisten sedang sebesar 11,76% (4 

pasien) dan tingkat keparahan yang paling akhir dan terbanyak yaitu 

persisten berat sebesar 70,60% (24 pasien) namun, ada sebesar 11,76% (4 

pasien) yang kondisi tingkat keparahan penyakitnya tidak dapat 

dideskripsikan karena tidak lengkapnya data. 
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Gambar 5.2 Distribusi tingkat keparahan asma pada sampel pasien asma 

 Perhitungan penentuan tingkat keparahan asma berdasarkan besar 

nilai PEFR yang dibandingkan dengan nilai PEFR prediksi normal atau nilai 

data pemeriksaan lainnya seperti FEV1 yang dibandingakan dengan nilai 

prediksi FEV1 normal serta keluhan atau gejala yang dirasakan oleh pasien. 

 

5.2 Pola Penggunaan Obat 

5.2.1 Jenis Terapi Asma dengan Obat Golongan β2-agonis 

 Jenis terapi asma yang diberikan pada pasien asma disajikan dalam 

Gambar 5.3 yang terdiri dari terapi untuk pereda asma sebesar 38,24% (13 

pasien), terapi untuk kontrol asma 8,82% (3 pasien) dan terapi untuk pereda 

dan kontrol asma sebesar 52,94% (18 pasien). 
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Gambar 5.3 Distribusi jenis terapi asma dengan obat golongan β2-agonis 
 pada sampel pasien asma 

 
5.2.2 Jenis Obat Golongan β2-agonis untuk Pereda dan Kontrol Asma 

 Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan beberapa golongan obat 

β2-agonis yang digunakan untuk terapi asma diantaranya adalah salbutamol, 

fenoterol, formoterol dan juga salmeterol. Selain penggunaan obat β2-agonis 

agonis yang bertujuan untuk pereda asma (SABA) juga diberikan kombinasi 

dengan obat β2-agonis untuk kontrol asma (LABA). Berikut adalah Tabel 

V.2 yang menyajikan obat golongan β2-agonis yang diberikan pada pasien. 

Beberapa pemberian kombinasi obat pereda dan kontrol asma yang 

diberikan pada tabel diberikan secara tidak bersamaan namun, diberikan 

ketika pasien menjalankan kontrol pada waktu yang berbeda. Sebanyak 

47,05% (16 pasien) mendapatkan terapi SABA dan LABA, kemudian 

44,11% (15 pasien) hanya mendapatkan terapi SABA dan sebanyak 8,84% 

(3 pasien) hanya mendapatkan terapi LABA. 
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Tabel V.2 Jenis obat golongan β2-agonis untuk pereda dan kontrol asma 
Obat β2-agonis Jumlah 

Pasien 
Prosentase 

(%) 

Total 
Prosentase 

(%) Pereda Kontrol 

Salbutamol - 10 29,41  
 

44,11 
Salbutamol,  
Fenoterol 

- 
4 11,76 

Fenoterol - 1 2,94 
Salbutamol, 
Formoterol 

Formoterol + 
Budesonid* 9 26,47 

 
 
 
 
 
 
 
 

47,05 

Salbutamol, 
Fenoterol, 
Formoterol   

Formoterol + 
Budesonid* 1 2,94 

Salbutamol, 
Fenoterol, 
Formoterol 

Formoterol + 
Budesonid*, 
Salmetrol + 
Flutikason 

propionat** 

1 2,94 

Fenoterol, 
Formoterol 

Formoterol + 
Budesonid* 4 11,76 

Fenoterol  Salmetrol + 
Flutikason 

propionat** 
1 2,94 

Formoterol Formoterol + 
Budesonid* 

3 8,84 8,84 

Total  34 100,00 100,00 
Keterangan: 

*  Fixed Dose Combination (FDC) Formoterol-Budesonid: Symbicort® 

** Fixed Dose Combination (FDC) Salmeterol-Flutikason propionat: 

Seretide® 

 

 Obat golongan Short Acting β2-agonist (SABA) yang terbanyak 

digunakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah salbutamol sebanyak 

68,42% (26 pemakaian) dan disusul dengan fenoterol sebesar 31,58% (12 

pemakaian) tersaji dalam Gambar 5.4. Sedangkan untuk Long Acting β2-
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agonist (LABA) yang paling banyak digunakan adalah Formoterol 90,00% 

(18 pemakaian) dan Salmeterol 10,00% (2 pemakaian) tersaji dalam 

Gambar 5.5. persebaran penggunaan SABA dan LABA ini dihitung 

berdasarkan jumlah pemakain, jadi setiap pasien memungkinkan mendapata 

lebih dari satu kali pemakaaian SABA atau LABA. 

 

 
Gambar 5.4 Distribusi penggunaan SABA pada sampel pasien asma. 

68,42% 
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Gambar 5.5 Distribusi penggunaan LABA pada sampel pasien asma. 

 

5.2.3 Rute Penggunaan Obat Golongan β2-agonis 

 Diantara banyaknya rute pengunaan obat golongan β2-agonis pada 

pasien asma, berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa 

kebanyakan penggunaan obat golongan β2-agonis diberikan secara inhalasi 

dalam bentuk MDI maupun DPI yaitu sebesar 77,50% (31 pemakaian), oral 

15,00% (6 pemakaian) dan nebulasi 7,50% (3 pemakaian) dimana setiap 

pasien memungkinkan menggunakan lebih dari satu rute penggunaan obat. 
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Gambar 5.6 Distribusi rute penggunaan obat β2-agonis pada sampel pasien 

 asma. 

 

Keterangan:  

* rute pemberian secara inhalasi yang dimaksud adalah berupa sedian MDI 

(Metered Dose Inhaler) atau DPI (Dry Powdered Inhaler)  
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5.2.4 Dosis Penggunaan Obat Golongan β2-agonis 

Tabel V.3 Dosis Penggunaan Obat Golongan β2-agonis 

Obat 
Golongan 
β2-agonis 

Rute  
Pemberi-

an 

Pemberian terapi 4,5 Pustaka 3Jumlah 
Penggu-

naan 

Prosen-
tase Dosis Freku-

ensi Dosis Freku-
ensi 

Salbu-
tamol 

Inhalasi 
MDI 

100 
mcg 1 x 1 100 

mcg 4-6 x 1 4 4,60 
100 
mcg 3 x 1 100 

mcg 4-6 x 1 14 16,09 
100 
mcg 3  x 2 100 

mcg 4-6 x 1 1 1,15 
200 
mcg 1 x 1 100 

mcg 4-6 x 1 2 2,3 
Oral 

(Tablet ) 2 mg 3 x 1 2-4 mg 3-4 x 1 5 5,75 

Nebulasi 

2,5 mg 1 x 1 2,5-5 
mg 4 x 1 5 5,75 

2,5 mg 2 x 1 2,5-5 
mg 4 x 1 1 1,15 

2,5 mg 3 x 1 2,5-5 
mg 4 x 1 1 1,15 

0,1% 3 x 1 2,5-5 
mg 4 x 1 1 1,15 

 

Fenoterol 

 
 

Inhalasi 
MDI 

100 
mcg 3 x 1 100 

mcg 
3-4 x 
1-2 14 16,09 

100 
mcg 2 x 1 100 

mcg 
3-4 x 
1-2 3 3,45 

100 
mcg 1 x 1 100 

mcg 
3-4 x 
1-2 1 1,15 

100 
mcg 3 x 2 100 

mcg 
3-4 x 
1-2 2 2,30 

 200 
mcg 3 x 1 100 

mcg 
3-4 x 
1-2 1 1,15 

1Formo-
terol 

 4,5 
mcg 1 x 1 6-12 

mcg 1-2 x 1 3 3,45 
Inhalasi 

DPI 
4,5 
mcg 2 x 1 6-12 

mcg 1-2 x 1 27 31,03 
 4,5 

mcg 3 x 1 6-12 
mcg 1-2 x 1 1 1,15 

2Salme-
terol 

Inhalasi 
MDI 

50 mcg 3 x 1 50-100 
mcg 2 x 1 1 1,15 

50 mcg 2 x 2 50-100 
mcg 2 x 1 1 1,15 

Total      88 100,00 
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Keterangan: 
1) diberikan dalam bentuk sediaan Fixed Dose Combination Formoterol-

Budesonid 
2) diberikan dalam bentuk Fixed Dose Combination Salmeterol-Flutikason 

Propionat 
3) 1 pasien bisa mendapatkan lebih dari 1 dosis obat dari golongan yang 

sama sehingga dapat dihitung lebih dari satu kali. 
4)  Sweetman, 2009 
5)  Lacy et al., 2009 

 

5.3  Kombinasi Obat β2-agonis dengan Obat Asma Golongan Lain 

 Kombinasi pengobatan obat golongan β2-agonis juga diberikan 

dengan obat asma golongan lain pada pasien asma diantaranya adalah 

dengan kortikosteroid, antihistamin atau keduanya seperti yang tercantum 

dalam Tabel V.4 berikut. 
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Tabel V.4 Kombinasi obat β2-agonis dengan obat asma lain 

Kombinasi Nama obat Jumlah 
pemberian* 

Prosentase 
(%) 

β2-agonis + 
kortikosteroid 

Budesonid 30 56,60 
Metilprednisolon 6 11,32 
Flutikason propionat 3 5,66 
Metilprednisolon + 
budesonid 1 1,89 

Budesonid + 
Flutikason propionat 1 1,89 

β2-agonis + 
antihistamin 

Cetrizin 4 7,55 
Loratadin 1 1,89 

β2-agonis + 
kortikosteroid + 
antihistamin 

Budesonid + cetrizin 4 7,55 
Metilprednisolon + 
cetrizin 2 3,77 

Metilprednisolon + 
Budesonid + Cetrizin 1 1,89 

Total  53 100,00 
Keterangan: 

*  1 pasien bisa mendapatkan lebih dari 1 macam kombinasi obat sehingga 

dapat dihitung lebih dari satu kali. 

