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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Di Indonesia, TBC merupakan masalah utama kesehatan masyarakat. Jumlah 

pasien TBC di Indonesia merupakan ke-3 terbanyak di dunia setelah India dan Cina. 

Diperkirakan pada tahun 2004, setiap tahun ada 539.000 kasus baru dan kematian 

101.000 orang (Anonim, 2007). Di Indonesia dengan prevalensi TBC positif 0,22% 

(laporan WHO 1998), penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang setiap tahun 

mortalitasnya cukup tinggi. Kawasan Indonesia timur banyak ditemukan terutama 

gizi makanannya tidak memadai dan hidup dalam keadaan sosial ekonomi dan 

higiene dibawah normal (Tjay dan Rahardja, 2007). 

      Hampir 10 tahun lamanya Indonesia menempati urutan ke-3 sedunia dalam hal 

jumlah penderita tuberkulosis. Berdasarkan Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

pada tahun 2007 menyatakan jumlah penderita tuberkulosis di Indonesia sekitar 

528.000. Laporan WHO pada tahun 2009, mencatat peringkat Indonesia menurun ke 

posisi lima dengan jumlah penderita TBC sebanyak 429.000 orang. Pada Global 

Report WHO 2010, didapat data TBC Indonesia, total seluruh kasus TBC tahun 2009 

sebanyak 294.731 kasus, dimana 169.213 adalah kasus TBC baru BTA positif, 

108.616 adalah kasus TBC BTA negatif, 11.215 adalah kasus TBC ekstra paru, 3.709 

adalah kasus TBC kambuh, dan 1.978 adalah kasus pengobatan ulang diluar kasus 

kambuh (Anonimc, 2011). 
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      Pada anak, TBC secara umum dikenal dengan istilah “flek paru-paru”. 

Tuberkulosis pada anak juga mempunyai permasalahan khusus yang berbeda dengan 

orang dewasa, baik dalam aspek diagnosis, pengobatan, pencegahan, maupun TBC 

pada kasus khusus, misalnya pada anak dengan infeksi HIV (Anonima, 2011). Selain 

itu, pemeriksaan TBC yang memerlukan sampel dahak dari sang anak masih sulit 

diterapkan karena anak kecil sulit mengeluarkan dahak. Akibatnya, kesulitan dan 

keraguan dalam aspek diagnosis ini seringkali menimbulkan terjadinya over 

diagnosis dan over treatment dalam penanganan TBC anak (Anonimb, 2011). 

      Perbedaan TBC anak dan TBC dewasa adalah TBC anak lokasinya pada setiap 

bagian paru sedangkan pada dewasa di daerah apeks dan infra klavikuler. Kemudian 

terjadi pembesaran kelenjar limfe regional sedangkan pada dewasa tanpa pembesaran 

kelenjar limfe regional. Pada anak penyembuhan dengan perkapuran dan pada dewasa 

dengan fibriosis. Pada anak lebih banyak terjadi penyebaran hematogen sedangkan 

pada dewasa jarang (Sulaifi, 2011).  

      Sumber utama penularan adalah orang dewasa dengan TBC paru dengan sputum 

positif (Mycobacterium tuberculosis), dan susu dari hewan yang terinfeksi 

(Mycobacterium bovis). Diagnosis berdasarkan gambaran rontgen toraks dan tes 

tuberkulin positif. Sputum biasanya tidak ada, namun hasil tuberkulosis mungkin bisa 

didapatkan dari bilas lambung. Pencegahan tergantung pada perbaikan kondisi 

sosioekonomi, dan kemudian pada beberapa pemeriksaan termasuk pengenalan serta 

terapi tepat pada infeksi TBC dewasa, imunisasi BCG (Meadow dan Newel, 2006). 

Sedangkan masalah perilaku tidak sehat antara lain akibat dari meludah sembarangan, 
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batuk sembarangan, kedekatan anggota keluarga, gizi yang kurang atau tidak 

seimbang, dan lain-lain (Anonim, 2006). 

      Usia anak merupakan usia yang sangat rawan terhadap penularan penyakit 

tuberkulosis. Angka penularan dan bahaya penularan yang tinggi terdapat pada 

golongan umur 0-6 tahun dan golongan umur 7-14 tahun. Usia anak sangat rawan 

tertular tuberkulosis dan apabila terinfeksi mereka mudah terkena penyakit 

tuberkulosis. 

      Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2010) tentang Evaluasi 

Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis pada Pasien Tuberkulosis Anak di Instalasi 

Rawat Jalan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta Periode Januari-Juni 

2009, didapatkan jenis obat yang digunakan di instalasi rawat jalan BBKPM 

Surakarta Periode Januari-Juni 2009 adalah tahap intensif (2 bulan) rifampisin, 

isoniasid dan pirazinamid sebanyak 100% sedangkan tahap lanjutan (6-12 bulan) 

rifampisin dan isoniasid sebanyak 100%. Kemudian evaluasi penggunaan antibiotik 

kategori tepat obat sebanyak 100%, kategori tepat dosis rifampisin 80,81%, isoniasid 

85,86%, dan pirazinamid 86,87%. Kategori tepat lama pengobatan 6-12 bulan 

sebanyak 87,63%. Kategori hasil pengobatan lengkap sebanyak 85,86%. 

      Penelitian ini diharapkan agar dapat mengevaluasi rasionalitas penggunaan OAT 

pada pasien anak tuberkulosis paru. Rasionalitas tersebut antara lain tepat indikasi, 

tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, dan waspada efek samping. Tuberkulosis 

merupakan penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian tentang evaluasi rasionalitas penggunaan obat anti tuberkulosis 

pada pasien anak tuberkulosis paru di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum 



4 
 

 

 

Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali karena Rumah Sakit tersebut merupakan 

salah satu tempat rujukan bagi pasien yang menderita penyakit tuberkulosis. 

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengobatan tuberkulosis paru pada pasien anak di Rumah Sakit 

Umum Daerah Banyudono Periode Januari-Agustus 2010 ? 

2. Apakah penggunaan Obat Anti Tuberkulosis pada pasien anak tuberkulosis paru 

sudah sesuai dengan Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis tahun 

2007 yang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Periode Januari-

Agustus 2010 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

      Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penggunaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) pada pasien anak 

tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Periode Januari-

Agustus 2010. 

2. Mengetahui kesesuaian penggunaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) pada pasien 

anak tuberkulosis paru yang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Banyudono dengan Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis tahun 2007. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tuberkulosis 

a. Pengertian Tuberkulosis 

      Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular granulomatosa kronik yang telah 

dikenal sejak berabad-abad yang lalu dan paling sering disebabkan oleh kuman 

Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TBC menyerang paru, 85% dari 

seluruh kasus TBC adalah TBC paru, sisanya (15%) menyerang organ tubuh lain 

mulai dari kulit, tulang, organ-organ dalam seperti ginjal, usus, otak, dan lainnya 

(Icksan dan Luhur, 2008). Berdasarkan hasil pemeriksaan sputum, TBC dibagi dalam: 

TBC paru BTA positif: sekurangnya 2 dari 3 spesimen sputum BTA positif, TBC 

paru BTA negatif: dari 3 spesimen BTA negatif, foto toraks positif (Rani, 2006). 

Infeksi pada paru-paru dan kadang-kadang pada struktur-struktur di sekitarnya, yang 

disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis (Saputra, 2010). 

      Tuberkulosis termasuk juga dalam golongan penyakit zoonosis 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 primata, bahkan juga ikan (Soedarto, 2007). 

b. Penyebab Tuberkulosis 

      Penyebab penyakit tuberkulosis adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. 

Mycobacteria termasuk dalam famili Mycobacteriaceae dan termasuk dalam ordo 

Actinomycetales. Mycobacterium tuberculosis meliputi M. bovis, M. africanum, M. 

microti, dan M. canettii (Zulkoni, 2010). Mycobacterium tuberculosis merupakan 

sejenis kuman berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4/µm dan tebal 0,3-0,6/µm 
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(Sudoyo, 2007). Mycobacterium tuberculosis adalah suatu basil Gram-positif tahan-

asam dengan pertumbuhan sangat lamban (Tjay dan Rahardja, 2007). 

c. Komplikasi Tuberkulosis 

      Penyakit tuberkulosis paru bila tidak ditangani dengan benar akan menimbulkan 

komplikasi. Komplikasi dibagi atas komplikasi dini dan komplikasi lanjut. 

1. Komplikasi dini: pleurutis, efusi pleura, empiema, laringitis, usus, Poncet’s 

arthropathy. 

