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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Frekuensi penyakit Tuberkulosis (TB) paru di Indonesia masih tinggi 

dan menduduki urutan ke-3 di dunia. Di Indonesia TB paru masih merupakan 

problem utama baik dalam hal kesakitan maupun kematian. Data TB di 

Indonesia berdasarkan prevalensi Basil Tahan Asam (BTA) positif yaitu sebesar 

119 / 100.000 penduduk, sedangkan semua kasus TB mencakup 275 / 100.000 

penduduk, data ini dijumpai di Jawa dan Bali. Sedangkan data yang mencakup 

Jawa, Kalimantan dan Sumatera, melaporkan insiden BTA positif 110/100.000 

penduduk dan semua kasus TB yaitu 245/100.000 penduduk. Sedangkan 

prevalensi kultur positif pada 11 propinsi 186 / 100.000 penduduk. Data-data 

diatas memperlihatkan diagnosis TB berdasarkan ditemukannya kuman BTA 

positif  masih rendah. Masih diperlukan modalitas lain yang bisa membantu 

mendiagnosis TB di Indonesia ( Ickhsan dan Luhur, 2008) 

Hasil penanggulangan tuberkulosis di Jawa Tengah belum memenuhi 

target yang diharapkan WHO, sampai dengan tahun 2003 baru ditemukan 28,20% 

yang diharapkan sebesar 70% penderita BTA positif. Sementara kesembuhan baru 

mencapai 74% dari yang ditargetkan sebesar 85% (Anonim,2004). 
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Kecamatan Wirosari adalah daerah perbatasan antara kota Purwodadi dan 

kota Blora, dimana daerah tersebut dikelilingi oleh hutan dan sungai, dengan 

jumlah penduduk 89.573 jiwa, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani 

dengan pendapatan rata-rata Rp 425.000/bulan, dan tingkat pendidikan dengan 

lulusan SD 9.544 orang, SLTP 2.264 orang, SLTA 1879 orang, dan Perguruan 

Tinggi 207 orang. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan jumlah 

penderita kasus baru penyakit TB paru positif tahun 2006 penderita TB sebesar 

505 kasus baru, tahun 2007 sebesar 266 kasus baru, tahun 2008 sebesar 404 kasus 

baru dan pada tahun 2009 sebanyak 338 kasus baru penyakit TB paru.  

Dari survei penderita TB paru yang telah berobat di Puskesmas Wirosari 

pada periode 2006 yaitu sebanyak 46 pasien, periode 2007 yaitu  49 pasien, 

periode 2008 sekitar 46 pasien. Penderita kasus baru Kabupaten Grobogan 

khususnya Kecamatan Wirosari jumlahnya tidak jauh berbeda setiap tahunnya 

atau tanpa mengalami penurunan jumlah penderita secara signifikan. Hasil 

pengobatan TB tahun 2006 terdapat 1 pasien yang gagal dan 1 pasien yang 

kambuh, tahun 2007 terdapat 2 pasien yang kambuh, dan pada tahun 2008 

terdapat 1 orang pasien yang pengobatannya kambuh dan 1 orang pasien yang 

meninggal, untuk itu perlu adanya evaluasi keberhasilan pengobatan TB paru. 

Kepatuhan pasien dalam minum obat sangat mempengaruhi kesembuhan 

penyakit. Obat TB seharusnya diminum rutin sesuai jadwal pengobatan. Jika obat 

tidak diminum sampai beberapa hari dikarenakan lupa ataupun hal lainnya maka 

hal itu akan sangat mempengaruhi kesembuhan pasien. Ketidakteraturan ataupun 
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ketidakpatuhan minum obat itu mengakibatkan kegagalan pengobatan dan 

akibatnya pengobatan akan diulang dari nol lagi ( sia-sia waktu dan  sia-sia uang) 

walaupun pasien sudah minum obat selama  1-2 minggu. Selama pengobatan 

berlangsung di Puskesmas Wirosari terdapat beberapa pasien TB yang gagal dan 

kambuh, untuk itu perlu adanya evaluasi apakah kegagalan pengobatan atau 

kekambuhan pasien tersebut dikarenakan ketidakpatuhan pasien atau dikarenakan 

ketidaksesuaian pengobatan dengan standar yang telah ditetapkan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan, sebagai berikut: 

1. Apakah pengobatan tuberkulosis paru di Puskesmas Wirosari-Purwodadi telah 

sesuai dengan Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis Nasional? 

2. Bagaimana kepatuhan ( compliance) pasien TB paru di Puskesmas Wirosari-

Purwodadi? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian evaluasi pengobatan pada penderita tuberkulosis rawat jalan di  

Puskesmas Wirosari-Purwodadi ini dilakukan dengan tujuan :  

1.  Mengetahui kesesuaian pengobatan tuberkulosis paru di Puskesmas Wirosari-

Purwodadi dengan pedoman penanggulangan tuberkulosis nasional. 
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2. Mengetahui kepatuhan ( compliance) pasien TB paru di Puskesmas Wirosari-

Purwodadi. 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi semua pihak 

mengenai penyakit tuberkulosis. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya. 

. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tuberkulosis 

a) Penyakit Tuberkulosis 

Tuberkulosis merupakan penyakit yang mengganggu sumber daya 

manusia karena seseorang yang terinfeksi tuberkulolosis akan terganggu fisik, 

psikis, maupun sosial. Sesuai yang tertera dalam undang – undang dasar nomer 23 

tahun 1992 (kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif), dengan demikian penyakit TB akan 

melumpuhkan produktivitas sumber daya manusia. Hal ini sangat merugikan 

karena tuberkulosis menyerang sebagian besar kelompok usia produktif yang 

merupakan sumber daya manusia potensial yang dibutuhkan bangsa dalam 

pembangunan nasional  (Anwar, 2003).  
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Tuberkulosis atau TB adalah suatu penyakit menular yang paling sering 

(sekitar 80%) terjadi di paru-paru. Penyebabnya adalah suatu bakteri gram positif 

tahan asam dengan pertumbuhan sangat lambat, yakni Mycobacterium 

tuberculosis (Tjay dan Rahardja, 2002).  

Tuberkulosis termasuk juga dalam golongan penyakit zoonis karena selain 

dapat menimbulkan penyakit pada manusia, basil Mycobacterium juga dapat 

menimbulkan penyakit pada berbagai macam hewan, misalnya sapi, anjing, babi, 

unggas, biri-biri dan hewan primate, bahkan juga ikan (Soedarto, 2007) 

Pasien yang pernah makan obat antituberkulosis selama satu bulan atau 

lebih pada masa lalu, memiliki kemungkinan resistensi terhadap obat 

antituberkulosis yang meningkat sehingga pada dasarnya semua pasien, 

khususnya yang apusannya positif, harus dinyatakan secara seksama mengenai 

pengobatan antituberkulosis yang pernah didapat, sebelum memulai pengobatan, 

untuk memastikan bahwa pengobatan yang diberikan dapat seefektif mungkin. 

Oleh karena itu, kasus tuberkulosis selanjutnya di bedakan menurut riwayat 

pengobatannya sebagai berikut (Anonima, 2008): 

1. Kasus baru : tuberkulosis pada pasien yang belum pernah mendapat obat  

antituberkulosis selama lebih dari satu bulan ( 4 minggu). 

2. Kasus kambuh (relaps) : tuberkulosis pada pasien yang sebelumnya belum 

pernah mendapatkan pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh 

atau pengobatan lengkap, didiagnosis kembali dengan BTA positif.  
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3. Kasus setelah putus berobat : pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 

bulan atau lebih dengan BTA positif. 

4. Kasus setelah gagal : tuberkulosis pada pasien yang apusannya tetap positif 

atau kembali positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan. 

5. Kasus pindahan : pasien yang dipindahkan dari UPK yang memiliki register 

TB lain untuk melanjutkan pengobatan. 

 

b). Sumber Infeksi  

Sumber penularan adalah penderita TB BTA positif. Pada waktu batuk 

atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet 

(percikan dahak), droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada 

suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi jika droplet tersebut 

terhirup kedalam saluran pernafasan. Setelah kuman TB terhirup melalui saluran 

pernafasan, kuman TB tersebut dapat menyebar dari paru-paru ke bagian tubuh 

lainnya, melalui sistem  peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran nafas, atau 

penyebaran langsung ke dalam bagian-bagian tubuh lainnya (Anonima, 2008). 

 

c). Gejala Penyakit  

Pada individu yang terinfeksi TB, belum tentu menimbulkan sakit TB, 

tetapi bisa menyebabkan TB laten atau sembuh. Sebagian besar penyakit TB tidak 

disertai gejala klinis. Gejala timbul secara bertahap dan perlahan-lahan sampai 

penyakit menjadi berat, pada pasien immunocompromised gejala timbul dalam 
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minggu pertama setelah terpejan dengan kuman TB. Manifestasi klinis yang 

sering terjadi berupa gejala sistemik seperti kelelahan, penurunan berat badan, 

tidak nafsu makan serta bisa timbul demam yang tidak terlalu tinggi yang 

biasanya terjadi pada malam hari, disertai keringat malam. Gejala sistemik ini 

bisa terjadi pada semua infeksi kronis lain yang bukan karena TB, sehingga tidak 

spesifik. Gejala respiratori berupa batuk yang disertai sputum produktif, timbul 

lebih lambat dan baru timbul setelah terjadi keterlibatan bronkus, bronkus yang 

terangsang akan menimbulkan peradangan dan akan menyebabkan batuk menjadi 

produktif. Kondisi ini lebih sering terjadi beberapa minggu sampai beberapa 

bulan setelah terinfeksi kuman TB (Ickhsan dan Luhur, 2008). 

 

d). Diagnosa Penyakit  

Diagnosis TB paru banyak ditegakkan berdasarkan kelainan klinis dan 

radiologis saja. Kesalahan diagnosis dengan cara ini cukup banyak sehingga 

memberi efek terhadap pengobatan yang sebenarnya tidak diperlukan. Pengobatan 

yang tidak teratur dan kombinasi obat yang tidak lengkap di masa lalu, juga 

diduga telah menimbulkan kekebalan ganda kuman TB terhadap obat 

antituberkulosis atau Multi Drug Resistance (MDR). Dalam masa pengobatan 

(terapi) dilakukan juga tindak lanjut terhadap respons pemberian antibiotik dan 

hasil-hasil pemeriksaan penunjang khususnya identifikasi mikroorganisasi 

penyebab, hingga dapat dilakukan penyesuaian obat atau tindakan yang 

diperlukan untuk kesembuhan pasien (Bahar, 2001). 
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Diagnosis tuberkulosis ditegakkan dengan pemeriksaan 3 spesimen dahak 

Sewaktu Pagi Sewaktu (SPS). Spesimen dahak sebaiknya dikumpulkan dalam dua 

hari kunjungan yang berurutan (Anonima,2008) 

S (sewaktu): dahak dikumpulkan pada saat pasien TB datang berkunjung 

pertama kali. Pada saat pulang pasien membawa sebuah pot dahak untuk 

mengumpulkan dahak pada hari kedua. 