 

5.4 Masalah Terkait Obat Golongan β2-agonis 

  

Tabel V.5 Efek samping potensial obat golongan β2-agonis 

Obat Golongan β2-agonis Efek Samping* 

Salbutamol, Fenoterol, 
Formoterol, Salmeterol 

Tremor otot rangka (terutama tangan), 
palpitasi, takikardia, ketegangan saraf 

dan sakit kepala dan hipokalemi. 
Keterangan: 

* Cathomas et al., 2005 
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Tabel V.6 Interaksi potensial yang terjadi dengan obat golongan β2-agonis 

Obat 
Golongan 
β2-agonis 

Berinteraksi 
dengan* 

Efek 
Interaksi 

Jumlah 
yang 

Potensial 
Terjadi 

Prosentase 
(%) 

Salbutamol, 
fenoterol, 

formoterol, 
salmeterol 

Kortikosteroid 
Meningkatkan 

resiko 
hipokalemia 

49 60,49 

Obat 
simpatomimetik 

Meningkatkan 
efek samping 
oleh karena 

obat golongan 
β2-agonis 
tersebut 

32 39,51 

Total   81 100,00 
Keterangan: 

* Baxter, 2010 

 

Tabel V.7 Masalah lain terkait obat golongan β2-agonis 
Jenis DRP Penyebab terjadinya DRP 

Membutuhkan terapi obat 
tambahan 

Pasien asma dengan tingkat keparahan 
persisten berat hanya menggunakan 
SABA sebagai terapi pereda tanpa 
memakai terapi kontrol asma. 

Obat tidak efektif 
Penggunaan antihistamin tidak 
memberikan efek yang berarti pada 
terapi asma. 

Ketidakpatuhan Teknik penggunaan inhaler yang sulit 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.2 Pembahasan Hasil 

 Penelitian ini adalah penelitian observasional retrospektif dan 

dilakukan dengan melakukan pengamatan pada EMR (Electronic Medical 

Record) pasien. Sampel yang digunakan harus masuk kedalam kriteria 

inklusi yaitu pasien yang didiagnosa penyakit asma usia 18-40 tahun dan 

mendapatkan terapi obat golongan β2-agonis pada periode Januari-

Desember 2015 di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo dan diperoleh 

pasien yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 34 pasien. 

 Data demografi pada Gambar 5.1 menyajikan persebaran penyakit 

asma berdasarkan jenis kelamin yang didominasi oleh pasien dengan jenis 

kelamin perempuan yaitu sejumlah 23 pasien (67,65%) dan laki-laki 

sejumlah 11 pasien (32,35%). Sebuah penelitian menyebutkan bahwa faktor 

resiko dan morbiditas penyakit asma lebih besar terjadi pada perempuan 

(Kynynk et al., 2011). Penyebab dari adanya faktor resiko asma yang lebih 

besar terjadi pada perempuan tersebut masih belum jelas dan multifaktorial 

meskipun pada penelitian sebelumnya telah menyebutkan bahwa hal 

tersebut karena adanya pengaruh potensial dari hormon estrogen dan 

progesteron pada wanita, perubahan BHR dan persepsi obstruksi saluran 

nafas pada wanita (Goto et al., 2016). Sebuah studi mengatakan bahwa 

marker inflamasi seperti eosinofil, nitrit oksida dan leukotrien meningkat 

pada wanita yang sedang mengalami menstruasi sehingga dengan adanya 

pengaruh hormon pada saat menstruasi tersebut meyebabkan lebih 

sensitifnya respon inflamasi dari adanya agen pencetus asma. Penelitian 

tersebut juga menyebutkan bahwa insiden asma pada perempuan akan 

menurun ketika sudah mengalami menopause (Kynyk et al., 2011). 
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 Persebaran usia pada sampel pasien penderita penyakit asma 

terbanyak adalah usia 28-32 tahun yaitu 11 pasien (32,35%), kemudian 

urutan kedua diikuti pasien dengan usia 33-37 tahun sebanyak 8 pasien 

(23,53%), pasien usia 18-22 tahun sebanyak 7 pasien (20,59%), pasien usia 

23-27 tahun dan usia 38-40 tahun masing-masing sejumlah 4 pasien 

(11,76%). Dalam sebuah penelitian disebutkan pula bahwa orang dewasa 

muda memiliki prevalensi asma lebih tinggi dibandingkan dengan orang 

dewasa yang lebih tua (Ryan-Ibarra et al., 2016). Pola hidup orang dewasa 

yang lebih tua mempengaruhi prevalensi penyakit asma tersebut misalnya 

dengan gaya hidup perokok yang cenderung menyebabkan terjadinya 

penyakit PPOK. Seorang yang lebih tua juga memiliki kecenderungan 

mendapatkan paparan polusi udara yang lebih lama yang merupakan faktor 

resiko terjadinya PPOK. Global Initiative for Asthma 2015 juga 

menyebutkan bahwa mulai usia 40 tahun merupakan salah satu faktor resiko 

terjadinya PPOK. 

 Untuk tingkat keparahan yang terjadi pada sampel pasien asma 

sebanyak 70,60% (24 pasien) mempunyai tingkat keparahan persisten berat 

yang ditandai dengan nilai PEFR ≤60%, nilai FEV1 ≤60% dan nilai 

variabilitas PEFR sebesar >30% dan ditambah dengan gejala-gejala yang 

pada siang hari terus menerus ada, pada malam hari sering timbul gejala, 

sering terjadinya serangan dan terbatasnya aktifitas fisik (Depkes RI, 2007). 

Kemudian disusul dengan tingkat keparahan persisten sedang 11,76% (4 

pasien) dan pesisten ringan 5,88% (2 pasien) serta terdapat 11,76% (4 

pasien) yang tidak dapat ditentukan tingkat keparahannya karena tidak 

lengkapnya data. Pada penelitian ini penggolongan keparahan dengan 

menggunakan data PEFR atau data pengukuran spirometer lain yang 

kemudian dibandingkan dengan nilai normal fungsi paru manusia 
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berdasarkan usia dan tinggi badan pasien. Mendominasinya pasien asma 

dengan tingkat keparahan persisten berat yang terlihat pada sampel 

penelitian di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dikarenakan rumah sakit ini 

merupakan rumah sakit rujukan (Tipe A). Rumah sakit tipe A merupakan 

rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan 

spesialis dan sub-spesialis (Menkes RI, 1988). 

 Tujuan utama dari manajemen penyakit asma adalah dengan 

mengontrol gejala dan menurunkan kerugian akibat gejala tersebut (Global 

Initiative for Asthma, 2015). Pada 34 sampel pasien asma tersebut diberikan 

pengobatan dengan menggunakan obat golongan β2-agonis yang digunakan 

sebagai pereda asma yaitu SABA dan juga untuk kontrol asma yang berupa 

LABA. Sebanyak 52,94% pasien mendapatkan terapi obat golongan β2-

agonis untuk pereda dan kontrol asma, 38,24% untuk pereda asma dan 

8,82% untuk kontrol asma saja. Hal tersebut disebabkan oleh 

mendominasinya tingkat keparahan persisten berat pada sampel pasien asma 

tersebut sedangkan menurut guideline terapi yang diberikan untuk asma 

persisten adalah pereda dan kontrol asma (Global Initiative for Asthma, 

2015). Pasien yang mendapatkan obat golongan β2-agonis hanya sebagai 

pereda saja juga menggunakan terapi kontrol asma dengan obat asma 

golongan lain yaitu kortikosteroid. Pemberian obat golongan β2-agonis pada 

sampel pasien asma untuk kontrol asma saja tanpa memberikan obat pereda 

dimungkinkan karena asma yang diderita oleh pasien telah terkontrol 

sehingga jarang terjadi eksaserbasi yang membutuhkan terapi pereda asma. 

Obat golongan β2-agonis untuk pereda asma merupakan SABA yang 

diberikan ketika terjadi eksaserbasi dan menurut guideline, SABA diberikan 

pada semua step untuk pengobatan asma. SABA merupakan bronkodilator 

pada asma yang lebih poten dibandingkan dengan brokodilator golongan 
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lain misalnya golongan antikolinergik (ipratropium bromida, oxitropium 

bromida, tiotropium bromida) karena SABA mempunyai OOA yang lebih 

cepat yaitu 60-90 menit bahkan lebih cepat ketika diberikan dengan rute 

penggunaan secara inhalasi (Kelly and Sorkness, 2014; Gross, 2006). 

 Seorang klinisi ketika memberikan terapi obat pada pasiennya 

dengan banyak pertimbangan dan berdasarkan dengan kondisi pasien 

maupun guideline namun, pada praktiknya terkadang pasien meminta terapi 

untuk mereka sendiri karena yang diinginkan pasien hanya pelega sesak 

yang dirasakan misalnya dengan penggunaan SABA secara inhalasi. 

Tempat penelitian merupakan rumah sakit tipe A yang menangani penyakit 

dengan tingkat keparahan lanjutan dan berdasarkan hasil penelitian ini 

masih banyak didapatakan pasien yang menggunakan SABA saja yaitu 

sebesar 44,05% (15 pasien). Sesuai dengan Global Initiative for Asthma 

2015, pasien asma yang memiliki tingkat keparahan persisten seharusnya 

mendapatkan terapi kontrol asma baik menggunakan kortikosteroid maupun 

LABA sesuai yang direkomendasikan dengan tujuan memberikan terapi 

untuk inflamasi saluran nafas yang terjadi. Hal tersebut dapat meyebabkan 

penggunaan terapi asma menjadi kurang efektif dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan terapi yang diperlukan pasien. 

 Salbutamol merupakan SABA yang paling banyak digunakan, 

dimana ada sebanyak 26 pemakaian (68,42%) dan fenoterol sebanyak 12 

pemakaian (31,58%). Keduanya merupakan SABA yang sering diberikan 

untuk pasien asma dalam bentuk sediaan inhaler. Fenoterol kurang selektif 

dan terbukti mempunyai aktivitas agonis reseptor β2 yang lebih poten 

dibandingkan dengan salbutamol namun lebih jarang digunakan. Meskipun 

fenoterol mempunyai aktivitas yang lebih besar, fenoterol juga mempunyai 
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efek samping yang lebih besar yaitu dapat meningkatkan keparahan asma 

dan efek toksisitas kardio yang lebih tinggi (Patel et al., 2013).  

