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RINGKASAN 

POLA PENGGUNAAN OBAT ISPA ATAS  

PADA PASIEN ANAK 
 

(Penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Jalan SMF/ Departemen  

Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Soetomo Surabaya) 

 

 

RINI AISAH PUJADARA 

 

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) atas adalah infeksi akut yang 
melibatkan saluran pernapasan bagian atas, seperti hidung, sinus, dan 
faring. Penyakit ini dapat terjadi pada berbagai usia, yang disebabkan 
terutama oleh virus, kemudian bakteri dan jamur. Penularan ISPA atas 
umumnya terjadi melalui transmisi kontak dan transmisi droplet dari pasien 
yang terinfeksi. Manifestasi yang umum dari penyakit ini dapat timbul 
gejala demam, batuk, pilek, dan faring hiperemi. Infeksi saluran pernapasan 
akut atas merupakan penyakit masyarakat yang mudah menular dan 
terutama terjadi pada anak-anak yang memberikan konstribusi terhadap 
peningkatan morbiditas pada anak, sehingga penatalaksanaan terapi ISPA 
atas perlu diperhatikan dengan cermat. Oleh karena itu, penelitian ini untuk 
mengetahui pola penggunaan obat ISPA atas pada pasien anak.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis obat ISPA atas yang 
digunakan, regimen dosis dan frekuensi terapi pada pasien anak dikaitkan 
dengan data klinik dan pemeriksaan fisik, serta mengidentifikasi problema 
obat terkait (DRP), meliputi regimen dosis, efek samping obat dan interaksi 
obat yang mungkin terjadi. Penelitian dilakukan secara prospektif pada 
periode Maret-Mei 2014 dan dilaksanakan di Instalasi  Rawat  Jalan  SMF/ 
Departemen  Ilmu  Kesehatan Anak RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
Penelitian ini telah melalui review dari Komite Etik Penelitian Kesehatan 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Sampel penelitian adalah pasien anak 
dengan diagnosis ISPA atas dengan kriteria inklusi meliputi common cold, 
faringitis akut, dan tonsilitis akut dengan data lengkap dan yang sudah atau 
belum melakukan swamedikasi. Teknik sampling sampel adalah Non 
Random Sampling yang dilakukan dengan metode Purposive Sampling dan 
jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 76 pasien yang memenuhi kriteria 
inklusi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan jenis kelamin 
laki-laki lebih banyak, yaitu 42 pasien (55,3%) dan perempuan sebanyak 34 
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pasien (44,7%) sedangkan sebaran usia pasien paling banyak berada pada 
rentang 1-5 tahun sebanyak 40 pasien (52,6%). Jenis ISPA atas pada 
penelitian ini adalah common cold (80,3%), faringitis akut (15,8%), dan 
tonsilitis akut (3,9%). Gejala klinik yang paling banyak dialami pasien 
adalah batuk dan pilek. Terapi obat yang diberikan pada pasien ISPA atas 
adalah analgesik-antipiretik (33 pasien), dekongestan (69 pasien), 
antihistamin (63 pasien), kortikosteroid (13 pasien), antitusif (13 pasien), 
mukolitik (67 pasien), 2 agonis (58 pasien), dan antibiotik (42 pasien). 
Terapi obat yang paling banyak digunakan pada penelitian ini adalah 
parasetamol 32 pasien, pseudoefedrin 68 pasien, ambroksol 65 pasien, 
salbutamol 58 pasien, metilprednisolon 9 pasien, eritromisin 18 pasien, dan 
antihistamin yang banyak digunakan merupakan produk kombinasi dengan 
pseudoefedrin dalam bentuk sediaan tablet. Hampir semua pasien 
mendapatkan terapi kombinasi dalam bentuk puyer dan satu pasien dapat 
menerima lebih dari satu macam terapi. Dosis dan frekuensi terapi obat 
yang digunakan pada pasien ISPA atas sesuai dengan dosis pada pustaka 
(79,2%). 

Problema obat (DRP) yang ditemui yaitu problema dosis, dugaan 
efek samping obat, dan interaksi obat potensial. Problema dosis yang terjadi 
adalah dosis terlalu rendah (12,3%) terjadi pada pemberian terapi 
parasetamol, pseudoefedrin, salbutamol, dekstrometorfan, cetirizin, 
amoksisilin-klavulanat, amoksisilin, dan sefadroksil sedangkan dosis terlalu 
tinggi (4,5%) terjadi pada pemberian pseudoefedrin, ambroksol, 
dekstrometorfan, dan cetirizin. Oleh karena itu, perlu peningkatan atau 
penurunan dosis yang sesuai dengan pustaka sehingga mendapatkan 
outcome yang maksimal. Dugaan efek samping obat, yaitu mengantuk  
(cetirizin, pseudoefedrin) 17,0%, ekstremitas tangan dan kaki menjadi 
dingin (pseudoefedrin) 4,2%, dan jantung berdebar (pseudoefedrin) 2,1%. 
Dugaan efek samping ini didapatkan pada 47 pasien yang berhasil 
dihubungi oleh peneliti melalui telepon. Interaksi obat potensial pada 
penelitian ini adalah interaksi eritromisin dengan terfenadin (1,3%) yang 
dapat menyebabkan resiko aritmia ventrikular. 
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