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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Asma adalah gangguan inflamasi kronik saluran napas yang melibatkan 

banyak sel dan elemennya. Inflamasi kronik menyebabkan peningkatan 

hiperesponsif jalan napas yang menimbulkan gejala episodik berulang berupa 

mengi, sesak napas, dada terasa berat dan batuk terutama malam dan atau dini 

hari. Episodik tersebut berhubungan dengan obstruksi jalan napas yang luas, 

bervariasi dan seringkali bersifat reversibel dengan atau tanpa pengobatan (Sari, 

2013). 

Berdasarkan catatan Global Initiative for Asthma (GINA) 2011 diperkirakan 

terdapat 300 juta penderita asma di seluruh dunia. Pada tahun 2009 di Amerika 

Serikat terdapat 24,9 juta penderita asma baik pada anak maupun dewasa. Pada 

negara berkembang prevalensi asma lebih rendah daripada negara maju namun 

peningkatan urbanisasi diperkirakan berhubungan dengan peningkatan prevalensi 

asma di negara berkembang (Desmawati dkk., 2012). Asma bisa terjadi pada 

orang di segala usia. Walaupun pada sebagian besar orang asma timbul sejak 

masa kanak-kanak, gejala asma dapat munscul kapan pun dalam kehidupannya. 

Asma dapat diturunkan dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga 

berikutnya. Beberapa faktor genetik (keturunan) dan faktor lingkungan dapat 

mempengaruhi perkembangan asma (Bull dan Priece, 2007). 

Penyakit asma semula dianggap bukan masalah serius di Indonesia. Namun, 

angka morbiditas dan mortalitasnya terus meningkat baik di dunia maupun di 

Indonesia maka penanganan penyakit ini perlu mendapat perhatian serius. Angka 

mortalitas penyakit asma di dunia mencapai 17,4% dan penyakit ini menduduki 

peringkat 5 besar sebagai penyebab kematian (Sihombing dkk., 2010). Menurut 

data Riskesdas (2013), prevalensi penyakit asma di Indonesia adalah 4,5 % dari 

seluruh penyakit. Prevalensi ini menunjukkan bahwa asma perlu mendapat 

perhatian karena penyakit asma dapat menurunkan produktivitas. 

Pencetus serangan asma dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain 

alergen, virus, dan iritan yang dapat menginduksi respons inflamasi akut. Asma 
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dapat terjadi melalui 2 jalur, yaitu jalur imunologis dan saraf otonom. Jalur 

imunologis di dominasi oleh antibodi IgE, merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 

I (tipe alergi),  terdiri dari fase cepat dan fase lambat (Rengganis, 2008). 

Faktor lingkungan dan berbagai faktor lain berperan sebagai penyebab 

atau pencetus inflamasi saluran napas pada pasien asma. Inflamasi terdapat pada 

berbagai derajat asma baik pada asma intermiten maupun asma persisten. 

Inflamasi kronik menyebabkan peningkatan hiperesponsif (hipereaktifitas) jalan 

napas yang menimbulkan gejala episodik berulang berupa mengi, sesak napas, 

dada terasa berat dan batuk-batuk terutama pada malam dan/atau dini hari. 

Episodik tersebut berkaitan dengan sumbatan saluran napas yang luas, bervariasi 

dan seringkali bersifat reversibel dengan atau tanpa pengobatan (Depkes RI,  

2007). 

Obat asma dapat dibagi menjadi dua terapi, yaitu (1) obat pelega 

(relievers); agonis beta2 kerja singkat contohnya ventolin, antikolinergik 

contohnya atrovent, kortikosteroid sistemik contohnya prednison, metilsantin 

contohnya prinasma. (2) obat pengontrol (controllers); kortikosteroid sistemik 

contohnya prednisolon, kortikosteroid inhalasi contohnya cycortide, antileukotrien 

contohnya metilprednisolon, agonis beta2 kerja lama contohnya seretide, kromolin 

contohnya tilade, dan nedokromil contohnya accolate, metilsantin contohnya 

unphyl. Obat pelega asma bertujuan untuk melegakan saluran napas dan 

menghilangkan serangan serta eksaserbasi akut dengan pemberian bronkodilator. 

Obat pengontrol asma bertujuan menjaga dan mengontrol asma persisten dengan 

mencegah kekambuhan (Akib, 2002). 