2. Komplikasi lanjut: obstruksi jalan napas -> SOFT (Sindrom Obstruksi Pasca 

Tuberkulosis), kerusakan parenkim berat -> SOPT/fibrosis paru, kor pulmonal, 

amiloidosis, karsinoma paru, sindrom gagal napas dewasa (ARDS), sering terjadi 

pada TBC milier dan kavitas TBC (Sudoyo, 2007). Komplikasi penderita stadium 

lanjut adalah hemoptisis berat (perdarahan dari saluran napas bawah) yang dapat 

mengakibatkan kematian karena syok, kolaps spontan karena kerusakan jaringan 

paru, penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, persendian, ginjal, dan 

sebagainya (Zulkoni, 2010). 

d. Cara Penularan 

      Penyakit TBC ditularkan dari orang ke orang, terutama melalui saluran napas 

dengan menghisap atau menelan tetes-tetes ludah/dahak (droplet infection) yang 

mengandung basil dan dibatukkan oleh penderita TBC terbuka. Atau juga karena 

adanya kontak antara tetes ludah/dahak tersebut dan luka di kulit. Untuk membatasi 

penyebaran perlu sekali discreen semua anggota keluarga dekat yang erat 

hubungannya dengan penderita (Tjay dan Rahardja, 2007). 
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      Penularan terjadi melalui inhalasi partikel menular di udara yang bertebaran 

sebagai aerosol. Lama kontak antara sumber dan calon kasus baru meningkatkan 

resiko penularan karena semakin lama periode pemajanan, semakin besar resiko 

inhalasi. Mikobakteri memiliki dinding berminyak yang kuat. Dapat terjadi infeksi 

tuberkulosis (primer) dengan atau tanpa manifestasi penuh penyakit (infeksi 

pascaprimer atau sekunder) (Gould dan Brooker, 2003). 

      Pada waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam 

bentuk droplet (percikan dahak). Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut 

terhirup ke dalam saluran pernapasan. Selama kuman TBC masuk ke dalam tubuh 

manusia melalui pernapasan, kuman TBC tersebut dapat menyebar dari paru ke 

bagian tubuh lainnya, melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran 

napas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Daya penularan 

dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari 

parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, makin menular 

penderita tersebut. Bila hasil pemeriksaan dahak negatif (tidak terlihat kuman), maka 

penderita tersebut dianggap tidak menular (Zulkoni, 2010). 

      Lingkungan hidup yang sangat padat dan pemukiman di wilayah perkotaan 

kemungkinan besar telah mempermudah proses penularan dan berperan sekali atas 

peningkatan jumlah kasus TBC (Sudoyo, 2007). 

e. Perjalanan Penyakit 

1. Tuberkulosis primer 

      Merupakan sindrom yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis 

pada pasien nonsensitif yaitu mereka yang sebelumnya belum pernah terinfeksi. 
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Pasien biasanya tanpa gejala (Rubenstein dkk, 2008). Tuberkulosis primer sering 

terjadi pada anak (Hidayat, 2006), tetapi bisa terjadi pada orang dewasa dengan daya 

tahan tubuh yang lemah, seperti penderita HIV, DM, orang tua, SLE, dan sebagainya 

(Icksan dan Luhur, 2008). TBC paru primer dimulai dengan masuknya 

Mycobacterium tuberculosis secara aerogen ke dalam alveoli yang mempunyai 

tekanan oksigen tinggi, atau melalui traktus digestivus (untuk TBC usus) (Malueka, 

2007).  

      Bakteri yang terhirup membentuk satu fokus infeksi di paru, disertai keterlibatan 

kelenjar limfe hilus (kompleks primer). Biasanya hanya timbul sedikit gejala, dan 

pemulihan sering terjadi secara spontan. Individu yang bersangkutan tidak menular 

bagi orang lain dan bereaksi negatif terhadap uji bakteriologis walaupun uji kulit 

tuberkulinnya (Heaf test) mungkin sensitif (Gould dan Brooker, 2003).  

