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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Asma adalah penyakit saluran napas kronik disebabkan oleh peningkatan 

respon dari trakhea dan bronkus terhadap rangsangan tertentu yang ditandai 

dengan penyempitan bronkus atau bronkiolus dan sekresi yang berlebih dari 

kelenjar–kelenjar di mukosa bronkus (Mahmoudi, 2008). Asma sampai saat ini 

masih menjadi masalah kesehatan dunia, meskipun sudah dikenal sejak zaman 

Hipocrates pada 2000 tahun yang lalu (Yunus et al, 2011). Selain itu, seseorang 

tidak dapat beraktivitas dengan optimal disebabkan oleh kehidupan sehari-hari 

yang terganggu dengan adanya gejala-gejala asma yang timbul (Atmoko et al, 

2011). Asma merupakan penyakit kronis saluran pernapasan yang ditandai oleh 

inflamasi, peningkatan reaktivitas terhadap berbagai stimulus, dan sumbatan 

saluran napas yang bisa kembali spontan atau dengan pengobatan yang sesuai. 

Meskipun pengobatan efektif telah dilakukan untuk menurunkan morbiditas 

karena asma, keefektifan hanya tercapai jika penggunaan obat telah sesuai. 

Seiring dengan perlunya mengetahui hubungan antara terapi yang baik dan 

keefektifan terapetik, baik peneliti maupun tenaga kesehatan harus memahami 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pasien. Berbagai upaya telah 

dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi asma di masyarakat, namun 

tanpa peran serta masyarakat tentunya tidak akan dicapai hasil yang optimal. 

Apoteker dalam hal ini dapat membantu penanganan penyakit asma dengan 

mengarahkan pasien yang diduga menderita asma untuk memeriksakan dirinya, 

memotivasi pasien untuk patuh dalam pengobatan, memberikan informasi dan 

konseling serta membantu dalam pencatatan untuk pelaporan (Depkes RI, 2007𝑏 ) 

Prevalensi asma di Indonesia 4,5 persen per mil. Prevalensi asma tertinggi 

terdapat di Sulawesi Tengah (7,8%), diikuti Nusa Tenggara Timur (7,3%), DI 

Yogyakarta (6,9%), dan Sulawesi Selatan (6,7%). Berdasarkan karakteristik 

terlihat prevalensi asma meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Prevalensi 

asma pada perempuan cenderung lebih tinggi dari pada laki-laki. Prevalensi asma 

terlihat sama antara perkotaan dan perdesaan (Riskesdas, 2013). 
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Adanya pencetus serangan (alergen, emosi/stress, obat-obatan, infeksi) 

memberikan reaksi antigen dan antibodi kemudian merilis histamin, bradikinin, 

anafilaksin yang dapat menyebabkan kontraksi otot polos yang kemudian terjadi 

penurunan fungsi paru yaitu asma karena penyempitan saluran pernapasan. 

Timbulnya penyempitan dan peradangan saluran pernafasan dapat dihilangkan 

dan dicegah oleh obat asma. Padasaat ini obat asma dibedakan dalam dua 

kelompok besar yaitu reliever dan controller. Serangan atau gejala asma dapat 

diredakan oleh golongan obat reliever. Golongan obat reliever terdiri dari : agonis 

β-2 kerja cepat (contoh : salbutamol, terbutalin); antikolinergik (contoh : 

prokaterol); metilsantin (contoh : fenoterol, ipratropium bromide) dan 

kortikosteroid sistemik (contoh : teofilin, aminofilin, dexametason, triamcinolone 

acetonide). Golongan obat controller terdiri dari : steroid inhalasi (contoh : 

flutikason propionate, budesonide); antileukokotrin (contoh : zafirlukast);  

kortikosteroid sistemik (contoh : metilprednisolon, prednisone) agonis β-2 kerja 

lama (contoh : prokaterol, formoterol, salmeterol). Agonis β-2 adalah 

bronkodilator yang paling kuat pada pengobatan asma. Pemakaian agonis β-2 

secara reguler hanya diberikan pada penderita asma kronik berat yang tidak dapat 

lepas dari bronkodilator. Masalah dasar asma, yaitu inflamasi kronik saluran 

napas dapat diatasi oleh golongan obat controller. Pemakaian obat golongan ini 

terus menerus dalam jangka waktu relatif lama, bergantung pada derajat penyakit 

asma dan responnya terhadap pengobatan. (Meiyanti dan Mulia, 2000). 