 Sementara untuk LABA yang paling banyak digunakan adalah 

formoterol yaitu sebanyak 18 pemakaian (90,00%) dan salmeterol sebanyak 

2 pemakaian (10,00%). Pemberian kedua LABA tersebut tidak secara 

reguler namun dengan kombinasi berbentuk Fixed Dose Combination 

dengan kortikosteroid dimana kombinasinya adalah formoterol-budesonid 

serta salmeterol-flutikason propionat. Beberapa penelitian menyebutkan 

bahwa kedua kombinasi LABA dengan kortikosteroid tersebut mempunyai 

kemampuan yang sama dalam memberikan kontrol gejala yang baik dan 

juga aman (Cates et al., 2014). Formoterol-budesonid lebih efektif untuk 

mengendalikan gejala asma dengan menekan peradangan saluran napas dan 

meningkatkan gangguan saluran napas kecil dibandingkan dengan dosis 

tetap salmeterol-flutikason propionat (Hozawa et al., 2014). Kombinasi 

formoterol-budesonid lebih dipilih untuk terapi pada pasien asma karena 

dianggap lebih cost-effective (Bousquet et al., 2007). Formoterol yang 

dikenal mempunyai DOA panjang juga mempunyai OOA yang pendek 

yaitu 3 menit sehingga selain sebagai terapi kontrol asma juga dapat 

digunakan sebagai terapi pereda asma (Kelly and Sorkness, 2014; Bousquet 

et al., 2007). Oleh karena beberapa hal tersebut terapi asma dengan 

menggunakan kombinasi formoterol-budesonid merupakan manajemen 

terapi asma yang paling efektif untuk pasien asma sedang hingga berat 

(Bousquet et al., 2007). 

 Berdasarkan rute penggunaan, pemberian terapi asma terbanyak 

diberikan secara inhalasi yaitu sebesar 77,5% (31 pemakaian), oral 15,00% 

(6 pemakaian) dan nebulasi sebesar 7,50% (3 pemakaian). Inhalasi dalam 

bentuk MDI dan DPI lebih terpilih karena dianggap dapat menurunkan efek 
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samping penggunaan obat dan memberikan efek yang lebih cepat 

dibandingkan dengan pemberian secara oral terbukti dengan OOA obat 

golongan β2-agonis yang lebih cepat ketika diberikan secara inhalasi 

(Depkes RI, 2007). Sedangkan rute inhalasi dan nebulasi keduanya 

memberikan efektifitas yang sama ketika digunakan sebagai pereda asma 

namun inhalasi terutama dalam bentuk sediaan MDI maupun DPI dinilai 

lebih ekonomis. Penggunaan MDI juga dinilai lebih praktis karena alat yang 

digunakan berukuran lebih kecil dan mudah dibawa dan digunakan 

kapanpun. Beberapa kekurangan dari bentuk seiaan ini adalah dlam 

keterampilan penggunan obat untuk menggunakan bentuk sediaan ini 

dengan benar yang nantinya akan mempengaruhi efek terapi dan kepatuhan 

pasien (Dhuper et al., 2011). Oleh karena sulitnya penggunaan bentuk 

sediaan tersebut diperlukan pula monitoring tentang cara penggunaan MDI 

yang baik dan benar (Global Initiative for Asthma, 2015). Tempat penelitian 

dilakukan di Instalasi Raat Jalan (IRJ) sehingga seaharusnya rute 

penggunaan Nebuliasi tidak diberikan disini, rute penggunaan secara 

nebulisasi seharusnya diberikan ketika pasien mengalami eksaserbasi atau 

mengalami asma akut di Instalasi Rawat Darurat (IRD).  

 Dosis yang diberikan dalam penggunaan obat golongan β2-agonis 

bervariasi dan terkadang tidak sesuai dengan guideline karena pada 

dasarnya pemberian terapi pada pasien asma adalah dengan cara step up dan 

step down sesuai dengan kondisi pasien untuk mendapatkan terapi yang 

efektif, mengurangi gejala serta meminimalkan efek samping. Dosis yang 

diberikan pada umumnya sudah sesuai dengan dosis pada pustaka dan 

guideline terapi asthma yaitu Global Initiative for Asthma 2015. Namun, 

untuk indikasi penggunaan terapi pereda asma baik salbutamol maupun 

fenoterol dalam bentuk inhalasi (MDI) harusnya diberikan pada saat 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI PENGGUNAAN OBAT.... ANINDYA CARIMA



 

 
 

membutuhkan saja dengan batasan maksimal 4-6 kali sehari sebanyak 1 puff 

untuk salbutamol dan 8 puff per hari untuk fenoterol. Hal tersebut 

dikarenakan dengan pemberian obat β2-agonis yang berlebihan dapat 

meningkatkan potensi terjadinya efek samping dan toksisitasnya sehingga 

terapi yang diberikan kurang aman. Sedangkan jika dosis yang diberikan 

kurang maka akan menyebabkan kegagalan terapi asma (Global Initiative 

for Asthma, 2015; Sweetman 2007; Lacy et al., 2009). 

 Selain obat golongan β2-agonis juga diberikan pemberian obat asma 

golongan lain seperti kortikosteroid dan antihistamin. Pemberian bersamaan 

dengan kortikosteroid bertujuan untuk memberikan terapi kontrol asma 

yang memberikan efek yaitu meredakan inflamasi, meningkatkan tes fungsi 

paru dan menurunkan gejala seperti batuk, wheezing, dan dispnea (Strauss, 

2013). Obat golongan β2-agonis yang biasanya diberikan untuk terapi 

kontrol asma berupa sediaan Fixed Dose Combination LABAdengan 

kortikosteroid karena penggunaan LABA secara reguler untuk kontrol asma 

dapat menigkatkan resiko kematian akibat asma (Salpeter et al., 2010). 

Selain itu, menurut Global Initiative for Asthma 2015, lini pertama untuk 

kontrol asma adalah kortikosteroid sedangkan penggunaan kombinasi obat 

golongan β2-agonis (LABA) dan kortikosteroid untuk kontrol asma 

diberikan ketika terapi kontrol asma dengan kortikosteroid saja dinyatakan 

gagal. Kombinasi kedua obat tersebut juga memberikan keuntungan lain 

seperti dapat mengurangi gejala, meningkatkan fungsi paru dan 

menurunkan eksaserbasi asma lebih cepat pada beberapa pasien jika 

dibandingkan dengan pemberian kortikosteroid reguler dalam dosis dua kali 

lipatnya ataupun dosis rendah (Nabil et al., 2014). Metilprednisolon dosis 4 

mg mempunyai aktivitas sebagai obat antiinflamasi yang juga dapat 

digunakan untuk terapi asma yang merupakan penyakit akibat adanya 
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inflamasi pada saluran nafas (Sweetman, 2009). Obat golongan antihistamin 

seperti cetrizin merupakan antagonis H1 yang disebutkan mempunyai 

efektivitas sebagai terapi tambahan pada pasien asma dengan pemberian 

terapi obat golongan antagonis leukotrien atau kortikosteroid inhalasi 

namun, bukti saat ini masih terbatas untuk merekomendasikan 

penggunaannya dalam manajemen asma (Borade et al., 2006). 

 Dalam penggunaan obat golongan β2-agonis pada sampel pasien 

asma di RSUD Dr. Soetomo Surabaya teradi beberapa interaksi potensial 

yang meningkatkan efek samping dari penggunaan obat ini yaitu sebesar 

60,49%. Efek hipokalemi dari obat β2-agonis dapat meningkat ketika 

digunakan bersama kortikosteroid. Sejumlah 24 subjek sehat mengalami 

penurunan kadar kalium serum ketika diberikan baik salbutamol (albuterol) 

5 mg atau fenoterol 5 mg secara nebulisi lebih dari 30 menit. Penurunan 

kadar kalium meningkat setelah subjek mengkonsumsi prednisone 30 mg 

setiap hari selama seminggu yaitu dari 3,75 mmol/L menjadi 2,78 mmol/L 

yang ditemukan 90 menit setelah fenoterol dan prednison dikonsumsi 

bersama. Hal tersebut disebabkan karena kedua golongan obat tersebut 

mempunyai efek hipokalemi (Baxter, 2010). Efek hipokalemi dari 

penggunaan obat β2-agonis terjadi dengan mekanisme katekolamin yang 

bekerja melalui reseptor β2 adrenergik dapat menyebabkan kalium masuk 

kedalamsel terutama dengan meningkatkan aktivitas Na-K-ATPase 

(Sumantri 2009). Selain itu, kortikosteroid juga dapat menyebabkan 

terjadinya hipokalemi dengan meningkatkan aktivitas Na-K-ATPase pada 

otot rangka sehingga memyebabkan perubahan kadar kalium pasien 

(Buyuckam et al., 2011). 

 Interaksi antara obat β2-agonis dengan obat simpatomimetik lainnya 

berpotensi terjadi sebesar 39,51%. Obat β2-agonis memiliki efek samping 
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seperti dapat menyebabkan tremor otot rangka (terutama tangan), palpitasi, 

takikardia, menstimulasi jantung, vasodilatasi perifer, meningkatkan kadar 

gula darah dan juga mengganggu kesetimbangan cairan tubuh dengan 

menurunkan kadar kalium tubuh yang menyebabkan terjadinya hipokalemi 

(Sweetman, 2009: Cathomas et al., 2005). Dengan pemberian bersamaan 

dengan obat simpatomimetik lain yang juga bekerja agonis pada reseptor 

βmaka akan menyebabkan terjadinya efek samping potensial yang lebih 

besar bahkan jika dosisnya sangat tinggi maka akan terjadi toksisitas dari 

obat yang bekerja pada reseptor β. Toksisitas dari obat simpatomimetik 

yang mungkin terjadi diantaranya adalah aritmia jantung, hipoksemia akut 

dan takifilaksis atau toleransi terhadap obat tersebut (Boushey, 2012). Efek 

samping tersebut terjadi karena selain pada otot saluran nafas, reseptor β2 

juga terdapat di organ lain seperti jantung, usus, uterus dan juga pada otot 

rangka sehingga ketika sifat agonis β2 dari obat tersebut diberikanmaka juga 

akan memerikan efek pada organ lain tersebut dengan tanda klinis yang 

berbeda (Boushey, 2012). 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Instalasi Rawat jalan 

RSUD Dr. Soetomo dapat dilihat bahwa banyak variasi obat yang diberikan 

pada pasien asma baik golongan β2-agonis ataupun obat asma golongan 

lainnya. Selain bervariasinya obat, setiap obat juga memiliki bentuk sediaan 

dan rute penggunaan yang berbeda terutama untuk pasien asma. Cara 

penggunaan bentuk sediaan yang jarang digunakan terkadang menyebabkan 

ketidakpatuhan atau gagalnya efek terapi yang diinginkan. Dosis yang 

diberikan juga harus sesuai dengan kebutuhan pasien untuk menjamin aspek 

keamanan dan efektivitas dari terapi yang diberikan. Oleh karena itu demi 

tercapainya keberhasilan terapi, apoteker beserta tenaga kesehatan lainnya 

harus bekerja sama untuk memastikan keamanan, keefektifan, rasionalitas 
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serta ekonomisnya suatu terapi. Apoteker mengawasi mulai dari pemilihan 

bahan baku di industri sampai penyerahan hingga monitoring terkait obat 

yang diterima oleh pasien. Selain memberikan informasi terkait obat, 

apoteker juga dapat memberikan konseling terkait terapi non-farmakologis 

lainnya misalnya dengan memberitahukan tentang pola hidup dan kebiasaan 

yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.  