      Waktu antara terjadinya infeksi sampai pembentukan kompleks primer adalah 4-6 

minggu. Adanya infeksi dapat dibuktikan dengan terjadinya perubahan reaksi 

tuberkulin dari negatif menjadi positif (Zulkoni, 2010). Kompleks primer ini 

selanjutnya dapat menjadi: sembuh sama sekali tanpa meninggalkan cacat, sembuh 

dengan meninggalkan sedikit bekas berupa garis-garis fibrotik, kalsifikasi di hilus, 

keadaan ini terdapat pada lesi pneumoni, berkomplikasi dan menyebar secara per 

kontinuitatum yakni menyebar ke sekitarnya, secara bronkogen pada paru yang 

bersangkutan maupun paru di sebelahnya, secara limfogen, ke organ tubuh lain-

lainnya, secara hematogen, ke organ tubuh lainnya (Sudoyo, 2007).  
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2. Tuberkulosis post primer 

      Merupakan sindrom yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis 

pada yang pernah terinfeksi dan oleh karenanya pasien sensitif terhadap tuberkulin 

(Rubenstein dkk, 2008). TBC paru post primer biasanya terjadi akibat dari infeksi 

laten sebelumnya. Infeksi ini dapat menimbulkan suatu gejala TBC bila daya tahan 

tubuh host menurun. Mikroorganisme yang laten dapat berubah menjadi aktif dan 

menimbulkan nekrosis. TBC sekunder progresif menunjukkan gambaran yang sama 

dengan TBC primer progresif (Icksan dan Luhur, 2008). Pemulihan spontan tidak 

dijumpai pada tuberkulosis post primer dan pasien mungkin menular bagi orang lain 

sebelum diterapi secara efektif (Gould dan Brooker, 2003). Tuberkulosis post primer 

biasanya terjadi setelah beberapa bulan atau tahun sesudah infeksi primer, misalnya 

karena daya tahan tubuh menurun akibat terinfeksi HIV atau status gizi yang buruk. 

Ciri khas tuberkulosis post primer adalah kerusakan paru yang luas dan parah 

(Zulkoni, 2010). 

2. Bakteriologi 

      Sputum BTA positif, bila dua kali pemeriksaan menunjukkan hasil BTA positif, 

atau satu kali pemeriksaan dengan hasil BTA positif dan hasil pemeriksaan radiologis 

sesuai dengan TBC paru, atau satu kali sputum BTA positif dan hasil kultur positif. 

      Sputum BTA negatif, bila dua kali pemeriksaan dengan jarak 2 minggu dengan 

hasil BTA negatif. Pemeriksaan radiologis sesuai dengan TBC paru dan gejala klinis 

tidak hilang dengan pemberian antibiotik spektrum luas selama satu minggu dan 

dokter memutuskan untuk mengobati dengan pengobatan regimen anti TBC secara 

penuh (Anonim, 2008). 
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3. Gejala klinik 

      Gejala klinik tuberkulosis pada anak tidak spesifik. Hal ini merupakan hambatan 

di dalam deteksi dini penyakit ini sehingga pemeriksaan pembantu seperti: uji 

tuberkulin, darah rutin, dan rontgen dada mempunyai arti penting dalam diagnosis 

tuberkulosis pada anak (Hartoyo dan Roni, 2002). 

      Pada anak-anak gejala TBC terbagi 2, yakni gejala umum dan gejala khusus. 

Gejala umum, meliputi: 

a. Berat badan turun selama 3 bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas dan tidak 

naik dalam 1 bulan meskipun sudah dengan penanganan gizi yang baik. 

b. Demam lama atau berulang tanpa sebab yang jelas (bukan tifus, malaria, atau 

infeksi saluran napas akut) dapat disertai dengan keringat malam. 

c. Pembesaran kelenjar limfe superfisialis yang tidak sakit, paling sering di daerah 

leher, ketiak, dan lipatan paha. 

d. Gejala dari saluran napas, misalnya batuk lebih dari 30 hari (setelah disingkirkan 

sebab lain dari batuk), tanda cairan di dada dan nyeri dada. 

e. Gejala dari saluran cerna, misalnya diare berulang yang tidak sembuh dengan 

pengobatan diare, benjolan (massa) di abdomen, dan tanda-tanda cairan dalam 

abdomen. 

      Gejala khusus, sesuai dengan bagian tubuh yang diserang, misalnya: 

a. TBC kulit atau skrofultoderma 

b. TBC tulang dan sendi 

c. TBC otak dan saraf 

d. Gejala mata 
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      Seorang anak juga patut dicurigai menderita TBC apabila: 

a. Mempunyai sejarah kontak erat (serumah) dengan penderita TBC BTA positif. 

b. Terdapat reaksi kemerahan cepat setelah penyuntikan BCG (dalam 3-7 hari) 

(Anonim, 2006). 

