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Pendahuluan 

Respirasi merupakan suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, 

pengeluaran karbondioksida (CO2) hingga penggunaan energi di dalam tubuh.1 

Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang 

karbon dioksidake lingkungan.2 Normal tubuh manusia membutuhkan kurang 

lebih 300 liter oksigen perhari.  

Gangguan respirasi merupakan masalah kesehatan yang perlu menjadi 

perhatian dikarenakan tingginya angka mortalitas dan morbiditas. Masalah 

respirasi selalu terkait sesak napas sebagai tanda awal terjadinya gangguan 

pernapasan selain adanya batuk. Berdasarkan prevalens Infeksi Saluran 

Pernapasan tahun 2016 di Indonesia telah mencapai 25 persen dengan rentang 

kejadian yaitu sekitar 17,5 persen-41,4 persen. Selain itu Infeksi Saluran 

Pernapasan juga sering berada pada daftar 10 penyakit terbanyak di rumah sakit.3 

    Penyakit asma di Indonesia termasuk dalam sepuluh besar penyakit 

penyebab kesakitan dan kematian.4 Penyakit asma telah mempengaruhi lebih dari 

5 persen penduduk dunia, dan beberapa indikator telah menunjukkan bahwa 

prevalensinya terus menerus meningkat. World Health Organization (WHO) 

bekerjasama dengan Global Asthma Network (GAN) memprediksikan saat ini 

jumlah pasien asma di dunia mencapai 334 juta orang, diperkirakan angka ini 

akan terus mengalami peningkatan sebanyak 400 juta orang pada tahun 2025 dan 

terdapat 250 ribu kematian akibat asma termasuk anak-anak.5 

 

 



Masalah kesehatan respirasi sering dialami oleh para Calon Jamaah Haji 

Indonesia, dari jenis penyakit infeksi maupun non infeksi. Dari derajat ringan 

sampai  yang derajat berat yang merupkan kasus gawat darurat yang dapat 

mengancam jiwa jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Beberapa faktor 

risiko kesehatan respirasi yang dihadapi Jamaah Haji ketika berada di Arab Saudi 

yakni :  

1. Usia lanjut, populasi yang cukup banyak ditemukan pada jamaah Haji 

Indonesia 

2. Menderita Penyakit  saluran pernapasan kronik Sejak di tanah air 

3. Perubahan lingkungan yang ekstrim : suhu luar, kelembaban 

4. Tingkat polusi yang tinggi : debu, asap rokok 

5. Penyakit menular  mudah berjangkit 

6. Aktifitas fisik yang berlebihan, memicu perburukan penyakit  kronik 

7. Asupan cairan yang kurang, menyebabkan dehidrasi 

Sehingga perlu upaya antisipasi dan tatalaksana yang optimal, beberapa penyakit 

pernapasan yang berpotensi menimbulkan kasus kedaruratan seperti : pneumoni, 

asma dan PPOK  

 

Kegawatdaruratan Respirasi 

a. Penyakit  Paru  Obstruktif  Kronik (PPOK)  Eksaserbasi.  

Penyakit  paru  obstruktif  kronik (PPOK)  ditandai  dengan gejala  

pernapasan  yang  persisten  dan obstruksi  aliran  udara  yang  disebabkan  

oleh kelainan  jalan  napas  dan/atau  alveolar, biasanya  disebabkan  oleh  

pajanan  partikelatau  gas  berbahaya.11,12PPOK  ditandai  dengan  hambatan  

aliran  udara khususnya  udara  ekspirasi  dan  bersifat  progresif  lambat  

(semakin  lama  semakin  memburuk), disebabkan  oleh  pajanan  faktor  

risiko  seperti  merokok,  polusi  udara  di  dalam  maupun  di  luar ruangan.  

Onset  (awal  terjadinya  penyakit)  biasanya  pada  usia  pertengahan  dan  

tidak  hilang dengan  pengobatan.   



Badan  Kesehatan  Dunia mengestimasikan  sekitar  65  juta  penderita 

PPOK  sedang  dan  berat.  Pada  tahun  2005 tercatat  3  juta  penderita  

penyakit  ini meninggal  dunia.13  Prevalens PPOK  di  Indonesia  menurut  

hasil  Riset Kesehatan  Dasar  (Riskesdas)  2013  pada tingkat  komunitas  

adalah  sebesar  3,7%  dan prevalensinya  lebih  banyak  pada  pria14 

Obstruksi  jalan napas  kronik  yang  khas  pada  PPOK disebabkan  

oleh  masalah  jalan napas  kecil  (misalnya,  bronchiolitis obstruktif)  dan  

emfisema,  dengan  manifestasi  klinis bervariasi  berbeda  setiap  orang.  

