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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah penyebab kematian 

kelima di dunia pada tahun 2002.  WHO memperkirakan sekitar 65 juta orang di 

dunia menderita PPOK dalam kondisi menengah sampai parah dan pada tahun 

2005 lebih dari 3 juta orang meninggal karena PPOK, dimana kejadian tersebut 

adalah 5% dari total kematian global. Jumlah kematian akibat PPOK diperkirakan 

meningkat lebih dari 30% dalam 10 tahun ke depan kecuali segera diambil 

tindakan untuk mengurangi faktor risikonya, terutama penggunaan tembakau. 

Diperkirakan pada tahun 2030 mendatang PPOK akan menjadi penyebab 

kematian ketiga di seluruh dunia (WHO, 2015). Berdasarkan penelitian  Wan C 

Tan dengan judul COPD in Asia When East meets West, diperkirakan prevalensi 

PPOK di Asia Tenggara sebesar 6,3% dengan prevalensi terbesar adalah Negara 

Vietnam sebesar 6,7% lalu RRC sebesar 6,5%. Prevalensi PPOK di Indonesia 

berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2004 adalah 13 dari 1000 

orang penduduk. Berdasarkan Survei SKRT 2004, PPOK menempati peringkat 

ke-5 sebagai penyebab kesakitan dari 10 penyebab kesakitan terbanyak (Depkes 

RI, 2005). Menurut Riset Kesehatan Dasar 2007, angka kematian akibat PPOK 

menduduki peringkat ke-6 dari 10 penyebab kematian di Indonesia (Kemenkes RI, 

2008). 

PPOK adalah penyakit yang ditandai dengan  hambatan aliran udara di 

saluran nafas yang tidak sepenuhnya reversibel. Hambatan aliran udara ini bersifat 

progresif dan berhubungan dengan respons inflamasi paru terhadap partikel atau 

gas yang beracun dan berbahaya (Dipiro et al., 2009).  Beberapa penyakit yang 

lazim terjadi adalah bronkitis kronik, emfisema dan asma. Bronkitis kronik adalah 

kelainan saluran napas yang ditandai oleh batuk kronik berdahak minimal 3 bulan 

dalam setahun, sekurang-kurangnya dua tahun berturut - turut dan tidak 

disebabkan penyakit lainnya. Emfisema adalah suatu kelainan anatomis paru yang 

ditandai oleh pelebaran rongga udara distal bronkiolus terminal, disertai 

kerusakan dinding alveoli (PDPI, 2003). Emfisema dan bronchitis kronik 

menyebabkan proses inflamasi yang berlebihan dan pada akhirnya menyebabkan  
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kelainan di dalam struktur paru-paru, sehingga aliran udara terhambat secara 

permanen (Syamsudin, 2013). Rokok adalah faktor resiko yang paling sering 

ditemui sebagai penyebab dari PPOK. Perokok mempunyai prevalensi lebih tinggi 

menderita kelainan pernafasan dan gangguan paru-paru, penurunan laju FEV1 

tahunan lebih tinggi, serta tingkat kematian penderita PPOK lebih tinggi dari non-

perokok (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2012). Terdapat 

beberapa penelitian yang menyatakan bahwa hanya beberapa perokok yang secara 

klinis dan signifikan memperparah PPOK, hal tersebut menunjukkan bahwa faktor 

risiko lain mungkin merupakan faktor penting dalam perkembangan PPOK. 

Faktor-faktor tersebut meliputi occupational dusts dan bahan kimia, polusi udara 

indoor dan outdoor, dan infeksi tertentu termasuk virus pada saluran pernapasan 

serta infeksi human immunodeficiency virus (HIV). Ada kemungkinan bahwa 

faktor-faktor tersebut dapat meningkat seiring dengan respon inflamasi pada paru 

terhadap asap rokok. Faktor genetik juga mungkin penting, meskipun karakteristik 

genetik yang tepat belum dijelaskan. Satu pengecualian adalah defisiensi α1-

antitrypsin, yang mempengaruhi kurang dari 2% pasien dengan emfisema. 