P (pagi): dahak dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua, segera 

setelah bangun tidur. Pot dibawa dan diserahkan sendiri pada petugas. 

S (sewaktu): dahak dikumpulkan di Unit Pelayanan Kesehatan pada hari 

kedua, saat menyerahkan dahak pagi. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dahak dibagi : (Anonima,2008) 

(1) Tuberkulosis paru basil tahan asam positif 

a. Sekurang kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya basil tahan asam 

(BTA) positif. 

b.  Satu spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto rongent dada 

menunjukkan gambaran Tuberkulosis aktif. 

(2) Tuberkulosis paru basil tahan asam negatif 

Tiga spesimen dahak SPS hasilnya basil tahan asam (BTA) negatif dan 

foto rongent dada menunjukkan tuberkulosis aktif.  

Pemeriksaan mikroskopik untuk diagnostik adalah yang termudah, 

tercepat, dan termurah dibandingkan dengan biakan. Untuk pemeriksaan langsung 

kadang- kadang kurang sensitif dan pemeriksaan dengan mikroskop fluororesense 
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menggunakan pewarnaan khusus sensitivitasnya sangat tinggi tapi bersifat 

karsinogenik karena dipakai auramin- rhodomin (Bahar, 2001). 

 

2. Pencegahan Dan Pengobatan 

a). Pencegahan 

Untuk mencegah penularan tuberkulosis, penggunaan alat-alat proteksi 

setiap menangani hewan primata sangat dianjurkan bagi pekerja di laboratorium 

hewan coba. Susu yang diminum hendaknya selalu dimasak terlebih dahulu atau 

dipasteurisasi. Vaksinasi dengan BCG (Bacille Calmette Guerin, dari strain  

Mikobakterium Bovis) hendaknya juga tetap dilakukan. Untuk mencegah 

terjadinya penularan tuberkulosis oportunis, kolam renang hendaknya sering 

dibersihkan dan air yang tercemar segera dikeringkan. Pada masyarakat 

hendaknya selalu diberikan pendidikan kesehatan yang terkait dengan penularan 

tuberkulosis (Soedarto, 2007). 

b). Obat Anti Tuberkulosis 

Pengobatan yang dianjurkan saat ini adalah pemberian kombinasi 

isoniasid dengan rifampisin, yang bisa dilengkapi dengan pirasinamid. Obat-obat 

lainnya adalah etambutol dan streptomisin ( Soedarto, 2007) 

1. Isoniazid 

Dikenal dengan INH, bersifat bakterisid, dapat membunuh 90% populasi 

kuman dalam beberapa hari pertama pengobatan. Obat ini sangat efektif terhadap 
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kuman dalam keadaan metabolik aktif, yaitu kuman yang sedang berkembang 

(Anonim,2002) 

Isoniazid menghambat sebagian besar basil tuberkel pada konsentrasi 0,2 

mp/mL atau kurang dan merupakan bakterisid untuk basil tuberkel yang 

berkembang secara aktif. Isoniazid mampu menembus ke dalam sel-sel fagosit, 

dengan demikian begitu aktif melawan organisme-organisme yang berada di 

ekstrasel maupun intrasel (Katzung, 2000). 

Mekanisme kerjanya berdasarkan terganggunya sintesa mycolic acid, yang 

diperlukan untuk membangun dinding bakteri. Isoniazid masih tetap merupakan 

obat kemoterapi terpenting terhadap berbagai tipe tuberkulosa dan selalu dalam 

bentuk multiple tetapi dengan rifampisin dan pirazinamid . Efek sampingnya pada 

dosis normal (200-300 mg sehari) jarang dan ringan (gatal-gatal, ikterus), tetapi 

lebih sering terjadi bila dosis melebihi 400 mg. Yang terpenting adalah 

polineuritis, yakni radang saraf dengan gejala kejang dan gangguan penglihatan, 

tidak enak badan, letih dan lemah serta anoreksia. Dosis oral/i.m dewasa dan 

anak-anak 1 dd 4-8 mg/kg/hari atau 1 dd 300-400 mg, atau sebagai single-dose 

bersama rifampisin, pagi hari a.c. atau sesudah makan bila terjadi gangguan 

lambung (Tjay & Rahardja, 2002). 

2. Rifampisin 

Rifampisin dapat membunuh kuman semi-dormant (persister) yang tidak 

dapat dibunuh oleh isoniazid. Dosis 10 mg/kg BB diberikan sama untuk 

pengobatan harian maupun intermiten tiga kali seminggu. Dosis dan pemberian 
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rifampisin sebaiknya diberikan paling sedikit 30 menit sebelum makan karena 

absorpsinya akan berkurang jika diberikan bersama dengan makanan (Anonim, 

2002).  