Peradangan kronik  menyebabkan  perubahan  struktur, penyempitan  saluran  

udara  kecil,  dan destruksi  parenkim  paru.  Hilangnya  saluran udara kecil 

(bronchiolus) dapat menyebabkan obstruksi  aliran  udara  dan  disfungsi 

mukosiliar, yang merupkan ciri khas penyakit ini.12 Gejala pernapasan  

kronisk mungkin  didahului  oleh obstruksi  aliran  udara  yang  berhubungan 

dengan  gangguan  pernapasan  akut.15 

Faktor risiko PPOK antara lain berbagai  faktor  lingkungan,  asap  

rokok, pajanan asap bahan bakar biomass dan debu dan bahan kimia di tempat 

kerja, pencemaran udara di dalam/luar ruangan, infeksi terutama infeksi  

saluran  pernapasan  masa  anak-anak dan  status sosioekonomi  rendah.16,17  

2. Terapi  

• Bronkodilator  

Beta2-agonist kerja pendek dengan atau tanpa antikolinergik 

kerja pendek merupakan terapi bronkodilator utama pada pasien 

PPOK dengan eksaserbasi.Pasien yang tidak mendapatkan nebul 

secara berlanjut dapat menggunakan MDI inhaler 1 semprot setiap 1 

jam untuk 2-3 dosis dan setiap 2-4 jam berdasarkan respon pasien. 

• Glukokortikoid  

Sistemik glukokortikoid pada pasien PPOK dapat menurunkan 

waktu eksaserbasi dan memperbaiki fungsi paru.Selain itu juga 

memperbaikioksigenasi, risiko kejadian berulang, kegagalan terapi dan 

lamanya dirawat di rumah sakit. Terapi prednisolon oral memiliki 



efektivitas yang sama dengan terapi intravena dan nebul budesonide 

dapat sebagai alternatif kortikosteroid oral pada terapi PPOK 

eksaserbasi. 

• Antibiotik  

Pemberian antibiotik berdasarkan gejala klinis infeksi bakteri 

seperti peningkatan produksi dan konsistensi sputum. Antibiotik dapat 

diberikan apabila pasien memiliki gejala cardinal seperti sesak , 

peningkatan volume dan konsistensi sputum, terdapat 2 gejala dari 3 

gejala, terdapat peningkatan konsistensi sputum sebagai salah satu 

gejala dari 2 gejala atau memerlukan ventilasi mekanik (invasive atau 

noninvasive). Lama pemberian antibiotik adalah 5-7 hari. Pemilihan 

antibiotik berdasarkan resistensi bakteri lokal, biasanya dimulai 

dengan terapi empiris aminopenicillin dengan asam clavulanic, 

macrolide atau tetracycline. Pada pasien dengan eksaserbasi yang 

berulang, keterbatasan aliran udara, dan/atau eksaserbasi yang 

membutuhkan ventilasi mekanik, hasil kultur yang menunjukkan 

bakteri gram negatif, dapat menunjukkan gejala resisten terhadap 

antibiotik tersebut. Pemberian secara oral atau intravena, tergantung 

kemampuan pasien, namun lebih disarankan diberikan secara oral. 

 

3. Pencegahan 

Mencegah terjadinya PPOK dengan menghindari asap rokok, 

hindari polusi udara, hindari infeksi saluran pernapasan berulang. 

Mencegah perburukan PPOK dengan berhenti merokok, gunakan obat-

obatan adekuat, mencegah eksaserbasi berulang. Strategi yang dianjurkan 

oleh Public Health Service Report USA adalah: ask, lakukan identifikasi 

perokok pada setiap kunjungan; advice, terangkan tentang 

keburukan/dampak merokok sehingga pasien didesak mau berhenti 

merokok; assess, yakinkan pasien untuk berhenti merokok; assist, bantu 

pasien dalam berhenti merokok; dan arrange, jadwalkan kontak usaha 



berikutnya yang lebih intesif, bila usaha pertama masih belum 

memuaskan. 

