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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian mengenai analsis rata-rata total harga obat pada 
penderita asma bronchiale pada berbagai kelas rawat inap melalui rekam medis di 
Rumah Sakit Swasta“X” Surabaya selama tahun 2011. Tujuan penelitian ini 
dilatarbelakangi salah satunya menjamin bahwa penderita asma bronchiale akan 
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pengobatannya dan dari segi 
ekonomi, baik dalam hal harga maupun peningkatan kualitas hidupnya. Penelitian 
ini dilakukan dengan mengambil data melalui rekam medis pasien asma 
bronchiale menggunakan metode deskriptif retrospektif. Hasil yang didapat pada 
penelitian ini rata- rata total harga obat asma per hari sebesar Rp. 97,683.19 pada 
kelas VIP B, Rp . 101,934.10 pada kelas I, Rp. 151,532.61 pada kelas II A, dan 
Rp. 159,594.16 pada kelas II A1, Rp. 124,349.22 pada kelas II B, Rp. 98,082.55 
pada kelas III. Adapun data penunjang adalah rentang lama perawatan tiap 
penderita asma bronchiale adalah 2-6 hari. Golongan obat asma yang paling 
sering digunakan adalah golongan kortikosteroid sebesar 36.31%, golongan 
SABA sebesar 29.05%, golongan Metilsantin sebesar 27.37%. Sedangkan rute 
pemberian pada obat asma yang paling banyak digunakan untuk pengobatan 
pasien asma bronchiale rawat inap adalah inhalasi sebanyak 69 yaitu sebesar 
(40.35%), parenteral sebanyak 64 yaitu sebesar (37.43%), oral sebanyak 38 
sebesar (22.22%). Rentang usia penderita asma bronchiale yang paling banyak 
adalah pada usia >40-50 tahun sebanyak 15 pasien (31.91%). Jenis kelamin yang 
paling banyak menderita asma bronchiale adalah pasien perempuan yaitu 
sebanyak 28 pasien (59.57%). Hasil uji Anova one way perbandingan rata- rata 
total harga obat asma per hari menunjukkan perbedaan harga obat asma per hari 
pada antar kelas tidak bermakna signifikan (p >0.05). 

Kata Kunci :  Asma Bronchiale, kelas perawatan, harga obat asma, rekam medis, 
rawat inap. 

 

 

 