Efek sampingnya yang terpenting tetapi tidak sering terjadi adalah 

penyakit kuning (icterus), terutama bila dikombinasi dengan INH yang juga agak 

toksis bagi hati. Obat ini agak sering menyebabkan gangguan saluran cerna 

seperti mual, muntah, sakit ulu hati, kejang perut dan diare. Dosis pada TB oral 1 

dd 450-600 mg sekaligus pagi hari sebelum makan, karena kecepatan dan kadar 

reabsorpsi dihambat oleh isi lambung (Tjay & Rahardja, 2002).  

3. Pirazinamid 

Pirazinamid sangat aktif terhadap tuberkulosis, tetapi hanya pada pH yang 

asam, yang menunjukkan bahwa obat teraktivasi dalam kondisi tersebut. 

Pirazinamid terutama aktif terhadap organisme dalam makrofag, kemungkinan 

karena lingkungan yang asam dalam sel tersebut. Absorbsi dari saluran 

gastrointestinalis hampir lengkap, dalam konsentrasi puncak dalam serum tercapai 

kira-kira dua jam setelah ingesti. Pemberian pirazinamid mengganggu kliren asam 

urat ginjal. Karena ini hiperurikemia sering terjadi pada pasien yang makan obat 

ini (Anonim,2004).  

Dosis harian yang di anjurkan 25 mg/kg BB, sedangkan untuk pengobatan 

intermiten 3 kali seminggu diberikan dengan dosis 35 mg/kg BB (Anonimb, 

2002). 
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4. Streptomisin 

Dosis harian yang dianjurkan 15 mg/kg BB sedangkan untuk pengobatan 

intermiten tiga kali seminggu digunakan dosis yang sama. Penderita berumur 

sampai 60 tahun dosisnya 0,75 g/hari, sedangkan untuk berumur 60 atau lebih 

diberikan 0,50 g/hari (Anonima, 2008). 

Efek samping dari streptomisin  yaitu demam, rash kulit dan manifestasi 

alergi lainnya dapat timbul akibat hipersensitivitas terhadap streptomisin. 

Toksisitas dari streptomisin lazimnya timbul rasa nyeri pada tempat penyuntikan 

tetapi biasanya tidak berat. Efek toksik terserius adalah gangguan fungsi festibular  

vertigo dan hilangnya keseimbangan. Frekuensi dan keparahan gangguan ini 

sebanding dengan umur penderita. Kadar obat dalam darah dan lama pemberian 

(Katzung, 2000). 

Pemberian bersamaan / beruntun aminoglikosida lainnya dengan 

streptomisin harus dihindarkan untuk mengurangi kemungkinan otoksisitas. 

Sterptomisin yang diberikan selama kehamilan dapat menyebabkan ketulian pada 

neonatus ( Katzung, 2000). 

5. Etambutol 

Suatu turunan sintetik dari 1,2-ethanediamine yang umumnya memiliki 

sifat bakteriostatik jika diberikan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Etambutol 

diberikan dalam bentuk kombinasi dengan obat antituberkulosis lain untuk 

mencegah atau menghambat timbulnya strain yang resisten. Etambutol cepat 

diserap melalui saluran pencernaan. Kadar puncaknya dalam plasma tercapai 
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dalam 2-4 jam dan berkurang dengan waktu paruh 3-4 jam. Etambutol 

diekskresikan dalam urin baik dalam bentuk yang tidak diubah maupun sebagai 

metabolit in aktif dari hati. Sekitar 20 % diekskresikan dalam feses sebagai 

bentuk yang tidak di ubah (Anonim,2004).  

Dosis harian yang dianjurkan 15 mg/kg BB, sedangkan untuk pengobatan 

intermiten 3 kali seminggu digunakan dosis 30 mg/kg BB (Anonima, 2008).   

c). Tahap Pengobatan 

Pengobatan TB diberikan dalam dua tahap yaitu tahap intensif dan 

lanjutan (Anonim, 2004): 

1. Tahap awal (intensif) 

a. Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu 

diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. 

b. Bila pengobatan intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien 

menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu dua minggu. 

c. Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif (konversi) 

dalam dua bulan 

2. Tahap lanjutan 

a. Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun 

dalam jangka waktu yang lebih lama. 

b. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga 

mencegah terjadinya kekambuhan. 

d). Paduan obat dan dosis obat antituberkulosis 

WHO dan IUATLD (International Union Against Tuberculosis and Lung 

Disease) merekomendasikan paduan OAT standar, yaitu (Anonima ,2008) 
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1) Kategori 1 

Tahap intensif terdiri dari Isoniasid (H), Rifampisin (R), Pirasinamid (Z) 

dan Etambutol (E). Obat-obat tersebut diberikan setiap hari selama 2 bulan 

(2HRZE). Kemudian diteruskan dengan tahap lanjutan yang terdiri dari Isonoasid 

(H) dan Rimpamisin (R), diberikan tiga kali dalam seminggu selama 4 bulan 

(4H3R3). Panduan OAT ini diberikan untuk pasien baru:  

a) Pasien baru TB paru BTA positif 

b) Pasien TB paru BTA negatif foto toraks positif 

c) Pasien TB ekstra paru 

Tabel 1. Panduan OAT Kategori 1 

Dosis per hari / kali  
Tahap 

Pengobatan 

 
Lamanya 

Pengobatan 
Tablet 

Isoniasid 
@350mg 

Tablet 
Rifampisin 
@ 450 mg 

Tablet 
Pirasinamid 
@ 500 mg 

Tablet 
Etambutol 
@ 250mg 

Jumlah 
hari/ kali 
menelan 

obat 

Tahap intensif 
(dosis harian) 