 

b. Asma Akut (asma eksaserbasi) 

Asma adalah penyakit saluran napas kronik yang penting dan 

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius diberbagai negara di 

seluruh dunia. Asma dapat bersifat ringan dan tidak mengganggu aktiviti, 

akan tetapi dapat bersifat menetap dan mengganggu aktiviti bahkan kegiatan 

harian. Produktivitas menurun akibat mangkir kerja atausekolah, dan dapat 

menimbulkan disability (kecacatan), sehingga menambah penurunan 

produktivitas serta menurunkan kualitas hidup.  

Asma  merupakan  gangguan  inflamasi  kronis  di  jalan  napas.Dasar  

penyakit  ini  adalah hiperaktivitas  bronkus  dan  obstruksi  jalan  napas.  

Gejala  asma  adalah  gangguan  pernapasan (sesak), batuk produktif terutama 

pada malam hari atau menjelang pagi, dan dada terasa tertekan.  Gejala 

tersebut memburuk pada malam hari, adanya alergen (seperti debu, asap 

rokok) atau saat sedang  menderita  sakit  seperti  demam.  Gejala  hilang  

dengan  atau  tanpa  pengobatan. 

Didefinisikan  sebagai asma jika  pernah mengalami  gejala  sesak 

napas  yang  terjadi  pada  salah satu atau lebih  kondisi: terpapar udara dingin 

dan/atau debu dan/atau asap rokok dan/atau stres dan/atau flu atau infeksi 

dan/atau kelelahan dan/atau alergi obat dan/atau alergi makanan dengan 

disertai  salah  satu  atau  lebih  gejala:  mengi  dan/atau  sesak  napas  

berkurang  atau  menghilang dengan  pengobatan  dan/atau  sesak  napas  

berkurang  atau  menghilang  tanpa  pengobatan dan/atau  sesak  napas  lebih  

berat  dirasakan  pada  malam  hari  atau  menjelang  pagi  dan  jika pertama 

kali merasakan sesak napas saat berumur <40 tahun (usia serangan terbanyak) 

Asma merupakan penyakit kronik saluran pernapasan yang didasari 

oleh inflamasi, peningkatan reaktivitas terhadap berbagai stimulus, dan 

sumbatan saluran napas yang bisa kembali spontan atau dengan pengobatan 



yang sesuai. Kasus asma meningkat insidennya selama lebih dari lima belas 

tahun, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Asma dapat 

seketika mengalami eksaserbasi mulai derajat ringan sampai berat terutama 

pada pasien asma yang tidak menggunakan obat pengontrol seperti obat 

steroid inhalasi secara teratur, kondisi hipoksia yang berat saat mengalami 

eksaserbasi dapat menimbulkan kematian. 

 

1. Terapi 

Serangan akut adalah episodik perburukan pada asma yang harus 

diketahui oleh pasien.Penatalaksanaan asma sebaiknya dilakukan oleh 

pasien di rumah, dan apabila tidak ada perbaikan segera ke fasilitas 

pelayanan kesehatan.Penanganan harus cepat dan disesuaikan dengan 

derajat serangan.Penilaian beratnya serangan berdasarkan riwayat 

serangan termasuk gejala, pemeriksaan fisik dan sebaiknya pemeriksaan 

faal paru, untuk selanjutnya diberikan pengobatan yang tepat dan cepat. 

Pada serangan asma obat-obat yang digunakan adalah :bronkodilator (B2 

agonis kerja cepat dan ipratropium bromida), kortikosteroid sistemik. 

Pada serangan ringan obat yang digunakan hanya B2 agonis kerja 

cepat yang sebaiknya diberikan dalam bentuk inhalasi.Bila tidak 

memungkinkan dapat diberikan secara sistemik.Pada dewasa dapat 

diberikan kombinasi dengan teofilin/aminofilin oral. 

Pada keadaan tertentu (seperti ada riwayat serangan berat 

sebelumnya) kortikosteroid oral (metilprednisolon) dapat diberikan dalam 

waktu singkat 3- 5 hari.Pada serangan sedang diberikan B2 agonis kerja 

cepat dan kortikosteroid oral.Pada dewasa dapat ditambahkan ipratropium 

bromida inhalasi, aminofilin IV (bolus atau drip).Pada anak belum 

diberikan ipratropium bromida inhalasi maupun aminofilin IV.Bila 

diperlukan dapat diberikan oksigen dan pemberian cairan IV. 

Pada serangan berat pasien dirawat dan diberikan oksigen, cairan 

IV, B2 agonis kerja cepat ipratropium bromida inhalasi, kortikosteroid IV, 



dan aminofilin IV (bolus atau drip).Apabila B2 agonis kerja cepat tidak 

tersedia dapat digantikan dengan adrenalin subkutan. 

