
 

 

 

 

 

 

 

                                     

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 PPOK atau Penyakit Paru Obstruktif Kronik didefinisikan sebagai 

penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas 

yang bersifat progressif bronchitis atau bronchitis parsial. PPOK dapat  terdiri dari 

bronchitis kronik dan emfisema atau gabungan keduanya (GOLD, 2015). PPOK 

adalah gejala kompleks dengan karakteristik gangguan aliran udara secara 

persisten, yang mana kebanyakan penderita menunjukkan reversibilitas yang 

terbatas sebagai respon terhadap bronkodilator. Gangguan aliran udara pada 

pasien PPOK biasanya bersifat progresif dan perkembangan penyakit secara 

perlahan. PPOK biasanya disertai dengan bronchitis kronik dan emfisema 

(Waller, 2010). PPOK didefinisikan sebagai obstruksi saluran udara dengan 

penurunan rasio FEV1/FVC < 0.7. Jika FEV1 ≥ 80% dari nilai normal, diagnosis 

dari PPOK hanya dapat ditegakkan jika terdapat gejala pada pernafasan seperti 

sulit bernafas atau batuk (Cripps and Gibbs, 2012) 

PPOK mengakibatkan beban kesehatan dan ekonomi yang besar di 

wilayah Asia-Pasifik seperti halnya di seluruh dunia. Survey yang dilakukan di 9 

wilayah di Asia-Pasifik menunjukkan prevalensi PPOK mencapai 6.2%. Dari 

jumlah tersebut, 46% mengalami eksaserbasi dan 19% membutuhkan perawatan 

(Ko et al., 2016). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 yang dilakukan 

di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi  PPOK  berdasarkan  wawancara  

adalah 3,7  persen per mil. Prevalensi PPOK lebih tinggi pada laki-laki daripada 

perempuan serta meningkat seiring dengan bertambahnya usia, sedangkan di 

Amerika sekitar 13 juta orang dewasa didiagnosa menderita PPOK pada tahun 

2011 (NHLBI, 2012).  Tiga per empat dari pasien PPOK mengalami eksaserbasi 

dalam periode satu tahun.  Risiko MRS atau kematian meningkat secara signifikan 

pada tiap eksaserbasi dikarenakan kegagalan paru-paru dalam menjalankan 

fungsinya (Woods, 2014). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2 

 

 

Karakteristik dari Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) atau 

PPOK adalah penyumbatan aliran nafas yang terjadi secara progresif dan tidak 

sepenuhnya reversible. Dua kondisi utama yang terjadi pada pasien PPOK yaitu 

emfisema dan bronkitis kronik. Keadaan bronkitis kronik ditandai dengan sekresi 

mukus disertai batuk yang berlebihan secara kronis ataupun kambuh dalam kurun 

waktu tertentu, hal ini terjadi setiap hari dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 

3 bulan secara annual selama 2 tahun berturut-turut. Adapun emfisema ditandai 

dengan pembesaran distal rongga udara hingga bronkiolus terminal, diikuti 

dengan destruksi dinding rongga tanpa disertai fibrosis (Wells et al., 2015). Gejala 

yang terjadi pada pasien PPOK terutama berkaitan dengan proses respirasi dimana 

penderita akan mengalami batuk berdahak kronis karena peningkatan sekresi 

mukus yang disertai dengan sesak nafas terutama pada saat beraktivitas 

(Kepmenkes, 2008) 

Merokok adalah faktor risiko yang paling utama dan dominan dalam 

perkembangan terjadinya PPOK tetapi paparan zat-zat berbahaya lain seperti zat 

kimia, iritan, debu dan gas juga dapat menjadi penyebab terjadinya PPOK. Faktor 

risiko lainnya yang berpotensi menyebabkan PPOK adalah usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, polusi udara, hiperresponsif saluran pernafasan, alergi dan juga faktor 

genetik (Cripps and Gibbs, 2012). Faktor genetik yang dimaksud adalah defisiensi 

α1-antitrypsin (AAT). Semakin parah defisiensi yang terjadi pada enzim ini 

mempercepat terjadinya emfisema (Wells et al., 2015). Sebagian besar faktor-

faktor risiko diatas menyebabkan terjadinya respon inflamasi di paru-paru. 

Respon inflamasi pada perokok akan lebih signifikan hingga dapat menyebabkan 

destruksi jaringan dan melemahnya mekanisme penyembuhan. Selain inflamasi 

terdapat proses lain yang terjadi pada patogenesis PPOK yang berupa stres 

oksidatif serta ketidakseimbangan enzim proteinase dan anti-proteinase pada paru 

(Cripps and Gibbs, 2012). 