 Beberapa kendala yang terjadi pada penelitian kali ini adalah karena 

kurang lengkapnya data pasien terkait data laboratorium pemeriksaan fungsi 

paru, data klinis, serta informasi efek samping dan interaksi obat aktual 

yang tercatat di rekam medis sehingga sulit untuk menyimpulkan beberapa 

masalah terkait obat. Informasi mengenai data demografi dan diagnosa dari 

pasien juga kurang lengkap yang menyebabkan kesulitan dalam 

menyimpulkan persebaran demografi penyakit pasien. Dengan memasukkan 

semua data terkait pasien meliputi data demografi, data laboratorium, dan 

dan klinis ke dalam EMR (Electronic Medical Record) maka akan 

memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat dalam studi 

penggunaan obat β2-agonis tersebut.  Selain itu, waktu penelitian yang 

relatif singkat menyebabkan jumlah sampel yang diperoleh menjadi tidak 

terlalu banyak sehingga dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk 

mendapatkan jumlah sampel yang lebih besar. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penelitian yang dilakukan secara deskriptif pada pasien asma di Instalasi 

Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo, Surabaya periode Januari – Desember 

2015 diperoleh sampel sebanyak 34 pasien yang memenuhi kriteria inklusi 

penelitian. Dari data yang diperoleh dari penelitian, maka dapat 

disimpulkan dan disarankan sebagai berikut: 

 

7.1 Kesimpulan 

1. SABA yang diberikan yaitu Salbutamol 100 mcg dengan frekuensi 3x1, 

fenoterol 100 mcg dengan frekuensi 3x1. LABA yang diberikan yaitu 

Formoterol 4,5 mcg dengan frekuensi 2x1 serta Salmeterol 50 mcg 

dengan frekuensi 3x1 dan 2x2. 

2. Pemilihan obat golongan β2-agonis yang digunakan untuk terapi 

penyakit asma telah sesuai dengan rekomendasi Global Initiative for 

Asthma  2015. 

3. Dosis pemberian obat golongan β2-agonis pada pasien asma telah sesuai 

dengan Global Initiative for Asthma 2015 dan Martindale 36. 

4. Rute penggunaan obat yang banyak digunakan yaitu rute inhalasi dalam 

MDI atau DPI. 

5. Tidak terdapat masalah terkait obat yang aktual namun, beberapa 

masalah terkait obat β2-agonis yang potensial terjadi selama pemberian 

terapi pada pasien asma adalah efek samping yaitu tremor otot rangka 

(terutama tangan), palpitasi, takikardia, ketegangan saraf, sakit kepala 

dan hipokalemi serta adanya interaksi obat β2-agonis dengan 

kortikosteroid dan interaksi obat β2-agonis dengan obat simpatomimetik 

lainnya. 
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7.2 Saran 

1. Pencatatan dalam EMR (Electronic Medical Record) sebaiknya 

dilakukan dengan lengkap seperti data demografi dan beberapa data 

pemerikasan fungsi paru maupun masalah terkait obat yang aktual 

sehingga dapat memberikan infromasi yang tepat dan bermanfaat dalam 

pengunaan obat golongan β2-agonis. 

2. Pemberian macam obat dan bentuk sediaan yang beragam maka 

diperlukan peran apoteker untuk mengawasi mulai dari pengadaan, 

penyimpanan, pemilihan terapi, penyerahan sampai dengan monitoring 

terkait obat. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PENGUMPULAN DATA 

 

 

NO. EMR:  

DATA DEMOGRAFI KONDISI UMUM DATA LABORATORIUM DATA KLINIK 

Inisial Pasien: 
Umur/BB/TB: 
Jeni Kelamin:  
MRS:  
Diagnosa:  
Penyakit Penyerta:  
Riwayat Alergi: 
Riwayat Penyakit: 
Riwayat Obat: 
Status Pembiayaan:  

Keluhan:  
 
 
 

PEFR:  TD: 
N:  
T: 
RR: 
GCS: - 
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PROFIL PENGGUNAAN OBAT  
Tanggal Jenis Obat Dosis Rute Pemakaian Frekuensi Pemberian 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

DRUG RELATED PROBLEM 
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Lampiran 2 

TABEL INDUK 

Data Demografi Kondisi Pasien Terapi Asma Terapi lain 
PASIEN 1  
No EMR: 12017xxx 
Inisial Pasien: ENS 
Umur/BB/TB: 28 tahun/67 
kg/165 cm 
Jenis Kelamin: Perempuan 
MRS: 6 Juni 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: 
Persiapan Kehamilan, 
Hepatitis A 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembayaran: JKN 
Mandiri 2 

Keluhan: batuk, sesak nafas 
selama kurang dari 3 minggu, 
dahak putih kental 
Data Lab: 
FVC: 3050 (103%) 
VC: 103% 
Rasio FEV1 dan FVC: 89% 
restriksi – obstruksi – 
REV1: 2740 (95%) 
Data Klinik: 
TD: 120/80 mmHg 
N: 90/menit 
 T: 37 ᵒC  
GCS: 15 

Ventolin Inhaler 100 
mcg/puff 1x1 
Obucort Swinghaler 100 
mcg/puff 1x1 

- 
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PASIEN 2 
No EMR: 12401xxx 
Inisial Pasien: IMI 
Umur/BB/TB:  

1. 35 tahun/65 kg/160 
cm 

2. 35 tahun/60 kg/160 
cm 

Jenis Kelamin: Laki-laki 
MRS: 

1. 16 Maret 2015 
2. 1 Juni 2015 

Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: JKN 
Mandiri 3 

Keluhan 
1. 16 Maret 2016 

kontrol, pos MRS karena 
asma bronkial serangan 
sedang dan cap membaik, 
tidak sesak nafas, tidak 
demam, batuk berdahak, 
nafsu makan normal. 
Status fisik: rh-/-, wh-/- 

2. 1 Juni 2015 
kontrol, obat habis, tidak 
sesak nafas, batuk dan pilek, 
tidak demam, aktifitas  
normal, eksaserbasi 2 bulan 
yang lalu selama 2 hari 
sesaknafas dan neyri dada. 
Status Fisik: inspeksi 
simetris son/son, ves/ves, rh 
-/-, wh -/- 

Data Lab: 
1. 16 Maret 2016 
PEFR: 200 
2. 1 Juni 2015 
PEFR: 340 
Data Klinik: 
1. 16 Maret 2016 

1. 16 Maret 2015 
Fenoterol HBr aerosol 100 
mcg/puff 3x1 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
Cetrizine kaplet 10 mg 1x1 
2. 1 Juni 2015 
Fenoterol HBr aerosol 
100mcg/puff 3x1 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
Cetrizine kaplet 10 mg 1x1 
 
 

- 
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TD: 122/94 mmHg 
N:116/menit 
GCS: 15 
2. 1 Juni 2015 
TD: 158/94 mmHg 
N: 120/menit 
GCS: 15 

PASIEN 3 
No EMR: 10297xxx 
Inisial pasien: PNN 
Umur/BB/TB: 38 tahun/43 
kg/150 cm 
Jenis Kelamin: Perempuan 
MRS: 12 Februari 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: JKN 
Jamkesmas 

Keluhan: kontrol, terkadang 
sesak nafas saat capek, tidak 
batuk, tidak demam, serangan 
asma terakhir 1 minggu yang 
lalu. 
Kondisi Fisik: simetris, rh-/-, 
rh -/palpasi- 
Data Lab: 
PEFR: 250 
Data Klinik 
TD: 108/74 mmHg 
N: 69/ menit 
T: 36,5 
GCS: 15 

Symbicort inhalasi 160/4,5 
mcg 2x1 
Salbutamol tablet 2 mg 3x1 

- 

PASIEN 4 
No EMR: 17999xxx 
Inisial Pasien: RGK 
Umur/BB/TB: 31 tahun/56 
kg/162 cm 

Keluhan: Asma sejak kelas 4 
SD, sering sesak hampir setiap 
hari pada jangka waktu 2 
minggu terakhir dan batuk. 
Kondisi Fisik: rh-/-, wh-/- 

Symbicort 80/4,5 mcg 2x1 
Ventolin Inhaler 100 
mcg.puff 1x1 

- 
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Jenis Kelamin: Perempuan 
MRS: 13 januari 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: JKN 
Jamkesmas 

Data Lab: 
FEV1: 121 
FVC: 143 
VC: 143 
MBC: 122 
Data Klinik: 
TD: 110/80 mmHg 
N: 80/menit 
T: 36,8 
RR: 19 
GCS: 15 

PASIEN 5 
No EMR: 10890xxx 
Inisial Pasien: HPY 
Umur/BB/TB: 

1. 37 tahun/49 kg/170 
cm 

2. 37 tahun/48 kg/170 
cm 

3. 37 tahun/48 kg/170 
cm 

4. 37 tahun/49 kg/170 
cm 

Jenis Kelamin: Laki-laki 
MRS: 

1. 7 Februari 2015 

Keluhan 
1. 7 Februari 2015 
kontrol 
2. 23 Februari 2015 
kontrol, jarang batuk dan 
sesak, asma sejak kecil. 
3. 9 Maret 2015 
Kontrol, menginginkan obat  
ventolin inhaler dan nebulasi. 