Penelitian profil resep ini ditinjau dari resep dan copy resep yang dilayani di 

apotek. Dalam kasus ini adalah obat asma, dimana terapi asma yang bervariasi 

sehingga dapat dilihat beberapa banyak obat asma yang diterima pasien dengan 

tunggal atau kombinasi terkait asma serta terapi selain asma. Profil resep 

merupakan gambaran penggunaan obat secara umum atas permintaan tertulis dari 

dokter, dokter gigi, dan dokter hewan kepada apoteker untuk menyiapkan obat 

untuk pasien. Secara praktis untuk memantau gambaran penggunaan obat secara 

umum telah dikembangkan sesuai indikator resep WHO, yang kemudian 

ditetapkan oleh WHO yaitu rata-rata jumlah pemberian obat per lembar resep, 

persentase resep obat dengan nama generik, persentase resep obat antibiotik, 

persentase resep obat injeksi, dan persentase obat essensial. Dimana peran 
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farmasis disini adalah untuk melihat sekaligus menganalisis bagaimana profil 

resep obat asma. (Simatupang, 2012).  

Penelitian dilakukan di Apotek Arjasa yang berada di Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang Jawa Timur. Pemilihan Apotek Arjasa karena apotek telah 

memenuhi beberapa kriteria yaitu penerimaan beragam resepobat asma perbulan, 

apotek telah berjalan minimal 3 tahun, mendapatkan persetujuan PSA dan APA 

apotek. Selain itu apotek sangat representatif dan strategis dengan letak di area 

pemukiman mahasiswa dan masyarakat dengan padat populasi sehingga keadaan 

tersebut menyebabkan pasien bersifat heterogen. Lokasinya pun berada dekat 

dengan sarana kesehatan lainnya seperti banyaknya tempat Praktek dokter umum, 

Praktek dokter gigi, Klinik umum, Puskesmas utama, beberapa Puskesmas 

Pembantu. Dan juga pada apotek tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai 

sarana pelayanan pengobatan pasien dengan dokter praktek umum dan spesialis, 

pelayanan secara swamedikasi oleh apoteker dan resep.  

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif secara retrospektif 

dengan pengambilan secara random sampling pada periode Januari–Desember 

2014. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Permasalahan 

Banyaknya resep obat asma oleh dokter menjadikan tantangan bagi seorang 

apoteker untuk mengetahui profil resep dan penggolongan obat asma pada pasien 

asma, sehingga representatif untuk diamati. 

 

1.2.2 Permasalahan 

Bagaimana profil resep obat asma pada pasien asma di Apotek Arjasa Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang, periode Januari - Desember 2014. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang 

profil resep obat asma di Apotek Arjasa Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Penelitian ini bertujuan khusus untuk profil resep obat asma di Apotek 

Arjasa Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang meliputi aspek : 

1. Mengetahui prosentase resep obat asmadi Apotek Arjasa Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui prosentase resep obat asma tunggal dibandingkan resep obat 

asma keseluruhan. 

3. Mengetahui prosentase resep obat asma kombinasi dibandingkan resep 

obat asma keseluruhan. 

4. Mengetahui prosentase resep obat asma dengan obat untuk terapi 

penyakit penyerta dibandingkan resep obat asma keseluruhan. 

5. Mengetahui prosentase golongan obat asma yang banyak digunakan pada 

kasus asma. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Memberikan pandangan atau pengetahuan kepada apoteker tentang profil 

resep di apotek, khususnya resep obat asma. 

Hasil data dari penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai bahan 

referensi untuk dilakukannya penelitian yang lebih lanjut terutama profil resep 

obat asma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