Tujuan mendasar pengobatan pada pasien PPOK adalah untuk mencegah 

atau mengontrol gejala yang terjadi, mengurangi frekuensi dan menghindari 

memperparah gejala dan juga terjadinya eksaserbasi, dan meningkatkan status 

kesehatan  (Harrison, 2015). Terapi pada pasien PPOK dan eksaserbasi PPOK 
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dibagi menjadi terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Terapi non-

farmakologis diantaranya adalah berhenti merokok, rehabilitasi paru, menghindari 

pemicu, dan vaksinasi, sedangkan terapi farmakologis mencakup bronkodilator, 

kortikosteroid, antibiotik, terapi oksigen,  inhibitor fosfodiesterase dan juga 

mukolitik (Dipiro et al., 2011).  

 Pasien dengan PPOK menunjukkan respon yang buruk pada 

kortikosteroid dan memiliki pola inflamasi resistensi steroid pada kebanyakan 

kasus. Hal ini dikarenakan stres oksidatif menghambat mekanisme kortikosteroid 

yang bekerja dengan menggunakan histon deasetilase. Pada pasien PPOK histon 

deasetilase dihambat oleh oksidan sehingga pasien memiliki resisten spesifik 

terhadap kortikosteroid (Cripps and Gibbs, 2012). Penggunaan steroid oral dan 

intravena adalah standar terapi untuk eksaserbasi PPOK. Kortikosteroid efektif 

untuk memperbaiki pernafasan dengan meningkatkan FEV1 dan PaO2, 

menurunkan PaCO2, dan meningkatkan  pH arteri, terutama pada 72 jam pertama 

penggunaan terapi. Kortikosteroid dapat meningkatkan risiko terjadinya 

hiperglikemia yang menyebabkan  beberapa pasien membutuhkan terapi insulin 

(Schweiger and Zdanowicz, 2010). Penelitian lain yang dilakukan oleh Uzun et al 

membuktikan bahwa kortikosteroid dapat mengurangi waktu pemulihan dan 

mengurangi risiko  gagalnya  pengobatan serta berperan dalam peningkatan 

FEV1. Selain itu penelitian lain yang membandingkan steroid oral dan parenteral 

menunjukkan tidak ada perbedaan hasil klinis yang signifikan (uzun et al., 2014). 

Pilihan utama untuk terapi kortikosteroid yaitu metilprednisolon atau prednison. 

Pada eksaserbasi dapat digunakan dalam bentuk oral atau sistemik (Kemenkes, 

2008). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan studi mengenai 

penggunaan Metilprednisolon sebagai salah satu kortikosteroid yang digunakan 

untuk terapi pada pasien PPOK dengan eksaserbasi akut yang dilakukan di RSU 

Karsa Husada Batu karena sebelumnya rumah sakit tersebut merupakan salah satu 

rumah sakit khusus paru di wilayah Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pola penggunaan metilprednisolon pada pasien Acute 

Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (AECOPD) atau 

PPOK dengan eksaserbasi akut di RSU Karsa Husada Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan 

metilprednisolon pada pasien rawat inap PPOK dengan eksaserbasi akut di 

RSU Karsa Husada Batu 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan metilprednisolon, rute pemberian, dosis 

yang diberikan,  bentuk sediaan, frekuensi penggunaan, dan lama pemberian 

obat metilprednisolon yang diberikan pada pasien PPOK dengan eksaserbasi 

akut dan kemudian dikaitkan dengan data klinik pasien di RSU Karsa Husada 

Batu 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

menentukan kebijakan tentang penggunaan metilprednisolon pada pasien 

PPOK dengan eksaserbasi akut di RSU Karsa Husada Batu  

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam 

penatalaksanaan terapi metilprednisolon  pada pasien  PPOK dengan 

eksaserbasi akut dalam meningkatkan kualitas pelayanan di rumah Sakit 

3. Mengetahui pola penggunaan dan penatalaksanaan terapi PPOK dengan 

eksaserbasi akut Di RSU Karsa Husada Batu dan juga sebagai bahan 

masukan bagi penyusunan pedoman penggunaan metilprednisolon dan 

formularium rumah sakit  

4. Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat menjadi sumber 

informasi bagi para praktisi kesehatan dan juga dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya 

 


