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ABSTRAK 

Telah dilakukan pola penggunaan obat asma pada pasien anak rawat inap dengan 
diagnosis akhir utama asma bronkial di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 
selama bulan Januari 2006-Oktober 2007. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pola penggunaan obat asma pada pasien anak dengan 
diagnosis akhir utama asma bronkial, dengan rancangan analisa deskriptif yang 
bersifat retrospektif. Penelitian dilakukan terhadap 29 data rekam medik. 
Berdasarkan  analisa data yang didapat, diperoleh hasil bahwa golongan obat 
asma yang sering digunakan pada pasien anak asma bronkial adalah golongan 
adrenoseptor agonis sebesar 86,2% dan jenis obat asma yang sering digunakan 
pada pasien anak asma bronkial adalah salbutamol sebesar 79,3%. Jenis terapi 
yang sering diberikan pada pasien anak asma bronkial adalah jenis terapi 
kombinasi sebesar 79,3%, dan jenis obat kombinasi yang sering digunakan adalah 
salbutamol-ipratropium sebesar 51,75%. Rata-rata lama pemberian obat asma 
pada pasien anak asma bronkial bervariasi, tetapi pada umumnya sama dengan 
lama perawatannya. Rute pemberian obat asma yang sering diberikan, melalui 
rute inhalasi sebesar 79,3%. 
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