Individu yang terkena memiliki defisiensi antiprotease dan mempunyai risiko 

yang lebih besar terkena emfisema daripada populasi umum (Diaz et al., 2013).  

Penyakit paru obstruktif kronik meliputi peradangan pada saluran 

pernapasan dengan pola yang berbeda dari asma. Pada PPOK, terdapat dominasi 

neutrofil, makrofag, dan sitotoksik T-limfosit (sel TC1). Peradangan sebagian 

besar mempengaruhi saluran pernafasan yang kecil, sehingga secara progresif 

terjadi penyempitan pada saluran napas kecil dan fibrosis (bronkiolitis obstruktif 

kronik) serta kerusakan parenkim paru yang ditandai dengan hancurnya dinding 

alveolar (emfisema). Perubahan patologis mengakibatkan saluran napas menutup 

saat ekspirasi yang mengarah pada terperangkapnya udara dan hiperinflasi, 

terutama pada saat olahraga (hiperinflasi dinamis). Hal ini merupakan gejala 

karakteristik PPOK yang bertanggung jawab terhadap kejadian sesak napas saat 

beraktivitas dan terbatasnya exercise. Asap rokok dan iritan lainnya mengaktifkan 

sel-sel epitel dan makrofag di dalam paru-paru untuk melepaskan mediator yang 

menarik sel-sel inflamasi yang beredar, termasuk monosit (yang membedakan 

dengan makrofag dalam paru-paru), neutrofil, dan sel T-limfosit (TH1 dan TC1 

sel). Faktor fibrogenik dilepaskan dari sel-sel epitel dan makrofag menyebabkan 
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fibrosis di saluran pernafasan kecil. Pelepasan protease menyebabkan kerusakan 

pada dinding alveolus (emfisema) dan hipersekresi mukus (bronkitis kronik) 

(Brunton et al., 2011).  Gejala klinik yang paling umum pada PPOK adalah batuk, 

produksi sputum, dan dyspnea saat aktivitas. Banyak pasien memiliki gejala ini 

selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum mencoba mendapatkan 

penanganan medis. Perkembangan dyspnea saat aktivitas sering digambarkan 

dengan meningkatnya upaya untuk bernapas, nafas menjadi berat, rasa sangat 

ingin mendapat udara, atau terengah-engah, hal tersebut dapat membahayakan 

pasien. Tahapan paling parah adalah pasien kehabisan napas saat melakukan 

kegiatan sederhana pada kehidupan sehari-hari (Reilly et al., 2010). 

 Pada PPOK tidak ada terapi spesifik yang memulihkan tetapi tujuan 

utama dari terapi PPOK diantaranya adalah untuk mencegah perkembangan 

penyakit, meredakan gejala, meningkatkan toleransi saat aktifitas, meningkatkan 

status kesehatan secara keseluruhan, mencegah dan mengobati eksaserbasi, 

mencegah dan mengobati komplikasi, mengurangi morbiditas dan mortalitas 

(Jeremy et al., 2006; DiPiro, 2011). Penatalaksanaan terapi pada PPOK adalah 

diberikan terapi seperti bronkodilator diantaranya β2-agonis short-acting 

(albuterol, levalbuterol) atau long-acting (salmeterol, formoterol), metilxantine 

(aminofilin, teofilin), antikolinergik (ipratropium bromide, tiotropium), 

kortikosteroid (flutikason, beklometason), terapi kombinasi bronkodilator & 

kortikosteroid (salmeterol & flutikason), kombinasi antikolinergik & β2-agonis 

(salbutamol & ipratropium). Terapi tambahan seperti mukolitik (karbosistein), 

antibiotik (makrolid, sefalosporin), terapi i.v α1-antitripsin dan vaksin (vaksin 

influenza, vaksin pneumokokus) (Celli, 2008). 

