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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) atau Penyakit Paru 

Obstruktif  Kronis (PPOK) adalah istilah yang mengacu pada dua penyakit paru 

yang ditandai dengan adanya hambatan (obstruksi) aliran udara yang mengganggu 

pernapasan normal (American Lung Association, 2013). Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) tahun 2015 menjelasksan bahwa 

hambatan aliran udara pada PPOK biasanya bersifat progresif dan tidak 

sepenuhnya reversible yang berhubungan dengan respon inflamasi abnormal pada 

jaringan paru terhadap paparan partikel atau gas berbahaya. Adanya gejala sesak 

nafas, berkurangnya kapasitas kerja dan kekambuhan yang sering kali berulang 

menyebabkan menurunnya kualitas hidup penderita PPOK.  Menurut National 

Institute for Health and Clinical Excellence tahun 2010, diagnosis PPOK 

ditentukan dengan adanya obstruksi aliran udara dengan rasio FEV1/FVC yaitu 

kurang dari 0,7. Jika FEV1 adalah ≥80% diagnosis PPOK dapat dilakukan dengan 

menilai adanya gejala pernafasan, misalnya sesak napas atau batuk yang muncul.  

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) 2012, PPOK 

merupakan salah satu penyakit yang mengancam jiwa. Lebih dari 3 juta orang 

meninggal karena PPOK pada tahun 2005 dan diprediksikan bahwa total kematian 

PPOK akan meningkat 30% dalam 10 tahun. Di Amerika serikat PPOK 

merupakan  penyebab utama kematian ketiga setelah kanker dan penyakit jantung 

(American Lung Association, 2013).  Pada studi yang didasarkan pada model 

estimasi prevalensi di 12 negara Asia-Pasifik, didapatkan rata-rata prevalensi 

PPOK sedang sampai berat pada penderita umur lebih dan sama dengan 30 tahun 

6,3%. Tingkat prevalensi bervariasi dari terkecil 3,5% (HongKong dan Singapura) 

dan terbesar 6,7% (Vietnam) (Oemiati, 2013). Menurut Riset Kesehatan Dasar 

2007, angka kematian akibat PPOK menduduki peringkat ke-6 dari 10 penyebab 

kematian di Indonesia (Kemenkes RI, 2008).  

Perubahan patofisiologis pada PPOK yang terjadi secara luas 

mempengaruhi saluran udara besar dan kecil, parenkim paru, dan pembuluh darah 
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paru. Eksudat inflamasi yang mucul akibat peningkatan jumlah dan ukuran sel 

goblet dan  kelenjar mukus. Selain itu terjadi pula penebalan otot polos dan 

jaringan ikat pada saluran udara. Peradangan kronis pada PPOK merupakan hasil 

dari cedera berulang dan proses perbaikan yang mengarah kepada terbentuknya 

jaringan parut dan fibrosis yang menyebabkan hambatan aliran udara (Wells et 

al., 2015). Karakteristik keterbatasan aliran udara yang kronis dari PPOK 

disebabkan oleh terjadinya penyempitan saluran nafas (bronkitis kronik) atau 

kerusakan parenkim paru (emfisema) atau gabungan dari keduanya (GOLD, 

2015). Baik bronkitis kronis dan emfisema menyebabkan batuk kronis dan sesak 

napas. Gejala khas terjadi pada bronkitis kronis adalah peningkatan lendir yang 

menyumbat saluran napas, sementara keterbatasan aktivitas merupakan gejala 

umum dari emfisema (American Lung Association, 2013).  

Merokok merupakan penyebab PPOK terbanyak (95% kasus) di negara 

berkembang (PDPI, 2003). Perokok aktif dapat mengalami hipersekresi mucus 

dan obstruksi jalan napas kronik. Berdasarkan penelitian Hwang et al dilaporkan 

ada hubungan antara penurunan volume ekspirasi paksa detik pertama (VEP1) 

dengan jumlah, jenis dan lamanya merokok (Hwang et al., 2011). Faktor risiko 

PPOK lainnya adalah paparan asap tembakau lingkungan, debu kerja, zat kima, 

polusi udara, defisiensi α-1 antitripsin, hiperresponsif saluran nafas dan gangguan 

pertumbuhan paru (Wecker et al., 2010). 