Dalam penelitian ini dipilih obat asma (salbutamol) inhaler karena dalam 

penggunaan obat asma (salbutamol) inhaler memerlukan ketepatan dalam 

pengunaannya, jika cara penggunaannya tidak sesuai maka obat yang masuk 

dalam saluran nafas tidak optimal dan berakibat kegalan terapi. Pemberian 

salbutamol dalam bentuk inhalasi cenderung lebih disukai karena selain efeknya 

yang cepat, efek samping yang ditimbulkan lebih kecil jika dibandingkan sediaan 

oral seperti tablet. Jenis obat ini disebut bronkodilator dan bekerja dengan 

melemaskan otot-otot di sekitar saluran pernapasan yang menyempit sehingga 

udara dapat mengalir lebih lancar ke dalam paru-paru. Penentuan dosis salbutamol 
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tergantung pada tingkat keparahan gejala dan kondisi kesehatan pasien. Dosis 

salbutamol dalam satu kali hirup biasanya adalah 100 mikrogram dan penggunaan 

maksimalnya adalah delapan kali hirup per hari. Obat asma dapat diberikan 

melalui berbagai cara seperti inhalasi dan oral. Adapun pengobatan asma inhaler 

terbagi menjadi dua bagian, yaitu  obat pelega (relievers) dan obat pengontrol 

(controllers). Obat pengontrol harus dipakai setiap hari untuk mencegah 

kekambuhan, dan biasanya diperlukan oleh pasien asma yang berat dimana 

kekambuhan terjadi hampir setiap hari. Dewasa ini yang lazim digunakan adalah 

melalui inhalasi agar langsung sampai ke jalan napas dengan efek sistemik yang 

minimal ataupun tidak ada. Obat pelega digunakan saat asma sedang kambuh 

bertujuan untuk mengatasi serangan asma. Macam–macam pemberian obat 

inhalasi dapat melalui inhalasi dosis terukur (IDT), IDT dengan alat bantu 

(spacer), Dry powder inhaler  (DPI),  breath–actuated  IDT, dan  nebulizer 

(Milala, 2013). Bagi penderita asma, inhaler adalah salah satu jenis obat semprot 

yang sangat praktis untuk dibawa kemana saja oleh penderita asma. Penggunaan 

inhaler lebih aman dan lebih cepat meredakan asma dibandingkan dengan peroral. 

Salah satu yang paling sering digunakan adalah Metered dosed inhaler  (dengan 

atau tanpa spacer/alat penyambung).  

Pengetahuan tentang cara penggunaan alat inhalasi yang tentunya 

memerlukan penggunaan yang khusus, sehingga cara penggunaan alat inhalasi 

dapat lebih dipahami dan diperlukan juga evaluasi yang berulang kali untuk 

memantau cara penggunaan inhalasi. Pengetahuan merupakan salah satu wujud di 

dalam membentuk perilaku manusia selain sikap dan tindakan. Perilaku manusia 

adalah hasil dari berbagai pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan 

yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan (Azwar, 2011). 

Pengetahuan  dan pemahaman pasien mengenai penggunaan obat asma inhaler 

yang terbatas dan rendahnya kesadaran  masyarakat dalam penggunaanya  pada  

obat asma dapat mempengaruhi ketepatan penggunaan obat. Yang meliputi tepat 

indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis, tepat cara pakai, dan waspada efek 

samping. Dalam penggunaan obat asma inhaler yang merupakan produk khusus 

diperlukan pengetahuan tentang ketepatasn cara pakai/penggunaan khusus, 

khususnya ketepatan cara pakai. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman 
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tentang penggunaan obat asma inhaler, dapat mengurangi kesalahan pada 

penggunaan obat asma inhaler tentang ketepatan cara pakai obat asma inhaler dan 

menghindari adanya kesalahan-kasalahan yang dapat menimbulkan risiko  yang 

lebih parah. 

Oleh karena itu obat asma inhaler mempunyai langkah-langkah khusus 

dalam penggunaannya dan keberhasilan terapinya sangat dipengaruhi cara 

penggunaan. 

 

1.2     Rumusan Masalah 

  Apakah pengetahuan tentang obat asma (salbutamol) inhaler dapat 

berpengaruh terhadap ketepatan dalam penggunaan obat asma (salbutamol) 

inhaler di beberapa Apotek di Kecamatan Lowokwaru ? 

 

1.3     Tujuan Penelitian 

  Untuk  membuktikan apakah pengetahuan tentang obat asma (salbutamol) 

inhaler dapat mempengaruhi terhadap ketepatan dalam penggunaan obat asma 

(salbutamol) inhaler di beberapa Apotek di Kecamatan Lowokwaru  

 

1.4  Hipotesis Penelitian 

 Pengetahuan tentang obat asma (salbutamol) inhaler dapat mempengaruhi 

terhadap ketepatan dalam penggunaan obat asma (salbutamol) inhaler di beberapa 

Apotek di Kecamatan Lowokwaru. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan peneliti mengenai penerapan ketepatan penggunaan 

obat asma inhaler. 

2. Melalui penelitian ini, hasilnya dapat digunakan sebagai informasi kepada 

para tenaga kesehatan dan masyarakat umum serta dapat digunakan 

sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan variabel yang 

berbeda. 

 

 