Bronkodilator merupakan inti dari manajemen gejala PPOK termasuk 

short-acting dan long-acting β2-agonis, agen short-acting dan long-acting 

antikolinergik, serta teofilin. Obat-obat ini, meskipun secara farmakologi berbeda, 

obat-obat tersebut memperbaiki aliran udara terutama dengan mengurangi tonus 

otot polos saluran napas bronkial. Bronkodilator bekerja mengurangi udara yang 

terperangkap dengan melebarkan saluran udara perifer. Belum ada bukti yang 

jelas tentang kelebihan salah satu bronkodilator terhadap bronkodilator lain dalam 

penatalaksanaan PPOK kronik, walaupun terapi inhalasi umumnya lebih dipilih 

daripada terapi oral untuk mencapai onset yang lebih cepat dan untuk 
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meminimalkan risiko sistemik eksposur dan efek samping. Pada beberapa pasien, 

bronkodilator golongan β2-agonis dapat meningkatkan aliran udara, hasil tes 

fungsi paru, dan mengurangi gejala dyspnea. Pasien lain mungkin mendapatkan 

hasil yang lebih besar dengan agen antikolinergik dibandingkan dengan β2- 

agonis (Diaz et al., 2013).  

Berdasarkan penelitian  Mario Cazzola, et al tahun 2013 dengan judul 

Chronic treatment with indacaterol and airway response to salbutamol in stable 

COPD dimana terdapat 20 pasien terdaftar yang menderita PPOK sedang sampai 

berat. Pada penggunaan indacaterol dan formoterol untuk meningkatkan FEV1 

setelah penggunaan salbutamol tidak perbedaan yang signifikan secara statistik. 

Hasil penelitian ini mendukung bahwa salbutamol dapat digunakan sebagai rescue 

medication saat bronkospasme pada pasien yang menderita PPOK (Cazzola et al., 

2013). Terdapat beberapa perbedaan antara PPOK dan asma, tetapi pendekatan 

untuk pengobatan asma dan PPOK  sama. Untuk menghilangkan gejala akut, 

inhalasi β agonis short-acting albuterol (salbutamol) dapat digunakan. Obat β2-

selektif agonis adrenoseptor, terutama albuterol paling banyak digunakan sebagai 

simpatomimetik untuk pengobatan bronkokonstriksi. Agen ini memiliki substitusi 

yang lebih besar pada golongan amino dan pada posisi gugus hidroksil pada 

cincin aromatik. Obat tersebut efektif setelah pemberian melalui rute inhalasi atau 

oral dan memiliki efek yang panjang. Pada rute inhalasi bronkodilatasi maksimal 

terjadi dalam waktu 15-30 menit dan berlangsung selama 3-4 jam (Katzung et al., 

2012). 

Untuk itu akan dilakukan penelitian terkait penggunaan salbutamol sebagai 

salah satu bronkodilator yang digunakan untuk terapi pada pasien penyakit paru 

obstruktif kronik (PPOK) yang dilakukan di RS Muhammadiyah Lamongan 

karena rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit ternama yang 

berada di wilayah Lamongan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan salbutamol pada pasien PPOK yang dirawat 

inap di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mempelajari pola penggunaan obat yang diterima pasien PPOK rawat 

inap di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mempelajari pola penggunaan salbutamol terkait jenis, dosis, 

frekuensi, rute, bentuk sediaan dan lama penggunaan terapi pada pasien 

PPOK di RS Muhammadiyah Lamongan.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Rumah Sakit  

(1) Sebagai bahan masukan atau evaluasi pemberian obat di RS 

Muhammadiyah Lamongan. 

(2) Sebagai bahan masukan bagi Komite Medik dan Farmasi di RS 

Muhammadiyah Lamongan.  

 

1.4.2 Bagi Peneliti 

(1) Mengetahui penatalaksanaan terapi pengobatan terhadap outcame 

pada pasien PPOK sehingga farmasis dapat memberikan asuhan 

kefarmasian terkait pola penggunaan obat yang rasional. 

(2) Studi pendahuluan dan sebagai sumber informasi bagi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis dan menyempurnakan 

dengan mengikutsertakan variabel yang lain.  

 


