
 

 

 

 

 

 

 

                                     

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

           Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) atau sering disebut juga chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD) merupakan penyebab kesakitan dan 

kematian yang cukup sering di dunia. Menurut WHO tahun 2011 PPOK 

menduduki peringkat kelima sebagai penyebab utama kematian di dunia dan 

diperkirakan pada tahun 2020 penyakit ini akan menempati peringkat ketiga 

karena peningkatan tingkat merokok dan perubahan demografis di banyak negara. 

Menurut Global Initiative for Chronic Lung Disease tahun 2011 PPOK 

merupakan penyakit yang menempati urutan ke-4 penyebab  kematian di Amerika 

Serikat dan merupakan satu-satunya penyakit kronis. Menurut Department of 

Health England tahun 2010 merokok merupakan penyebab 80-90 % kasus PPOK. 

          Prevalensi PPOK di Asia Tenggara diperkirakan sebesar 6,3% dengan 

prevalensi tertinggi ada di negara Vietnam (6,7%) dan RRC (6,5%) (Yusanti et 

al., 2015). Di Indonesia diperkirakan terdapat 4,8 juta pasien PPOK dengan 

prevalensi 5,6%. Angka ini bisa meningkat dengan makin banyaknya jumlah 

perokok karena 90% pasien PPOK adalah perokok atau mantan perokok. 

Mortalitas PPOK lebih tinggi pada laki-laki dan akan meningkat pada kelompok 

umur > 45 tahun. Hal ini bisa dihubungkan bahwa penurunan fungsi respirasi 

pada umur 30-40 tahun (Riskesdas, 2013). 

          PPOK adalah penyakit progresif lambat melibatkan saluran udara atau 

parenkim paru yang menghasilkan obstruksi aliran udara ditandai dengan  

meningkatnya respon inflamasi kronis dalam saluran udara dan paru-paru oleh 

partikel berbahaya atau gas (Basnet et al., 2013). Patofisiologi PPOK terkait 

karakteristik hambatan aliran udara pada PPOK disebabkan oleh hubungan antara 

obstruksi saluran napas kecil (obstruksi bronkiolitis) dan kerusakan parenkim 

(emfisema) yang bervariasi pada setiap individu.  Keterbatasan aliran udara secara 

progresif menyebabkan tekanan paru – paru arteri akan meningkat yaitu pada 

bagian ventrikel kemudian mengalami hipertrofi lalu mengembang di



 

 

 

 

 

 

 

                                     

beberapa aliran udara ekspirasi pasien PPOK sehingga menyebabkan obstruksi 

(Antus et al., 2013). 

         Etiologi PPOK berasal dari tiga faktor risiko yaitu faktor host, faktor 

perokok dan faktor lingkungan. Faktor host berkaitan dengan usia dan defisiensi α 

1 antritripsin, faktor perokok dan lingkungan berkaitan dengan polutan yang 

berasal dari luar tubuh. Partikel polutan yang dihirup oleh individu 

mengakibatkan peradangan dan cedera sel sehingga meningkatkan risiko terkena 

PPOK (Dipiro, 2011). PPOK dapat diklasifisikan menjadi 4 jenis berdasarkan 

tingkat keparahannya menggunakan tes spirometri yaitu ringan, sedang, parah dan 

sangat parah. Pada tahap PPOK parah dan sangat parah mengindikasikan 

eksaserbasi PPOK dengan peningkatan keparahan gejala (GOLD, 2013). 

Manifestasi klinis dari PPOK terdiri dari gagal jantung, cor pulmonale dan 

osteoporosis. Penyebabnya adalah hipoksemia pada aliran darah paru  sehingga 

menyebabkan beberapa gangguan terkait aliran darah di paru- paru dan di jantung 

lalu menyebabkan manifestasi klinik yang lain seperti cor polmunale dan 

osteoporosis (Barr et al., 2015). 

         Gejala PPOK diawali dengan batuk kronik dan produksi sputum yang 

dialami pasien selama beberapa tahun sebelum berkembang ke gejala dispnea. 

Pemeriksaan fisik menunjukkan hasil normal pada pasien yang berada pada tahap 

PPOK ringan. Bila keterbatasan aliran udara menjadi parah, pasien dapat 

mengalami sianosis membran mukosa, peningkatan laju respirasi istirahat, napas 

dangkal, dan penggunaan otot respirasi pelengkap. Pasien PPOK yang memburuk 

dapat mengalami dispnea yang lebih parah akan mengalami peningkatan volume 

sputum atau peningkatan kandungan nanah pada sputum. Tanda umum lain dari 

PPOK yang memburuk termasuk dada terasa sempit, peningkatan kebutuhan 

bronkodilator, tidak enak badan, lelah, dan penurunan toleransi  fisik (Yulinah , 

2013).        