2 bulan 1 1 3 3 60 

Tahap lanjutan 
(dosis 3 x 
seminggu) 

4 bulan 2 1 --- --- 54 

Keterangan : dosis tersebut diatas untuk penderita dengan berat badan antara 33-50 kg 

2)  Kategori 2 

Tahap intensif diberikan selama 3 bulan, yang terdiri dari 2 bulan dengan 

isoniasid (H), rifampisin (R), pirasinamid (Z), etambutol (E) dan suntikan 

streptomisin setiap hari dari UPK. Dilanjutkan 1 bulan dengan isoniazid (H), 

rifampisin (R), pirasinamid (Z) dan etambutol (E) setiap hari. Setelah itu 

diteruskan dengan tahap lanjutan selama 5 bulan dengan HRE yang diberikan tiga 
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kali dalam seminggu. Panduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang 

telah diobati sebelumnya (Anonim,2004): 

a) Pasien kambuh 

b) Pasien gagal 

c) Pasien dengan pengobatan setelah default (terputus) 

Tabel 2. Panduan OAT Kategori 2 

Etambutol Strepto 
misin 
injeksi 

Jumlah hari/ 
kali menelan 

obat 

Tahap Lamanya 
Pengobatan 

Tablet 
Isoniasid 
@300mg 

Tablet 
Rifampisin 
@450mg 

Tablet 
Pirasinamid 
@500mg 

Tablet 
@250

mg 

Tablet 
@500

mg 

  

Tahap 
Intensif 
(dosis 
harian) 

2 bulan 
 

1 bulan 

1 
 
1 

1 
 
1 

3 
 
3 

3 
 
3 

- 
 
- 

0,75gr 
 
- 

60 
 

30 

Tahap 
lanjutan 
(dosis 3x 
seminggu) 

 
5 bulan 

 
2 

 
1 

 
--- 

 
1 

 
2 

 
--- 

 
66 

 Keterangan : dosis tersebut diatas untuk penderita dengan berat badan antara 33-50 kg 

3) Kategori 3 

Tahap intensif terdiri dari HRZ diberikan setiap hari selama 2 bulan 

(2HRZ), diteruskan dengan tahap lanjutan terdiri dari HR selama 4 bulan 

diberikan tiga kali seminggu (4H3R3). Obat ini diberikan untuk (Anonim,2004): 

a) Penderita baru BTA negatif dan roentgen positif sakit ringan 

b) Penderita ekstra paru ringan, yaitu TB kelenjar limfe (limfadenitis), 

pleuritis eksudativa unilateral, TBC kulit, TBC tulang (kecuali tulang belakang), 

sendi dan kelenjar adrenal. 

 



 
 

  
 

16 

Tabel 3. Panduan OAT Kategori 3 

Tahap Pengobatan Lamanya 
Pengobatan 

Tablet 
Isoniasid @ 

300 mg 

Kaplet 
Rifampisin 
@ 450 mg 

Tablet 
pirasimanid 
@ 500 mg 

Jumlah hari 
menelan 

obat 

Tahap intensif (dosis 
harian) 

 
2 bulan 

 
1 

 
1 

 
3 

 
60 

Tahap lanjutan (dosis 
3x seminggu) 

 
4 bulan 

 
2 

 
1 

 
--- 

 
54 

Keterangan : dosis tersebut diatas untuk penderita dengan berat badan antara 33-50 kg 

Mulai tahun 2008 pengobatan pasien tuberkulosis untuk pasien dewasa 

diberikan dalam bentuk Kombinasi Dosis Tetap (KDT) dan dalam pengobatan 

bentuk KDT hanya terdapat 2 kategori serta pemberian obat disesuaikan dengan 

berat badan pasien, yaitu sebagai berikut (Anonima,2008) : 

1) Kategori 1 

Panduan OAT ini diberikan untuk pasien baru yang : 

a) Pasien baru TB paru BTA positif 

b) Pasien TB baru BTA negatif foto toraks positif 

c) Pasien TB ekstra paru 

 
Tabel  4. Dosis panduan OAT KDT Kategori 1 : 2(HRZE)/4(HR)3 

 
Berat Badan Tahap Intensif tiap hari 

selama 56 hari RHZE 

(150/75/400/275) 

Tahap Lanjutan  seminggu 3 

kali selama 16 minggu RH 

(150/150) 

30 – 37 kg 2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT 

38 – 54 kg 3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT 

55 – 70 kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT 

≥ 71 kg 5 tablet 4KDT 5 tablet 2KDT 

(Anonim a, 2008) 
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         Tabel  5. Dosis panduan OAT Kombipak Kategori 1 : 2HRZE/4H3R3 
 

Tahap Lama Dosis per hari / kali Jumlah 
hari/kali 

Pengobatan Pengobatan Tablet 
Isoniasid  
@ 300 mg 

Kaplet 
Rifampisin 
@ 450 mg 

Tablet 
Pirasinamid 
@ 500 mg 

Tablet 
Etambutol 
 @ 250 mg 

menelan 
obat 

Intensif 2 Bulan 1 1 3 3 56 

Lanjutan 4 Bulan 2 1 - - 48 

(Anonim a, 2008) 

2) Kategori 2 

Panduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati 

sebelumnya : 

a) Pasien kambuh 

b) Pasien gagal 

c) Pasien dengan pengobatan setelah putus berobat 

 
          Tabel  6. Dosis panduan OAT KDT Kategori 2: 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 