4. 24 April 2015 
kontrol, tidak demam, tidak 
sesak, riwayat asma. 
Kondisi Fisik: inspeksi 
simetris, rh-/-, wh -/- 
 

1. 7 Februari 2015 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 1x1 
Cetrizin tablet 10 mg 1x1 
2. 23 Februari 2015 
Salbutamol inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 
mcg/puff 2x1 
Salbutamol cairan nebulasi 
0,1% 3x1 
3. 9 Maret 2015 
Salbutamol inhaler 100 
mcg/puff 3x1 

- 
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2. 23 Februari 2015 
3. 9 Maret 2015 
4. 24 April 2015 

Diagnosa: Asma 
(Predominantly Allergic 
Asthma) 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat – 
Status Pembiayaan: JKN 
Mandiri  
 

Data Lab 
1. 7 Februari 2015 
PEFR: 180 
2. 23 Februari 2015 
PEFR: 180 
3. 9 Maret 2015 
PEFR: 180 
4. 24 April 2015 
PEFR: 400 
Data Klinik 
1. 7 Februari 2015 

- 
2. 23 Februari 2015 
TD: 124/75 mmHg 
N: 80/menit 
T: 36  
GCS: 15 
3. 9 Maret 2015 
TD:140/86 mmHg 
N: 72/menit 
T: 36,8 
GCS: 15 
4. 24 April 2015 
TD: 140/63 mmHg 
N:89/menit 
 

Salbutamol tablet 2 mg 3x1 
Cetrizin 10 mg 1x1 
4. 24 April 2015 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
Salbutamol inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
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PASIEN 6 
No EMR: 10934xxx 
Inisial Pasien: SRS 
Umur/BB/TB: 32 tahun/77 
kg/160 cm 
Jenis Kelamin: Laki-laki 
MRS: 27 Maret 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: JKN 
Mandiri 

Keluhan: kontrol, tidak batuk, 
tidak demam, tidak sesak 
nafas. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, rh-/-, wh -/- 
Data Lab 
PEFR: 350 
Data Klinik 
TD: 160/83 mmHg 
N: 77/menit 
T: 36,6 
GCS: 15 

Salbutamol inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 

- 
 

PASIEN 7 
No EMR: 12293xxx 
Inisia Pasien: FMW 
Umur/BB/TB:  

1. 32 tahun/ - /156 cm 
2. 32 tahun/38 kg/156 

cm 
3. 32 tahun/50 kg/156 

cm 
Jenis Kelamin: Perempuan 
MRS: 

1. 20 April 2015 
2. 25 Mei 2015 

Keluhan 
1. 20 April 2015 
Keluhan: tidak sesak, tidak 
batuk, tidak demam. 
2. 25 Mei 2015 
Keluhan: kontrol, obat habis, 
tidak sesak, tidak demam, 
aktifitas normal. 
3. 13 Agustus 2015 
Keluhan: tidak sesak, batuk, 
tidak demam. 
Kondisi Fisik: Rh -/-,  wh -/- 
 

1. 20 April 2015 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
Fenoterol HBr Inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
2. 25 Mei 2015 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
Fenoterol HBr Inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
3. 13Agustus 2015 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 

- 
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3. 13 Agustus 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: JKN 
Mandiri 

Data Lab 
1. 20 April 2015 
PEFR: 150 
2. 25 Mei 2015 
PEFR: 100 
3. 13 Agustus 2015 
PEFR: 300 
Data Klinik 
1. 20 April 2015 
TD: 110/70 mmHg 
N: 76/menit 
T: 37 
RR: 20/menit 
GCS: 15 
2. 25 Mei 2015 
TD: 130/96 mmHg 
N: 91/menit 
T: 36,5 
RR: 20.menit 
GCS: 15 
3. 13 Agustus 2015 
TD: 120/80 mmHg 
N: 90/menit 
RR: 20/menit 
GCS:15 
 

Fenoterol HBr Inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI PENGGUNAAN OBAT.... ANINDYA CARIMA



 

 
 

PASIEN 8 
No EMR: 12331xxx 
Inisial Pasien: MSA 
Umur/BB/TB: 29 tahun/50 
kg/10 cm  
Jenis Kelamin: Perempuan 
MRS: 30 April 2105 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: Umum 

Keluhan 
pasien datang tidak sesak, 
tidak demam, dan tidak batuk. 
Kondisi fisik: Inspeksi 
Simetris rh-/-, wh-/- 
Data Lab 
PEFR: 200 
Data Klinik 
TD: 120/78 mmHg 
N: 78/menit 
T: 37 
RR: 20/menit 
GCS: 15 

Salbutamol inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Metilprednisolon tablet 4 
mg 3x1 
 

Azitromisin tablet 
500 mg 1x1 

PASIEN 9 
No EMR: 12408xxx 
Inisial Pasien: ULS 
Umur/BB/TB:  

1. 19 tahun/45 kg/160 
cm 

2. 19 tahun/52 kg/- 
3. 19 tahun/62kg/- 

Jenis Kelamin: Perempuan 
MRS: 

1. 14 April 2015 
2. 30 April 2015 
3. 19 Mei 2015 

Keluhan 
1. 14 April 2015 
demam, tidak batuk, tidak 
sesak. 
2. 30 April 2015 
tidak sesak, tidak demam, 
tidak batuk. 
3. 19 Mei 2015 
pasien datang untuk kontrol, 
tidak sesak, tidak batuk, tidak 
demam, serangan terakhir 1 
bulan yang lalu 
Kodisi fisik: rh-/-, wh-/-, 

1. 14 April 2015 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
2. 30 April 2015 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
3. 19 Mei 2015 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 

- 
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Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat alergi: - 
Riwayat obat: - 
Status pembiayaan: JKN 
Mandiri 

ves/ves, son/son inspeksi 
simetris 
Data Lab 
1. 14 April 2015 
PEFR: 200 
2. 30 April 2015 
PEFR: 200 
3. 19 Mei 2015 
PEFR: 300 
Data Klinik 
1. 14 April 2015 
TD: 110/80 mmHg 
N: 78/menit 
T: 37 
RR: 20/menit 
GCS: 15 
2. 30 April 2015 
TD: 128/89 mmHg 
N: 65/menit 
T: 37 
RR: 20’/menit 
GCS: 15 
3. 19 Mei 2015 
TD: 110/72 mmHg 
N: 96/menit 
T: 36,5 
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RR: 20/menit 
GCS: 15 

PASIEN 10 
NoEMR: 10618xxx 
Inisial Pasien: DAA 
Umur/BB/TB: 34 tahun/50 
kg/158 kg 
Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS: 27 Mei 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: JKN 
Askes 

Keluhan 
kontrol, obat habis, tidak 
sesak, tidak demam, aktifitas 
normal, tidak pernah serangan 
dari 1 tahun yang lalu. 
Data Lab 
PEFR: 350 
Data Klinik 
TD: 120/80 mmHg 
N: 80/menit 
T: 36,5 
RR: 20/menit 

Symbicort 160/4,5 mcg 2x1 - 

PASIEN 11 
No EMR: 12464xxx 
Inisial Pasien: THM 
Umur/BB/TB: 36 tahun/-/- 
Jeni Kelamin: Laki-laki 
MRS: 17 Desember 2015 
Diagnosa: Unspesified asma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: antalgin, 
ampicilin, udang, bau dan 
aktifitas berat. 

Keluhan 
pasien datang untuk kontrol 
dan membawa hasil BTA, lab 
dan CXR, keluhan sesak sudah 
membaik tetapi terkadang 
masih kumat, batuk berkurang, 
tidak batuk darah, tidak 
demam, riwayat asma 
bronkial. Gejala lebih dari 3 
minggu, sesak nafas, dahak 
putih kental, alergi. 

Ventolin Inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Symbicort 80/4,5 mcg 2x1 
Metilprednisolon tablet 4 
mg 3x1 

- 
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Riwayat Obat:  flumicord, 
erysanbe, N-asetilsistein, 
asmasoho, salbutamol 
Status Pembiayaan: JKN 
askes golongan 1 

Data Lab 
PEFR: 3320-96 
FVC: 4880-129 
VC: 4590-121 
MBC: 587-52 
Data Klinik 
N: 90/menit 
RR: 20.menit 
GCS: 15 

PASIEN 12 
No EMR: 12195xxx 
Inisial Pasien: SWY 
Umur/BB/TB: 

1. 26 tahun/40 kg/160 
cm 

2. 26 tahun/-/- 
3. 26 tahun/45 kg/- 
4. 26 tahun/-/- 

Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS:  

1. 15 januari 2015 
2. 15 Mei 2015 
3. 19 Juni 2015 
4. 14 Juli 2015 

Diagnosa:  
1. Asma terkontrol 

Keluhan 
1. 15 januari 2015 
Keluhan: kontrol, sesak sejak 
lebih dari 3 minggu, dahak 
putih kental, riwayat asma 
bronkial sejak kecil. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, wh -/-, suara nafas 
vesiikuler +/+, suara tambahan 
wh -/-, fremitus suara normal, 
gerak nafas simetris. 
2. 15 Mei 2015 
Keluhan: kontrol, obat habis, 
beberapa bulan jarang 
serangan, tidak sesak, tidak 
batuk, tidak demam, bersin, 
kadang saat haid keluar 

1. 15 Januari 2015 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 1x1 
Fenoterol HBr inhaler 100 
mcg/puff 2x1 
Loratadin tablet 10 mg 1x1 
2. 15 Mei 2015 
Ventolin inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
Cetrizin tablet 10 mg 1x1 
3. 19 Juni 2015 
Salbutamol inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
4. 14 Juli 2015 
Salbutamol inhaler 100 

- 
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sebagian 
2. Asma 
3. Predominantly 

allergic asthma 
4. Asma  

Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: dingin 
(pilek, tenggorokan gatal, 
batuk) 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan:  

1. JKN Askes 
Golongan1 

2. JKN Askes 
Golongan1 

3. JKN Mandiri 3 
JKN Mandiri 3 

gumpalan darah besar. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, palpasi, fermitus 
suara normal. 
3. 19 Juni 2015 
Keluhan: bila pagi bersin-
bersin. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, son/son, ves/ves, rh -
/- wh -/- 
4. 14 Juli 2015 
Keluhan: pilek dan bersin-
bersin, tenggorokan gatal, 
terkadangbatuk, tidak 
demam,nafsu makan menurun, 
BB tidak turun, tidak ada 
gejala keringat malam. 
Kondisi fisik: suara nafas 
(ves/ves), suara tambahan rh-/- 
wh-/-, vocal sound normal, 
ICS simetris, fremitus suara 
normal, gerak nafas simetris. 
Data Lab 
1. 15 januari 2015 
PEFR: 150 
2. 15 Mei 2015 

mcg.puff 3x1 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
Cetrizin tablet 10 mg 2x1 
Metilprednisolon tablet 4 
mg 3x1 
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PEFR: 200 
3. 19 Juni 2015 
PEFR: 150 
4. 14 Juli 2015 
PEFR: 200 
ACT: 15 
Data Klinik 
1. 15 januari 2015 
TD: 110/76 mmHg 
N: 72/menit 
RR: 20/menit 
GCS: 15 
2. 15 Mei 2015 
TD: 114/72 mmHg 
N: 80/menit 
T: 36,5 
RR: 20/menit 
GCS: 15 
3. 19 Juni 2015 
TD: 111/77 mmHg 
N: 77/menit 
RR: 20/menit 
GCS: 15 
4. 14 Juli 2015 
TD: 96/57 mmHg 
N: 82/menit 
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T: 36,5 
RR: 18/menit 
GCS: 15 