          Tujuan dari penatalaksanaan  PPOK secara umum adalah untuk mengurangi 

penurunan volume ekspirasi, mengurangi angka keparahan akut, dan pengurangan 

tingkat kematian (Yulinah, 2013). Apabila terjadi penurunan volume ekspirasi, 

maka dipastikan terjadi eksaserbasi yaitu perburukan kondisi penyakit yang 

bersifat akut dari kondisi sebelumnya yang stabil dan dengan variasi harian 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

normal dan mengharuskan perubahan dalam pengobatan yang biasa diberikan 

pada pasien PPOK (Anderson et al., 2013).  

          Pengobatan eksaserbasi PPOK sangat tergantung pada beratnya penyakit. 

Obat-obat yang diberikan bertujuan memperkecil atau menghilangkan keluhan 

dan gejala serta mencegah komplikasi. Pada kasus eksaserbasi PPOK, obat yang 

diberikan adalah oksigen, bronkodilator (ipratropium dan salbutamol), 

kortikosteroid (prednison), dan antibiotik  

(azitromisin, ceftriaxon, levofloxacin) (Gupta et al., 2014). Antibiotik hanya 

diberikan kepada pasien yang mengalami tanda gejala yang telah nampak  seperti 

peningkatan dispnea, peningkatan volume sputum dan peningkatan kandungan 

nanah sputum. Peningkatan keparahan gejala ini sering disebut dengan 

eksaserbasi PPOK (Lin et al., 2015).  

         Pemilihan terapi antibiotik sebaiknya didasarkan pada organisme yang 

paling mungkin. Organisme yang paling umum untuk PPOK dengan eksaserbasi 

akut adalah Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus 

pneumonia, dan Haemophilus parainfluenzae (Sethi et al., 2015). Pada keadaan 

memburuk tanpa komplikasi, terapi antibiotik yang direkomendasikan adalah 

golongan makrolida, sefalosporin generasi ketiga (ceftriaxon), atau doksisilin 

(GOLD, 2013).   

          Suatu tinjauan sistematis studi terkontrol plasebo telah menunjukkan bahwa 

antibiotik golongan makrolida mengurangi risiko kematian jangka pendek PPOK 

sebesar 77%, dengan kegagalan pengobatan sebesar 53%. Ulasan ini mendukung 

antibiotik golongan makrolida perlu diberikan kepada  pasien PPOK dengan 

eksaserbasi (Han et al., 2014).  

           Suatu  penelitian oleh Kryfti et al pada tahun 2013 dipilih 1142 relawan 

lalu diberi setiap  hari  250 mg azitromisin selama 1 tahun terbukti mengurangi 

frekuensi eksaserbasi akut PPOK. Sebanyak 570 pasien  menerima azitromisin 

dan 572 pasien mendapat plasebo. Hasil penelitian menunjukkan kelompok yang 

diberi azitromisin meningkatkan kecepatan pengurangan keparahan pasien 

eksaserbasi PPOK sebesar 92 hari (174 hari pada kelompok plasebo dan 266 hari 

pada kelompok azitromisin).  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

           Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pola penggunaan antibiotik golongan makrolida pada pasien eksaserbasi 

PPOK agar pasien mendapatkan pengobatan yang optimal dan rasional demi 

tercapainya kualitas hidup yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di RSU Karsa Husada Batu. 

1.2 Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana profil penggunaan obat antibiotik golongan makrolida pada pasien 

eksaserbasi PPOK di RSU Karsa Husada Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mempelajari profil penggunaan obat antibiotik golongan makrolida pada 

pasien eksaserbasi PPOK di RSU Karsa Husada Batu untuk mendapatkan profil 

pengobatan yang rasional. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mempelajari pola penggunaan obat pada pasien eksaserbasi PPOK di RSU 

Karsa   Husada Batu. 

2. Mempelajari terapi antibiotik golongan makrolida terkait dosis yang 

diberikan, rute pemberian, interval pemberian, frekuensi pemberian dan 

lama penggunaan terapi yang dikaitkan dengan data klinik dan 

laboratorium pasien eksaserbasi PPOK di RSU Karsa Husada Batu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Bagi Peneliti 

 1. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien eksaserbasi 

PPOK sehingga farmasis dapat meningkatkan kualitas asuhan kefarmasian 

dan bekerjasama dengan profesi kesehatan yang lain. 

 2. Melalui penelitian ini, hasilnya dapat menjadi sumber informasi kepada 

para praktisi kesehatan serta dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian lanjutan dengan variabel yang berbeda. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

 1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan baik bagi klinisi 

maupun farmasis terutama pada pelayanan farmasi klinik 

 2. Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik Farmasi dan Terapi dalam 

merekomendasikan penggunaan obat antibiotik golongan makrolida RSU 

Karsa Husada Batu. 

 