 
Berat Tahap Intensif tiap hari Tahap Lanjutan 3 kali 

seminggu 
Badan RHZE (150/75/400/275) + S 

RH (150/150) + E (400) 

 Selama 56 hari Selama 28 hari Selama 20 minggu 

30 - 37 kg 2 tab 4KDT + 500 mg S 2 tab 4KDT 2 tab 2KDT + 2 tab E 

38 - 54 kg 3 tab 4KDT + 750 mg S 3 tab 4KDT 3 tab 2KDT + 3 tab E 

55 - 70 kg 4 tab 4KDT + 1000 mg S 4 tab 4KDT 4 tab 2KDT + 4 tab E 

≥ 71 kg 5 tab 4KDT + 1000 mg S 5 tab 3KDT 5 tab 2KDT + 5 tab E 

(Anonim a, 2008) 
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 Tabel  7. Dosis panduan OAT Kombipak Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 
 

Tahap Lama Tablet 
INH 

Kaplet 
Rifampisin 

Tablet 
Pirasinamid 

Etambutol Strep 
Inj 

Jumlah 
hari/kali 

Pengobatan Pengobatan @300 
mg 

@450 mg @500 mg Tablet 
@ 250 

mg 

Tablet 
@ 400 

mg 

 Menelan 
obat 

Tahap 
intensif 

2 bulan 1 1 3 3 - 
0,75 

gr 
56 

(dosis 
harian) 

1 bulan 1 1 3 3 - - 28 

Tahap 
lanjutan 
(dosis 3x 
seminggu) 

4 bulan 2 1 - 1 2 - 60 

(Anonim a, 2008) 

 

e) Penatalaksanaan 

1. Memperbaiki keadaan umum seperti diet, keseimbangan cairan. 

2. Memilih regimen 

a.  Panduan standart : ZHRZ / 4HR atau 2HRZ / 4H2RZ (dengan supervisi). 

b. Regimen alternative : dipergunakan bila regimen standart tidak dapat 

dipakai karena berbagai alasan. Pemilihan regimen alternatif di dasarkan atas 

faktor yang paling menguntungkan penderita. Paduan alternatif (kalah poten) : 

 2SHR / 4HR   2EHR / 4HR  

 2SHE / 10 HE   1SH / 11S2H2 

 Pemilihan penderita (Anonim, 2004): 

1 Penderita baru : diberi regimen standar. 

2 Penderita berobat tidak teratur : regimen standar + E / S. 

3 Penderita kambuh : regimen standar. 
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4 Penderita dengan hasil resisten sehingga tidak ada respon terapi: dilakukan 

biakan untuk kuman BTA terlebih dahulu dan disusul dengan tes kepekaan, 

baru dipilih regimen yang sesuai. 

 

f)   Efek Samping Pengobatan 

Dalam pemakaian obat antituberkulosis sering ditemukan efek samping 

yang mempersulit sasaran pengobatan. Bila efek samping ini ditemukan, mungkin 

obat antituberkulosis yang bersangkutan masih dapat diberikan dalam dosis 

terapetik yang kecil. Tetapi bila efek samping ini sangat mengganggu obat 

antituberkulosis yang bersangkutan harus dihentikan pemberiannya dan 

pengobatan TB dapat diteruskankan dengan obat lain. Semua obat 

antituberkulosis mempunyai efek samping yang kadarnya berbeda-beda tiap-tiap 

individu ( Bahar, 2001). 

Sebagian besar penderita TB dapat menyelesaikan pengobatan tanpa efek 

samping,  namun sebagian kecil dapat mengalami efek samping. Pemantauan efek 

samping diperlukan selama pengobatan dengan cara (Anonima, 2008): 

1) Menjelaskan kepada pasien tanda-tanda efek samping obat. 

2) Menanyakan adanya gejala efek samping pada waktu penderita mengambil 

obat. 

Efek samping obat dalam pengobatan TB dapat dilihat pada tabel 8 dan 

tabel 8 berikut ini: 
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Tabel  8. Efek Samping Ringan dari Obat Anti Tuberkulosis(OAT) 
 
Obat Efek Samping Penanganan 

Rifampisin 

Tidak ada nafsu makan, mual, 

sakit perut, warna kemerahan 

pada air seni (urine) 

Perlu penjelasan kepada penderita 

dan obat diminum malam sebelum 

tidur 

Pirasinamid Nyeri sendi Beri aspirin 

INH 
Kesemutan s/d rasa terbakar di 

kaki 

Beri vitamin B6 (piridoxin) 100mg 

per hari 

(Anonima, 2008) 
 
 

Tabel  9. Efek Samping Berat dari Obat Anti Tuberkulosis(OAT) 
 

Obat Efek Samping Penanganan 

Streptomisin Tuli, gangguan keseimbangan 
Streptomisin dihentikan, ganti 

Etambutol 

Etambutol Gangguan penglihatan Hentikan Etambutol 

Rifampisin Purpura dan rejatan (syok) Hentikan Rifampisin 

Semua jenis OAT Gatal dan kemerahan kulit Diberi antihistamin 

Hampir semua 

OAT 

Ikterus tanpa panyebab lain, 

bingung dan muntah-muntah 

Hentikan semua OAT sampai 

ikterus menghilang dan segera 

lakukan tes fungsi hati 

(Anonima, 2008) 
 

 g) Interaksi obat 

Interaksi obat yang terjadi (Tjay dan Rahardja, 2002): 

1. Rifampisin + Isoniazid dikombinasikan dengan preparat para aminosalisilsat 

yang mengandung bentonit (Alumunium hidrosilikat) harus dipisah 
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penggunaannya agar absorbsi rifampisin tidak terganggu dengan 

mengintruksikan pasien menelan rifampisin + isoniazid terlebih dahulu di 

lanjutkan dengan para aminosalisilat setelah interval sekurang-kurangnya 4 jam. 