PASIEN 13 
No EMR: 10819xxx 
Inisial Pasien: NI 
Umur/BB/TB: 

1. 30 tahun/39 kg/150 
cm 

2. 30 tahun/39 kg/150 
cm 

3. 30 tahun/40 kg/150 
cm 

4. 30 tahun/43 kg/150 
cm 

Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS:  

1. 13 Februari 2015 
2. 16 Februari 2015 
3. 17 Februari 2015 
4. 6 April 2015 

Diagnosa:  
1. Asma  
2. Asma 
3. Asma 
4. Asma  

Keluhan 
1. 13 Februari 2015 
Keluhan: sesak, sudah berobat 
ke IRD namun masih sesak 
dan batuk berdahak selama 1 
minggu, badan panas, dalam 
satu minggu terjadi serangan 
lebih dari 3 kali pada malam 
hari, riwayat penyakit asma. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, ves/ves, rh -/- wh-/- 
palpasi. 
2. 16 Februari 2015 
Keluhan: sesak dalam 1 
minggu setiap  malam hari dan 
juga batuk berdahak, riwayat 
asma mulai sesak sejak hamil 
3 bulan anak pertama, dahak 
kental dan mengi. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, rh-/- wh -/-, abdomen 
dbn, jantung normal, 
ekstremitas normal.  

1. 13 Februari 2105 
Salbutamol inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
2. 16 Februari 2015 
Budesonid-formoterol 
80/4,5 mcg 3x1 
3. 17 Februari 2015 
Symbicort 80/4,5 mcg 1x1 
4. 6 April 2015 
Budesonid-formoterol 
80/4,5 mcg 1x1 

17 Februari 2015 
Sefadroksil 
kapsul/tablet 500 
mg 2x1 
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Penyakit Penyerta: -  
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan:  

1. JKN Mandiri II 
2. JKN Mandiri II 
3. JKN Mandiri II 

Umum 

3. 17 Februari 2015 
Keluhan: pasien poli asma pro 
faal paru untuk dapat 
symbicort, sesak jika batu, 
batuk berdahak, riwayat asma 
sejak hamil 3 bulan, keluhan 
tersebut terjadi selama 1 
minggu. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, ku cukup, an -/-, ict -
/-, c -/-, d -/-, suara nafas ves 
rh -/- wh -/- 
4. 6 April 2015 
Keluhan: pasien kontrol, tidak 
batuk, tidak sesak, tidak 
demam, riwayat asma 
bronkial. 
Kondisi fisik: inspeksi simetris 
ves/ves, rh -/- wh -/- palpasi 
Data Lab 
1. 13 Februari 2015 
PEFR: 180 
2. 16 Februari 2015 
PEFR: 240 
3. 17 Februari 2015 
FEV1: 2800 
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MBC: 102,7 
FVC: 3500 
4. 6 April 2015 
PEFR: 410 
ACT: 21 
Data Klinik 
1. 13 Februari 2015 
TD: 94/62 mmHg 
N: 120/menit 
T: 36,5 
RR: 20/ menit 
GCS: 15 
2. 16 Februari 2015 
TD: 97/62 mmHg 
N: 102/menit 
T: 36 
RR: 24/menit 
GCS: 15 
3. 17 Februari 2015 
TD: 110/70 mmHg 
N: 80/menit 
RR: 20/menit 
GCS: 15 
4. 6 April 2015 
TD: 109/56 mmHg 
N: 88/menit 
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T: 36,6 
RR: 20/menit 
GCS: 15 

PASIEN 14 
No EMR:12402xxx 
Inisial Pasien: DAL 
Umur/BB/TB: 21 tahun/41 
kg/- 
Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS: 17 Maret 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: -  
Riwayat Alergi: alergi debu 
dan dingin 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: umum 

Keluhan 
pasien datang membawa foto 
thorax dan sputum SPS, tidak 
sesak, tidak batuk, tidak ada 
penurunan BB, tidak ada 
gejala keringat malam. Gejala 
biasanya 3 minggu. Riwayat 
penyakit asma. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, ICS (sim), fremitus 
suara normal, perkusi (sonor 
kanan-kiri), normal, suara 
nafas # gerak nafas (sim) 
Data Lab 
FEV1: 113 
VC: 130 
MBC: 132 
Obstruksi normal, restriksi 
normal, foto thorax cor dan  
pulmo normal 
Data Klinik 
TD: 110/70 mmHg 
N: 88/menit 

Budesonid formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
Salbutamol inhaler 100 
mcg/puff 1x1 

- 
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RR: 18/menit 
GCS: 15 

PASIEN 15 
No EMR: 10821xxx 
Inisial Pasien: AZP 
Umur/BB/TB:  

1. 38 tahun/-/160 cm 
2. 38 tahun/60 kg/160 

cm 
3. 39 tahun/-/- 
4. 39 tahun/-/- 

Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS:  

1. 7 April 2015 
2. 30 April 2015 
3. 15 Mei 2015 
4. 16 Juni 2015 

Diagnosa:  
1. Asma kronik 

(obstruksi) 
2. Asma kronik 
3. Asma kronik 
4. Predeominantly 

allergic asthma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 

Keluhan  
1. 7 April 2015 
Keluhan: pasien kontrol, tidak 
batuk, tidak demam, tidak 
sesak, riwayat penyakit asma 
bronkial. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, ICS simetris, fremitus 
normal (sim), gerak nafas 
(sim), perkusi # 
2. 30 April 2015 
Keluhan: sesak berkurang, 
batuk berkurang, tidak demam, 
riwayat asma sejak muda. 
Kondisi fisik: i/p sim, perkusi 
so/so auskultasi v/v rh -/- wh -
/-, palpasi v/v rh-/- wh -/- 
3. 15 Mei 2015 
Pasien kontrol, obat habis, 
tidak sesak, tidak batuk, pilek, 
riwayat asma 
4. 16 Juni 2015 
Keluhan: pasien kontrol, 
batuk, tidak sesak, gejala 2 

1. 7 April 2015 
Fenoterol HBr inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
2. 30 April 2015 
Fenoterol HBr inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
3. 15 Mei 2015 
Fenoterol HBr inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
4. 16 Juni 2015 
Symbicort 160/4,5 mcg 2x1 
Berotec 200 mcg 3x1 
 

16 Juni 2015 
Azitromisin tablet 
500 mg 1x1 
Ambroxol tablet 30 
mg 3x1 
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Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: 
1, 2, 3, 4. JKN-askes 
golongan 1 

minggu, riwayat asma. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, suara nafas vesikuler, 
fremitus suara normal 
Data Lab 
1. 7 April 2015 
PEFR: 220 
ACT: 16 
2. 30 April 2015 
PEFR: 340 
3. 15 Mei 2015 
PEFR: 120 
4. 16 Juni 2015 
PEFR: 300 
Data Klinik  
1. 7 April 2015 
TD: 114/80 mmHg 
N: 88/menit 
T: 36,6 
RR: 20/menit 
GCS: 15 
2. 30 April 2015 
TD: 130/81 mmHg 
N: 100/menit 
T: 36 
RR: 20/menit 
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GCS: 15 
3. 15 Mei 2015 
TD: 114/75 
N: 94/menit 
T:36,5 
RR: 20/menit 
GCS: 15 
4. 16 Juni 2015 
TD: 114/82 mmHg 
N: 80/menit 
RR: 20/menit 
GCS: 15 

PASIEN 16 
No EMR: 10214xxx 
Inisial Pasien: YLA 
Umur/BB/TB: 37 tahun/-
/155 cm 
Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS: 3 Maret 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: -  
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: IKS 
KLS 2 Nayaka Era Husada 
(ASO) PT 

Keluhan 
tidak batuk, demam, tidak 
sesak, nafsu makan menurun, 
tidak terjadi penurunan BB, 
riwayat asma sejak kecil. 
Kondisi fisik: I/P 
simetris,perkusi so/so, 
auskultaasi v/v, rh -/- wh -/-. 
Data Lab 
PEFR: 260 
Data Klinik 
TD: 109/77 mmHg 
N: 76/menit 
T: 36 

Flutikason propionat cairan 
50 mcg/dosis 2x1 
Fenoterol HBr inhaler 3x1 

- 
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RR: 18/menit 
GCS: 15 

PASIEN 17 
No EMR: 10735xxx 
Inisial Pasien: ZLK 
Umur/BB/TB: 38 tahun/49 
kg/155 cm 
Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS: 5 Februari 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: -  
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: Nayaka 
IKS KLS 2 

Keluhan 
kontrol, sesak tadi malam dan 
timbul serangan, batuk tidak 
berdahak, 3 hari, panas, 
nggreges dan mual, tidak 
muntah, nyeri ulu hati, riwayat 
asma, dispepsia.  
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, - ves/ves, rh -/- wh 
+/+ palpasi 
Data Lab 
PEFR: 150 
Data Klinik 
TD: 113/91 mmHg 
N: 90/menit 
T: 36,8 
RR: 20/menit 
GCS: 15 

Salbutamol inhaler 100 
mcg/puff 

Sefadrokil 
kapsul/tablet 500 
mg 2x1 
Kodein tablet 10 
mg 3x1 
Ranitidin tablet 150 
mg 2x1 
Antasida tablet 
kunyah 3x1 

PASIEN 18 
No EMR: 12460xxx 
Inisial Pasien: MYS 
Umur/BB/TB: 32 tahun/54 
kg/160 cm 
Jeni Kelamin: laki-laki 

Keluhan 
Kontrol, obat habis, saat ini 
tidak ada keluhan, penyebab 
alergen 
Kondisi fisik: rh -/- wh -/- 
Data Lab 

Fenoterol HBr inhaler 100 
mcg/puff 1x1 
Budesonid-formoterol 
80/4,5 mcg 1x1 

- 
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MRS: 29 Desember 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: -  
Riwayat Alergi:- 
Riwayat Obat:- 
Status Pembiayaan: Umum 