Pada serangan asma yang mengancam jiwa langsung dirujuk ke 

ICU.Pemberian obat-obat bronkodilator diutamakan dalam bentuk inhalasi 

menggunakan nebuliser. Bila tidak ada dapat menggunakan IDT (MDI) 

dengan alat bantu (spacer). 

 

2. Pencegahan  

Mencegah terjadinya sensitisasi pada pasien, seperti faktor 

lingkungan (tungau debu yang sering terdapat pada debu kasur dan bantal 

kapuk, selimut, lantai, karpet gordin , perabot rumah, dan lain-lain). 

Menghindari kontak dengan hewan yang memiliki bulu lebat dan mudah 

rontok yang dapat sebagai faktor pemicu asma (kucing, anjing, dan lain 

lain), menghindari polutan asap termasuk asap rokok 

Sosialisasi penggunaan alat pelindung diri (masker, misalnya 

hepha filter, N95, dan lain-lain) pada individu atau kelompok masyarakat 

yang berisiko (terpajan faktor risiko). Sosialisasi ventilasi dan cerobong 

asap dapur rumah tangga, fasilitas umum dan industri yang memenuhi 

syarat serta menghindari kondisi rumah yang lembab. Secara umum 

ventilasi yang memenuhi syarat adalah dengan luas 1076 dari luas lantai 

atau menggunakan exhouse fan. 

c. Pneumonia Berat 

Pneumonia secara  klinis didefinisikan sebagi suatu peradangan paru 

yang disebabkan oleh mikroorganisme yaitu bakteri, virus, jamur dan 

parasit, akan tetapi tidak termasuk yang disebabkan oleh bakteri 

M.tuberculosis. Definisi CAP menurut Infectious Diseases Society of 

America (IDSA) adalah infeksi akut parenkim paru yang ditandai dengan 

terdapatnya infiltrat baru pada foto toraks atau ditemukannya perubahan 

suara napas dan atau ronkhi basah lokal pada pemeriksaan fisik paru yang 

konsisten dengan pneumonia  pada pasien yang tidak sedang dirawat di 



rumah sakit atau tempat perawatan lain dalam waktu 14 hari sebelum 

timbulnya gejala. Definisi yang lebih lengkap diberikan oleh BTS yaitu 

timbulnya gejala infeksi saluran napas bawah yaitu: batuk ditambah 

minimal satu gejala infeksi saluran napas bawah lain; perubahan hasil 

pemeriksaan fisik paru; paling kurang satu dari tanda sistemik 

(berkeringat,demam, menggigil,dan atau suhu ≥380C); respons setelah  

pemberian antibiotik.  

Menurut ATS kriteria pneumonia berat bila dijumpai 'salah satu atau 

lebih' kriteria di bawah ini:  

Kriteria minor : 

• Frekuensi napas > 30/menit   

• Pa02/FiO2kurang dari 250 mmHg   

• Foto toraks paru menunjukkan kelainan bilateral   

• Foto toraks paru melibatkan > 2 lobus   

• Tekanan sistolik < 90 mmHg   

• Tekanan diastolik < 60 mmHg   

 

Kriteria mayor adalah sebagai berikut : 

• Membutuhkan ventilasi mekanik   

• Infiltrat bertambah > 50%   

• Membutuhkan vasopresor > 4 jam (septik syok)   

• Kreatinin serum > 2 mg/dl atau peningkatan > 2 mg/dI, pada penderita 

riwayat penyakit ginjal atau gagal ginjal yang membutuhkan dialisis     

 

Penderita yang memerlukan perawatan di Ruang Rawat Intensif 

adalah penderita yang mempunyai paling sedikit 1 dari 2 gejala mayor 

tertentu (membutuhkan ventalasi mekanik dan membutuhkan vasopressor 

> 4 jam [syok septik]) atau 2 dari 3 gejala minor tertentu (Pa02/FiO2 

kurang dari 250 mmHg, foto toraks paru menunjukkan kelainan bilateral, 



dan tekanan sistolik < 90 mmHg). Kriteria minor dan mayor yang 

lainbukan merupakan indikasi untuk perawatan Ruang Rawat Intensif.  

Penatalaksanaan Penatalaksanaan CAP berupa terapi antibiotik dan 

suportif.Terapi suportif dengan pemberian cairan untuk mencegah 

dehidrasi serta elektrolit dan  nutrisi. Selain itu juga dapat diberikan anti 

piretik jika dibutuhkan serta mukolitik. 