Secara in vitro rifampisin dapat meningkatkan aktifitas streptomisin dan 

isoniazid terhadap Mycobacterium tuberculosis, tetapi tidak mempengarui 

aktifitas etambutol. 

2. Isoniazid dapat meningkatkan ekskresi piridoksin, asam aminosalisilat, 

mereduksi asetilasi dan isoniazid, akibatnya dapat meningkatkan kadarnya 

dalam darah. Alkohol dapat meningkatkan kecepatan metabolisme isoniazid. 

Antasida aluminium hidroksida dapat menghambat absorbsi isoniazid, yang 

mungkin di sebabkan karena senyawa alumunium menekan kecepatan 

pengosongan lambung. Kombinasi INH dan rifampisin kemungkinan akan 

meningkatkan kerja hepatotoksik. 

3. Etambutol dapat berinteraksi dengan sulfinpirazon dimana efek urikosurik dari 

sulfipirazon dapat timbul karena pengaruh etambutol. 

4. Asam amino sallisilat dapat menghambat efek hiper urikemia oleh pirasinamid 

pada beberapa penderita.  

 

h).  Evaluasi Pengobatan 

Evaluasi pengobatan meliputi (Supriyatno, 2002): 

1. Klinis 
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Biasanya pasien dikontrol dalam 1 minggu pertama, selanjutnya setiap 2 

minggu selama tahap intensif dan seterusnya sekali sebulan sampai akhir 

pengobatan. 

2. Bakteriologis 

Biasanya setelah 2-3 minggu pengobatan sputum BTA mulai terjadi negatif. 

Pemeriksaan kontrol sputum BTA dilakukan sekali sebulan. 

3. Radiologis 

Evaluasi radiologis juga diperlukan untuk melihat kemajuan terapi  

 

i)  Hasil Pengobatan 

Hasil pengobatan seorang penderita dapat dikatagorikan sebagai berikut: 

(Anonimb, 2002) 

1) Sembuh : penderita dinyatakan sembuh bila telah menyelesaikan 

pengobatan secara lengkap, dan pemeriksaan dahak 3 kali berturut-turut 

hasilnya negatif. 

2) Pengobatan lengkap : penderita yang telah menyelesaikan pengobatannya 

secara lengkap tapi tidak ada hasil pemeriksaan ulang dahak paling sedikit 

2 kali berturut-turut hasilnya negatif. 

3) Meninggal : penderita yang dalam masa pengobatan dikarenakan 

meninggal karena sebab apapun. 

4) Pindah: penderita yang pindah berobat ke kabupaten lain 
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5) Drop Out/DO : penderita yang tidak mengambil obat 2 kali berturut-turut 

atau sebelum masa pengobatan selesai. 

6) Gagal 

a) Penderita BTA positif yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif/  

kembali positif pada 1 bulan sebelum akhir pengobatan. 

b)  Penderita BTA negatif yang hasil pemeriksaan dahaknya pada akhir    

bulan ke 2 menjadi positif.  

 

3.   Kepatuhan 

a).  Pengertian Kepatuhan 

Kepatuhan adalah sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan 

yang diberikan oleh profesional kesehatan (Niven, 2002). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan adalah sebagai berikut 

(Niven,2002): 

1.  Pemahaman tentang instruksi 

Tidak seorang pun dapat mematuhi instruksi jika ia salah paham tentang 

instruksi yang diberikan padanya. 

2.  Kualitas interaksi 

Kualitas interaksi antara profesional kasehatan dan pasien merupakan 

bagian yang penting dalam menentukan derajat kepatuhan. 

3.  Isolasi sosial dan keluarga  
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Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan 

keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat juga menentukan tentang 

program pengobatan yang dapat mereka terima. Derajat dimana seseorang 

terisolasi dari pendampingan orang lain, isolasi sosial secara negatif 

berhubungan dengan kepatuhan. 

4.   Keyakinan, sikap dan kepribadian 

Hubungan antara profesional kesehatan dan pasien, keluarga dan teman, 

keyakinan tentang kesehatan dan kepribadian seseorang berperan dalam 

menentukan respon pasien terhadap anjuran pengobatan. 

Faktor-faktor yang mendukung kepatuhan pasien adalah sebagai berikut 

(Niven, 2002): 

1. Pendidikan 

Pendidikan pasien dapat meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa 

pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang aktif seperti penggunaan 

buku-buku dan kaset oleh pasien secara mandiri. 

2.  Akomodasi 

Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian pasien 

yang dapat mempengaruhi kepatuhan. 

3.  Modifikasi faktor lingkungan dan sosial 

Hal ini berarti membangun dukungan sosial dari keluarga dan teman-

teman. Kelompok-kelompok pendukung dapat dibentuk untuk membantu 

kepatuhan terhadap program-program pengobatan. 
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4.  Perubahan model terapi 

Program-program pengobatan dapat dibuat sesederhana mungkin, dan 

pasien terlibat aktif dalam program tersebut. 