PEFR: 200 
Fremitus raba: N (palpasi) 
Data Klinik 
TD: 153/98 mmHg 
N: 104/menit 
T: 36,8 
RR: 18/menit 
GCS: 15 

PASIEN 19 
No EMR: 10926xxx 
Inisial Pasien: NDH 
Umur/BB/TB: 

1. 38 tahun/90 
kg/155cm 

2. 38 tahun/90 kg/155 
cm 

3. 38 tahun/90kg/155 
cm 

Jeni Kelamin: Laki-laki 
MRS:  

1. 15 Januari 2015 
2. 13 Februari 2015 
3. 7 April 2015 

Diagnosa:  
1. Asma terkontrol 

sebagian 

Keluhan 
1. 15 Januari 2015 
kontrol, riwayat asma bronkial 
sejak kecil, gejala sesak nafas 
dan dahak putih kental (1 hari). 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, suara nafas (*ves 
+/+), suara tambahan (*rh-/-, 
wh-/-), ICS (sim), fremitus 
suara normal (sim), gerak 
nafas (sim), perkusi # 
2. 13 Februari 2015 
kontrol, sesak tadi malam, 1 
minggu serangan malam 
terjadi 3 kali, batuk 2 hari, 
dahak putih, badan tidak 
panas, obat habis. 
Kondisi fisik: inspeksi 

1. 15 Janurai 2015 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
Fenoterol HBr inhaler 100 
mcg/puff 2x1 
Salbutamol nebulasi vial 
2,5 mg 1x1 
2. 13 Februari 2015 
Flutikason Propionat 50 
mcg/dosis 2x1 
Fenoterol HBr inhaler 100 
mcg/puff 2x1 
3. 7 April 2015  
Seretide diskus 100 mcg 
2x1 
Berotec inhaler 100 
mcg/puff 3x1 

13 Februari 2015 
Kodein tablet 10 
mg 3x1 
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2. Asma 
3. asma 

Penyakit Penyerta: diabetes, 
asma bronkial, hipertensi  
Riwayat Alergi: debu 
Riwayat Obat: seretide dan 
berotec 
Status Pembiayaan:  

1. JKN Mandiri 1 
2. JKN Mandiri 2 

JKN Mandiri 1 

simetris, rh -/- wh -/- 
3. 7 April 2015 
pasien kontrol keluhan tidak 
demam, tidak sesak dan tidak 
batuk. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, palpasi uara nafas 
(*ves/ves), suara tambahan 
(*rh -/- wh -/-), ICS (sim), 
fremitu suara normal (sim), 
gerak nafas (sim), perkusi # 
Data Lab 
1. 15 Januari 2015 
PEFR: 250 
2. 13 Februari 2015 
PEFR: 180 
3. 7 April 2015 
PEFR: 200 
ACT: 17 
Data Klinik 
1. 15 Januari 2015 
TD: 122/80 mmHg 
N: 72/menit 
RR:20/menit 
GCS: 15 
2. 13 Februari 2015 
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TD:160/106 mmHg 
N: 110/menit 
T: 36,5 
RR: 20/menit 
GCS: 15 
3. 7 April 2015 
TD: 165/119 
N: 88/menit 
T: 36,6 
RR: 20/menit 
GCS: 15 

PASIEN 20 
No EMR: 10359xxx 
Inisial Pasien: SRA 
Umur/BB/TB: 26 
tahun/50kg/150 cm 
Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS:  

1. 3 Juli 2015 
2. 1 Desember 2015 

Diagnosa:  
1. Asma 
2. Asma  

Penyakit Penyerta: -  
Riwayat Alergi: dingin 
Riwayat Obat: - 

Keluhan 
1. 3 Juli 2015 
Keluhan: batuk sejak 3 hari, 
dahak berwarna kuning, sesak, 
seak sejak tadi malam. 
Kondisi fisik: palpasi suara 
nafas (ves/ves), suara 
tambahan (rh-/-, wh -/-), vocal 
sound normal, ICS (sim), 
fremitus suara normal, gerak 
nafas (sim, perkusi#) 
2. 1 Desember 2015 
Keluhan: mengambil obat, 
asma kumat 6 bulan yang lalu. 
Kondisi fisk: rh -/- wh-/- 

1. 3 Juli 2015 
Salbutamol tablet 2 mg  
Metilperdnisolon tablet 4 
mg 3x1 
2. 1 Desember 2015 
Fenoterol HBr inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Metilprednisolon 4 mg 3x1 

3 Juli 2015 
Amoksisilin tablet 
500 mg  
Paracetamol tablet 
500 mg 
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Status Pembiayaan: 
1. Umum 
2. Umum   

Data Lab 
1. 3 Juli 2015 
PEFR: 200 
ACT: 13 
2. 1 Desember 2015 
PEFR: 250 
Data Klinik 
1. 3 Juli 2015 
TD:108/72 mmHg 
N: 88/menit 
T: 365 
RR: 20/menit 
GCS: 15 
2. 1 Desember 2015 
TD: 110/70 mmHg 
N: 85/menit 
T: 36,5 
RR: 16/menit 
GCS: 15 

PASIEN 21 
No EMR:17798xxx 
Inisial Pasien: ADA 
Umur/BB/TB: 32 tahun/70 
kg/155 cm 
Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS: 18 Februari 2015 

Keluhan: sesak nafas 3 hari 
dengan batuk dan dahak susah 
keluar, seak setelah punya 
anak, asma alergi. 
Kondisi fisik: I/P simetris, 
perkusi so/so, auskultasi rh+/+, 
wh -/-, palpasi auskultasi v/v 

Salbutamol inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 

- 
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Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: -  
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: Umum 

rh +/+, wh -/-, abdomen dbn, 
ekstremitas akral hangat. 
Data Lab 
PEFR: 100 
Data Klinik 
TD: 111/74 mmHg 
N: 68/menit 
T: 36 
RR: 24/menit 
GCS: 15 

PASIEN 22 
No EMR: 12303xxx 
Inisial Pasien: SFI 
Umur/BB/TB: 37 tahun/-
/170 cm  
Jeni Kelamin: Laki-laki 
MRS: 20 Februari 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: -  
Riwayat Alergi:- 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: asuransi 
bringin life golongan IKS 
KLS 2 

Keluhan: asma kumat-
kumatan setiap malam, tidak 
batuk, riwayat asma saat masih 
muda. 
Kondisi fisik: I/P simetris, 
perkusi so/so, auskultasi v/v, 
rh -/- wh -/-, auskultasi v/v rh -
/- wh -/-, abdomen dbn, 
akstremitas akral hangat, 
edema -/- 
Data Lab 
PEFR: 150 
Data Klinik 
TD: 99/76 mmHg 
N: 83/menit 
T: 36 

Fenoterol HBr Inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Salbutamol tablet 2 mg 2x1 
Budesonid inhaler 
200mcg/puff 2x1 

- 
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RR: 18/menit 
GCS:  15 

PASIEN 23 
No EMR: 12126xxx 
Inisial Pasien: ALW 
Umur/BB/TB:  

1. 38 tahun/-/- 
2. 38 tahun/60 kg/160 

cm 
3. 39 tahun/56 kg/160 

cm 
Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS:  

1. 27 Februari 2015 
2. 27 Maret 2015 
3. 31 juli 2015 

Diagnosa:  
1. Asma 
2. Asma 
3. Asma  

Penyakit Penyerta: -  
Riwayat Alergi: debu 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: 

1. JKN Askes 
Golongan 1  

Keluhan 
1. 27 Februari 2015 
Tidak batuk, tidak sesak dan 
tidak demam. 
Kondisi Fisik: auskultasi v/v 
rh -/- wh -/-,abdomen dbn, 
akral hangat -/-, edema -/-. 
2. 27 Maret 2015 
Kontrol, tidak batuk, tidak eak, 
tidak demam. 
Kondisi fisik: suara nafas 
(ves/ves), suara tambahan (rh -
/- wh-/-), ICS (sim). Fremitus 
suara normal (sim), gerak 
nafas (sim), perkusi #. 
3. 31 juli 2015 
Keluhan: pasien kontrol, ambil 
obat, tidak sesak, tidak 
demam, nafsu makan tidak 
berkurang, tidak ada 
penurunan BB, tidak terjadi 
keringat malam. 
Kondisi fisk: suara nafas 
()ves/ves), suara tambahan (rh-

1. 27 Februari 2015 
Fenoterol HBr inhaler 100 
mcg/puff 3x2 
Salbutamol vial 2,5 mg/ml 
1x1 
Budesonid 25 mg/ml 
2. 27 Maret 2015 
Salbutamol inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Salbutamol vial 2,5 mg/ml 
1x1 
3. 31 Juli 2015 
Fenoterol HBr 100 mcg/puff 
3x1 
Budesonid 200 mcg/dois 
2x1 
Salbutamol vial 2,5 mg/ml 
3x1 
Flutikason propionat cairan 
0,5 mg/dosis 1x1 

- 
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2. JKN Askes 
Golongan 1  

JKN Askes Golongan 1 

/- wh-/-) vocal sound (sim), 
ICS (dim), fremitud suara 
normal (normal), gerak nafas 
(sim)perkusi # 
Data Lab 
1. 27 Februari 2015 
PEFR: 250 
2. 27 Maret 2015 
PEFR: 250 
3. 31 juli 2015 
PEFR: 310 
ACT: 19 
Data Klinik 
1. 27 Februari 2015 
TD: 118/84 mmHg 
N: 90/menit 
T: 36 
RR: 18/menit 
GCS: 15 
2. 27 Maret 2015 
TD: 120/80 mmHg 
N: 88/menit 
T: 36,6 
RR: 20/menit 
GCS: 15 
3. 31 juli 2015 
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TD: 121/77 
N: 88/menit 
T: 36,5 
RR: 18/menit 
GCS: 15 

PASIEN 24 
No EMR: 107996xxx 
Inisial Pasien: BMS 
Umur/BB/TB:  

1. 20 tahun/50 kg/160 
cm 

2. 20 tahun/50 kg/160 
cm 

Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS:  

1. 19 Januari 2015 
2. 1 Juni 2015 

Diagnosa:  
1. Predominantly 

allergic asthma 
2. Asma  

Penyakit Penyerta: -  
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan:  

1,2. Umum  

Keluhan 
1. 19 Januari 2015 

sesak sejak 4 hari yang 
lalu, riwayat asma sejak 
kelas 5 SD, tidak pernah 
kumat sama sekali, 
terkadang demam. Kondisi 
fisik: palpasi sim rh -/- wh-
/- 