Pemberian antibiotik diberikan secara empirik dan harus diberikan 

dalam waktu kurang dari 8 jam. Alasan pemberian terapi awal dengan 

antibiotik empirik adalah karena keadaan penyakit yang berat dan dapat 

mengancam jiwa, membutuhkan waktu yang lama jika harus menunggu 

kultur untuk identifikasi kuman penyebab serta belum dapat dipastikan 

hasil kultur kuman merupakan kuman penyebab CAP. Panduan 

penanganan CAP saat ini merekomendasikan  melakukan stratifikasi 

pasien ke dalam kelompok risiko, melakukan pemilihan terapi 

antimikroba empirik yang tepat  berdasarkan peta pola  kuman, 

farmakokinetik dan farmakodinamik obat, ada tidaknya alergi obat, 

riwayat penggunaan antibiotika sebelumnya, Efek samping obat, patogen 

lokal, harga. Tujuan  pemberian antimikroba adalah untuk menurunkan 

dan mengeradikasi kuman, menurunkan kesakitan dan kematian serta 

meminimalkan resistensi.   

 

Terapi empiris untuk CAP  ( PDPI)     

1. Rawat jalan Antibiotik Pasien yang sebelumnya sehat atau tanpa riwayat 

pemakaian antibiotik 3 bulan sebelumnya  : 

• Golongan β-laktam or  β -laktam ditambah anti  β -laktamase    

• Makrolid baru  

2. Pasien dengan komorbid atau mempunyai riwayat pemakaian antibiotik 3 

bulan sebelumnya : 

• Fluorokuinolon respirasi (levofloxacin 750mg atau     moxifloxacin )  

atau   Golongan β -laktam ditambah  anti β laktamase atau     



• β -laktam ditambah makrolid;  

3. Rawat Inap Non ICU     

• Fluorokuinolon respirasi (levofloksasin 750mg atau moksifloksasin ) 

atau β laktam ditambah makrolid  

4. Ruang rawat Intensif     

• Tidak ada faktor risiko infeksi pseudomonas β -lactam (sefotaksim, 

seftriakson, atau ampisilin - sulbaktam) ditambah makrolid baru atau    

fluorokuinolon respirasi (levofloksasin 750mg atau  moksifloksasin )  

5. Pertimbangan khusus                                

• Bila ada faktor risiko infeksi pseudomonas : antipneumokokal, 

antipseudomonas laktam (piperasilin-tazobaktam, sefepime, 

imipenem,atau meropenem) ditambah siprofloksasin atau    

levofloksasin (750mg) Atau  β laktam seperti tersebut diatas ditambah 

aminoglikosida dan azitromisin Atau β laktam seperti tersebut diatas 

ditambah      aminoglikosida dan antipneumokokal     fluorokuinolon 

(untuk pasien yang alergi      penisilin, β - laktam diganti dengan 

aztreonam)    

6. Bila curiga disertai infeksi CA-MRSA    

• Tambahkan vancomisin atau linezolid   

 

Lama pemberian antibiotik secara oral maupun intravena  minimal 5 

hari  dan tidak terdapat demam selama 48-72 jam. Sebelumterapi 

dihentikan pasien dalam keadaan sebagai berikut : tidak memerlukan 

suplemen oksigen (kecuali untuk penyakit dasarnya) dan tidak memiliki 

lebih dari satu tanda-tanda ketidakstabilan klinik seperti:   

• Frekuensi nadi > 100 x/menit   

• Frekuensi napas > 24 x/menit   

• Tekanan darah sistolik ≤ 90 mmHg       

  

 



RINGKASAN 

Kasus kegawatdaruratan pada sistem pernapasan memiliki angka 

mortalitas yang cukup tinggi. Kedaruratan respirasi sering didapatkan 

pada individu yang sedang menjalankan Ibadah Haji, terutama pada 

populasi usia lanjut, Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan 

yang tepat harus diupayakan semaksimal mungkin. 

Perlu strategi pencegahan yang efektif untuk mencegah 

kegawatdaruratan pada sistem pernapasan meliputi upaya promosi 

kesehatan dalam mengubah perilaku masyarakat dengan mengurangi 

pajanan pencemaran baik indoor maupun outdoor. Selain itu perlu 

antisipasi potensi risiko pada kelompok yang berisiko selama persiapan 

dan saat operasional Haji di Arab Saudi. 
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