Tujuan dari pengobatan untuk pasien dengan PPOK adalah mencegah 

perkembangan penyakit, meringankan gejala, meningkatkan aktivitas fisik, 

meningkatkan status kesehatan, mencegah dan mengobati komplikasi, mencegah 

dan mengobati eksaserbasi, dan menurunkan angka kematian (Cripps and Gibbs, 

2012). Berhenti merokok merupakan satu intervensi yang paling efektif untuk 

mengurangi risiko dan menghentikan perkembangan penyakit PPOK (Dipiro et 

al., 2011). Terapi farmakologis digunakan untuk mencegah dan mengendalikan 

gejala, mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan eksaserbasi, meningkatkan 

status kesehatan, dan meningkatkan aktivitas fisik (Rabe et al., 2007). Terapi 

farmakologis yang diberikan pada pasien PPOK adalah bronkodilator, 

kortikosteroid, terapi kombinasi bronkodilator & kortikosteroid, terapi tambahan 

seperti mukolitik, antibiotik, i.v α1-antitripsin dan vaksin. Bronkodilator yaitu β2-
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agonis adrenoreseptor, antikolinergik dan teofilin merupakan pokok dari 

pengobatan gejala PPOK. Obat-obat tersebut dapat meningkatkan aliran udara 

terutama dengan mengurangi kontraksi otot polos bronkial (Diaz and Knoell, 

2013).  

Teofilin merupakan golongan methilxantin yang memiliki efek 

brokodilator, penghambatan sel-sel inflamasi dan imunomodulator (Barnes, 

2011). Rentan teraupetik yang sempit membuat insidensi efek samping lebih 

sering terjadi pada teofilin daripada bronkodilator lainnya, selain itu interaksi dan 

variabilitas interpasien dalam hal persayaratan dosis membuat teofilin kurang 

dipilih dalam terapi PPOK. Efek samping yang paling sering adalah sakit kepala, 

mual, muntah, dan gastroesophageal reflux (Barnes, 2013). Studi kohort yang 

dilakuakan oleh Lee et al menyimpulkan bahwa terapi PPOK dengan pemberian 

teofilin tidak menunjukkan hasil yang baik terkait dengan perbaikan gejala dan 

kualitas hidup pasien, melainkan meningkatkan risiko rawat inap, eksaserbasi, dan 

sedikit kematian (Lee et al., 2009). Namun teofilin dapat diberikan pada pasien 

yang tidak toleran dengan pemberian β2-agonis adrenoreseptor dan antikolinergik 

atau dapat ditambahkan pada pasien yang tidak mencapai respon yang optimal 

dengan inhalasi bronkodilator lain (Wells et al., 2015). Teofilin memperbaiki 

tingkat dyspnea, aktivitas, dan fungsi paru pada banyak pasien dengan PPOK 

stabil selain itu juga menghasilkan perbaikan dalam laju aliran ekspirasi dan 

kapasitas vital pada pasien dengan tingkat PPOK sedang samapai berat (Chesnutt 

and Prendergast, 2016). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan studi mengenai 

penggunaan teofilin sebagai salah satu bronkodilator yang digunakan untuk terapi 

pada pasien PPOK yang dilakukan di RSU Karsa Husada Batu karena sebelumnya 

rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit khusus paru di wilayah 

Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pola terapi Teofilin meliputi dosis, rute, aturan penggunaan 

dan bentuk sediaan berkaitan dengan data klinik dan data laboratorium pasien 

PPOK? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Memahami pola penggunaan berbagai macam obat pada terapi PPOK 

sebagai upaya untuk meningkatkan suatu mutu pelayan.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Memahami pola terapi Teofilin pada pasien PPOK di RSU Karsa Husada 

Batu meliputi dosis, rute dan aturan penggunaan berkaitan dengan data klinik dan 

data laboratorium pasien. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Rumah Sakit 

1. Bagi Rumah sakit sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan 

baik klinis maupun farmasis terutama berkaitan dengan pelayanan 

farmasi klinik. 

2. Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik dan Farmasi di RSU Karsa 

Husada Batu.  

1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti 

1. Memberikan informasi tentang pola penggunaan Teofilin sebagai terapi 

PPOK sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan outcame 

yang diperoleh pasien PPOK di RSU Karsa Husada Batu. 

2. Memahami penatalaksanaan terapi pengobatan terhadap outcame pada 

pasien PPOK sehingga farmasi dapat memberikan asuhan kefarmasian 

dengan bekerja sama dengan klinis lainya. 