2. 1 Juni 2015 
pasien kontrol, obat habis, 
tidak seak, batuk, tidak 
demam, aktifitas fisik 
terbatas, riwayat asma 
bronkial. Kondisi fisik: 
inspeksi simetris son/son, 
ves/ves, rh -/- wh -/-, ku 
baik 

Data Lab 
1. 19 Januari 2015 
PEFR: 140 

1. 19 Januari 2015 
Salbutamol serbuk + 
rotahaler 200 mcg/kapsul 
1x1 
2. 1 Juni 2015 
Fenoterol HBr inhaler 100 
mcg/puff 3x1 
Metilprednisolon tablet 4 
mg 3x1 
Cetrizin tablet 10 mg 1x1 

- 
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2. 1 Juni 2015 
PEFR: 260 
Data Klinik 

1. 19 Januari 2015 
TD: 107/79 mmHg 
N: 88/menit 
RR: 18/menit 
GCS: 15 
2. 1 Juni 2015 
TD: 114/82 mmHg 
N: 83/menit 
T: 36,5 
RR: 20/menit 
GCS: 15 

PASIEN 25 
No EMR: 12179xxx 
Inisial Pasien: YAT 
Umur/BB/TB: 27 tahun/60 
kg/- 
Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS: 22 Meri 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: -  
Riwayat Alergi: debu 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: umum   

Keluhan: datang pertama, 
sesak saat malam dan 
terbangun karena sesak sejak 2 
minggu yang lalu, 3 tahun 
yang lalu riwayat uap di IRD, 
aktifitas biasa, serangan 
terakhir dalam minggu ini, 
riwayat asma bronkial. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris# son/son, ves/ves, rh -
/- wh -/-  
Data Lab 

Salbutamol inhaler 100 
mcg/puff 3x2 
Metilprednisolon tablet 4 
mg 3x1 
 

- 
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PEFR: 250 
ACT: 12 
Data Klinik 
TD: 133/84 mmHg 
N: 108/menit 
T: 36,5 
RR: 20/menit 
GCS: 15 

PASIEN 26 
No EMR: 12398xxx 
Inisial Pasien: NFZ 
Umur/BB/TB: 18 tahun/-/- 
Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS: 27 Februari 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: -  
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: Umum 

Keluhan: sesak nafas 3 hari 
terutama saat capek, batuk 
hilang dan timbul, dalam 1 
tahun 2-3 kali kambuh, riwayat 
asma bronkial. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, palpasi normal 
Data Lab 
FEV1: 1830 (56%) 
FVC: 2840 (56%) 
VC: 2820 (88%) 
MBC: 62,9 (65%) 
Obstruksi ringan dan tidak ada 
restriksi. 
Data Klinik 
TD: 120/80 mmHg 
N: 80/menit 
RR: 20/menit 

Metilprednisolon tablet 4 
mg 3x1 
Salbutamol tablet 2 mg 3x1 
Cetrizin tablet 10 mg 2x1 

Codein tablet 10 
mg 3x1 
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GCS: 15 
PASIEN 27 
No EMR: 12398xxx 
Inisial Pasien: MRN 
Umur/BB/TB: 18 tahun/ 55 
kg/ 170 cm 
Jeni Kelamin: Laki-laki 
MRS: 24 Februari 2015 
Diagnosa: Asma tidak 
terkontrol 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: dingin 
(pilek) 
Riwayat Obat:- 
Status Pembiayaan: umum 

Keluhan: pasien datang 
dengan keluhan sesak nafas 
(tadi malam kambuh), batuk 
disertai dahak sejak sehari 
yang lalu, tidak demam, tidka 
pilek, riwayat asma bronkial. 
Kondisi fisik: inspeksi 
simetris, ICS (N), fremitus 
suara normal, gerak nafas 
(sim), perkusi normal, suara 
nafas# 
Data Lab 
ACT: 15 (tidak terkontrol) 
Data Klinik 
TD: 120/80 mmHg 
N: 88/menit 
T: 37 
RR: 16/menit 
GCS: 15 

Salbutamol tablet 2 mg 3x1 
Metilprednisolon tablet 4 
mg 3x1 
 

Amoxicillin tablet 
500 mg 3x1 
Ranitidine tablet 
150 mg 2x1 

PASIEN 28 
No EMR: 10509xxx 
Inisial Pasien: DM 
Umur/BB/TB: 28 tahun/-/- 
Jeni Kelamin: perempuan  
MRS: 24 April 2015 

Keluhan: pasien datang 
dengan keluhan tidak sesak, 
tidak demam, terakhir sesak 1 
mingggu yang lalu, riwayat 
asma bronkial. 
Kondisi fisk: inspeksi simetris 

Salbutamol inhalaer100 
mcg/puff 3x1 
Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
 

- 
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Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: umum 

Data Lab 
PEFR: 250 
Data Klinik 
TD: 100/60 mmHg 
N: 83/menit  
T: 37 
RR: 20/menit 
GCS: 15 

PASIEN 29 
No EMR: 12049xxx 
Inisial Pasien: NWK 
Umur/BB/TB:32 tahun/-
/160 cm 
Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS: 30 Januari 2015 
Diagnosa: Predominantly 
allergic asthma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: JKN 
Mandiri 

Keluhan: kontrol, tidak batuk, 
tidak sesak dan tidak demam 
Kondisi fisik: ku baik, sim rh -
/- wh -/- 
Data Lab 
PEFR: 200 
Data Klinik 
TD: 120/80 mmHg 
N: 88/menit 
RR: 18/menit 
GCS: 15 

Seretide diskus 100/50 mcg 
2x2 
Berotec 100 mcg/puff 3x2 
 

- 
 

 

PASIEN 30 
No EMR: 10280xxx 
Inisial Pasien: RST 
Umur/BB/TB: 36 tahun/40 

Keluhan: kontrol, batuk 3 
hari, dahak susah keluar, tidak 
demam, riwayat asma. 
Kondisi fisik: ku sedang, 

Budesonid-formoterol 
160/4,5 mcg 2x1 
Cetrizin tablet 10 mg  

Levofloksasin 
tablet 500 mg  
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kg/150 cm 
Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS: 19 Januari 2015 
Diagnosa: Asma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: Umum 

palpasi sim rh +/+ wh -/- 
Data Lab 
PEFR: 120 
Data Klinik 
TD: 100/80 mmHg 
N: 88/menit 
RR: 18/menit 
GCS: 15 

PASIEN 31 
No EMR: 12388xxx 
Inisial Pasien: IMS 
Umur/BB/TB: 31 tahun/50 
kg/160 cm 
Jeni Kelamin: Laki-laki 
MRS: 14 Januari 2015 
Diagnosa: Predominantly 
Allergic Asthma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: nebulasi, 
ventolin MDI, MP, cefixim 
Status Pembiayaan: JKN 
Jamkemas Tidak Mampu 

Keluhan: kontrol setelah 
observasi paru di IRD 1 hari 
sebelumnya dengan serangan 
asma sedang, batuk 1 minggu  
dan dahak susah keluar. 
Kondisi fiik: ku sedang, 
palpasi sim rh -/- wh+/- 
Data Lab 
PEFR: 140 
Data Klinik 
TD: 109/69 mmHg 
N: 88/menit 
RR: 18/menit 
GCS: 15 

Salbutamol Vial 2,5 mg/ml 
1x1 
Budesonid 200 mcg/puff 
1x1 
 

- 

PASIEN 32 
No EMR: 10904xxx 
Inisial Pasien: BMP 

Keluhan: kontrol, riwayat 
asma bronkial, batuk, tidak 
demam, sesak jika malam 

Salbutamol Serbuk + 
rotahaler 200 mcg/kapsul 
3x2 

- 
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Umur/BB/TB: 19 tahun/40 
kg/150 cm 
Jeni Kelamin: Laki-laki  
MRS: 16 januari 2015 
Diagnosa: Predominantly 
Allergic Asthma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: JKN 
Askes golongan 1 

dalam 1 minggu ini. 
Kondisi fisik: ku cukup, 
palpasi simetris rh -/- wh -/- 
Data Lab 
PEFR: 320 
Data Klinik 
TD: 120/80 mmHg 
N: 88/menit 
RR: 18/menit 
GCS: 15 

Budesonid serbuk 100 
mcg/dosis 1x2 

PASIEN 33 
No EMR: 12385xxx 
Inisial Pasien: LND 
Umur/BB/TB: 19 tahun/ 45 
kg/ 150 cm 
Jeni Kelamin: Perempuan 
MRS: 7 Januari 2105 
Diagnosa: Predominantly 
Allergic Asthma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi: - 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: JKN 
Mandiri 1 

Keluhan: rujukan puskesmas 
banyu urip karena asma, nebul 
5 kali 3 hari yang lalu di UGD, 
sesak berulang, obat pulang 
sudah habis. Riwayat asma 
sejak 4 tahun yang lalu,  tidak 
pernah kambuh, batuk 3 hari, 
dahak putih susah keluar. 
Data Lab 
PEFR: 220 
Data Klinik 
TD: 120/80 mmHg 
N: 88/menit 
RR: 18/menit 
GCS: 15 

Salbutamol inhaler 200 
mcg/puff 1x1 
Metilprednisolon tablet 4 
mg 3x1 

Sefiksim tablet 2 
x1 
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PASIEN 34 
No EMR: 12167xxx 
Inisial Pasien: RZL 
Umur/BB/TB: 23 tahun/- /- 
Jeni Kelamin: Laki-laki 
MRS: 8 Januari 2015 
Diagnosa: Predominantly 
Allergic Asthma 
Penyakit Penyerta: - 
Riwayat Alergi:- 
Riwayat Obat: - 
Status Pembiayaan: umum 

Keluhan: kontrol, keluhan 2 
minggu, tidak batuk, tidak 
sesak, tidak demam, tidak 
pilek, riwayat asma 5 tahun 
yang lalu kontrol rutin di poli 
asma, kumat terakhir 1 bulan 
yang lalu. 
Kondisi fisik: ku cukup, 
palpasi simetris rh -/- wh –/-  
Data Lab 
PEFR: 340 
Data Klinik 
TD: 120/80 mmHg 
N: 99/menit 
RR: 18/menit 
GCS: 15 

Salbutamol serbuk + 
rotahaler 1x1 
Cetrizin tablet 10 mg 1x1 
 
 

 

- 
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