5.  Meningkatkan interaksi profesional kesehatan dengan pasien 

Suatu hal penting untuk memberikan umpan balik pada pasien setelah 

memperoleh informasi tentang diagnosis. 

Banyak faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terapi tuberkulosis 

(TB), termasuk karakteristik pasien, hubungan antara petugas pelayanan 

kesehatan dan pasien, regimen terapi dan setting pelayanan kesehatan (Anonim, 

2006): 

1. Faktor stuktural dan ekonomi 

Tuberkulosis biasanya menyerang masyarakat dari kalangan ekonomi 

lemah. Tidak adanya dukungan sosial dan kehidupan yang tidak mapan 

menciptakan lingkungan yang tidak mendukung dalam program kepatuhan 

pasien. 

2. Faktor pasien 

Umur, jenis kelamin, suku/ras berhubungan dengan kepatuhan pasien di 

beberapa tempat. Pada beberapa pasien TB, kondisi kejiwaan juga berperan 

dalam kepatuhan pasien, terutama pasien dengan kecenderungan 

penyalahgunaan obat. 
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3. Kompleksitas regimen 

Banyaknya obat yang harus diminum dan toksisitas serta efek samping 

obat dapat merupakan faktor penghambat dalam penyelesaian terapi pasien.  

4. Dukungan dari petugas pelayanan kesehatan 

Empati dari petugas pelayanan kesehatan memberikan kepuasan yang 

signifikan pada pasien. Untuk iti, petugas harus memberikan waktu yang 

cukup  untuk memberikan pelayanan kepada setiap pasien. 

5.  Cara pemberian pelayanan kesehatan 

Sistem yang terpadu dari pelayanan kesehatan harus dapat memberikan 

sistem pelayanan kesehatan yang mendukung kemauan pasien untuk 

mematuhi terapinya. 

Bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap farmakoterapi bagi penderita TB 

diantaranya (Anonim, 2005): 

1. Tidak mengambil obatnya 

2. Minum obat dengan dosis salah 

3. Minum obat pada waktu yang salah  

4. Lupa minum obat 

5. Berhenti minum obat sebelum waktunya  

b) Pengawas Minum Obat (PMO)  

1. Persyaratan PMO (Anonim, 2004). 

a. Seseorang yang dikenal, dipercaya dan disetujui, baik oleh petugas  
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    kesehatan maupun pasien, selain itu harus disegani dan dihormati oleh 

pasien. 

b.   Seseorang yang tinggal dekat dengan pasien 

c.   Bersedia membantu pasien dengan sukarela 

d. Bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama dengan 

pasien 

 2. Yang bisa jadi PMO (Anonim, 2004). 

Sebaiknya PMO adalah petugas kesehatan, misalnya Bidan di Desa, 

Perawat, Pekarya, Senitarian, Juru Imunisasi, dan lain-lain. Bila tidak ada 

petugas kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat berasal dari kader 

kesehatan, guru, anggota PPTI, PKK, atau tokoh masyarakat lainnya atau 

anggota keluarga. 

3. Tugas seorang PMO (Anonim, 2004). 

a. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai 

pengobatan. 

b. Memberi dorongan kepada pasien agar mau berobat secara teratur. 

c. Mengingatkan pasien untuk periksa ulang dahak pada waktu-waktu yang 

telah ditentukan 

d. Memberi penyuluhan pada anggota keluarga  pasien TB yang mempunyai 

gejala-gejala tersangka TB untuk segera memeriksakan diri ke Unit 

Pelayanan Kesehatan  (UPK).  
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4.   Informasi penting yang perlu dipahami PMO untuk disampaikan kepada 

pasien dan keluarganya (Anonim, 2004). 

a. TB disebabkan kuman, bukan penyakit keturunan atau kutukan. 

b.   TB dapat disembuhkan dengan berobat teratur  

c. Cara penularan TB, gejala-gejala yang mencurigakan dan cara   

pencegahannya. 

d. Cara pemberian pengobatan pasien (tahap intensif dan lanjutan) 

e. Pentingnya pengawasan supaya pasien berobat teratur. 

f. Kemungkinan terjadinya efek samping  

c). Puskesmas 

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang 

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran 

serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan 

terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. 

Tujuan umum Puskesmas adalah meningkatkan status kesehatan dan menurunkan 

angka kesakitan serta membina masyarakat di wilayah kerjanya untuk berperan 

secara aktif dalam usaha kesehatan dan memberikan pengayoman terhadap usaha-

usaha kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat (Effendi, 1995). 

Puskesmas sebagai salah satu pelayanan kesehatan masyarakat 

mempunyai tugas pokok memberikan pembinaan kesehatan masyarakat dan 

pelayanan kesehatan dasar. Saat ini distribusi puskesmas dan puskesmas 

pembantu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar telah lebih merata. 
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Setiap puskesmas melayani 30.000-50.000 penduduk atau sekurang-kurangnya 

1(satu) kecamatan mempunyai satu puskesmas. Perluasan jangkauan pelayanan 

kesehatan setiap puskesmas dibantu oleh 3-4 puskesmas pembantu dan satu 

puskesmas keliling (Effendi, 1995). 

Fungsi Puskesmas adalah : (Effendi, 1995) 

a) Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya. 

b) Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka 

meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. 

c) Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu 

kepada masyarakat di wilayah kerjanya.  