4.  Tipe Penderita 

1. Kasus baru 

      Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah 

menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu). 

2. Kasus kambuh (Relaps) 

      Adalah pasien tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan 

tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap, didiagnosis 

kembali dengan BTA positif (apusan atau kultur). 

3. Kasus setelah putus berobat (Default) 

      Adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan atau lebih dengan 

BTA positif. 

4. Kasus setelah gagal (Failure) 

      Adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali 

menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan. 

5. Kasus pindahan (Transfer In) 

      Adalah pasien yang dipindahkan dari UPK yang memiliki register TBC lain untuk 

melanjutkan pengobatannya. 
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6. Kasus lain 

      Adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan di atas. Dalam kelompok ini 

termasuk kasus kronik, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan masih BTA positif 

setelah selesai pengobatan ulangan (Anonim, 2007). 

5.  Pengobatan  

      Diagnosis TBC pada anak sulit sehingga sering terjadi misdiagnosis baik 

overdiagnosis maupun underdiagnosis. Pada anak-anak batuk bukan merupakan 

gejala utama. Pengambilan dahak pada anak biasanya sulit, maka diagnosis TBC anak 

perlu kriteria lain dengan menggunakan sistem skor (Anonim, 2007). Monitoring atau 

pemantauan kemajuan anak dengan terapi TBC dapat dilihat dengan: peningkatan 

berat badan, anak lebih aktif, ada perbaikan klinis seperti penurunan panas dan 

keluhan batuk (Sulaifi, 2011). 

Tabel 1. Sistem Skoring Gejala dan Pemeriksaan Penunjang TBC (Anonim, 2007) 
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa: 

1. Diagnosis dengan sistem skoring ditegakkan oleh dokter. 

2. Batuk dimasukkan dalam skor setelah disingkirkan penyebab batuk kronik 

lainnya seperti asma, sinusitis, dan lain-lain. 

3. Jika dijumpai skrofuloderma (TBC pada kelenjar dan kulit), pasien dapat 

langsung didiagnosis tuberkulosis. 

4. Berat badan dinilai saat pasien datang (moment opname) → dilampirkan tabel 

berat badan. 

5. Foto toraks bukan alat diagnostik utama pada TBC anak. 

6. Semua anak dengan reaksi cepat BCG (reaksi lokal timbul <7 hari setelah 

penyuntikan) harus dievaluasi dengan sistem skoring TBC anak. 

7. Anak didiagnosis TBC jika jumlah skor >6 (skor maksimal 14). 

8. Pasien usia balita yang mendapat skor 5, dirujuk ke RS untuk evaluasi lebih 

lanjut. 

      Pengobatan tuberkulosis kategori anak (2RHZ/4RH) 

      Prinsip dasar pengobatan TBC adalah minimal 3 macam obat dan diberikan dalam 

waktu 6 bulan. Obat Anti Tuberkulosis pada anak diberikan setiap hari, baik pada 

tahap intensif maupun tahap lanjutan dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan 

anak (Anonim, 2007).  

Tabel 2. Dosis OAT Kombipak pada Anak 
Jenis Obat BB < 10 kg BB 10-19 kg BB 20-32 kg 
Isoniasid 50 mg 100 mg 200 mg 

Rifampisin 75 mg 150 mg 300 mg 
Pirazinamid 150 mg 300 mg 600 mg 
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Tabel 3. Dosis OAT Kombinasi Dosis Tetap pada Anak 
Berat Badan (kg) 2 bulan tiap hari RHZ 

(75/50/150) 
4 bulan tiap hari RH 

(75/50) 
5-9 1 tablet 1 tablet 

10-19 2 tablet 2 tablet 
20-32 4 tablet 4 tablet 

 

Dari tabel 2 dan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa:  

1. Bayi dengan berat badan kurang dari 5 kg dirujuk ke rumah sakit. 

2. Anak dengan BB 15-19 kg dapat diberikan 3 tablet. 

3. Anak dengan BB ≥ 33 kg, dirujuk ke rumah sakit. 

4. Obat harus diberikan secara utuh, tidak boleh dibelah. 

5. OAT KDT dapat diberikan dengan cara: ditelan secara utuh atau digerus sesaat 

sebelum diminum (Anonim, 2007). 

      Prinsip dasar pengobatan TBC pada anak tidak berbeda dengan pada orang 

dewasa, tetapi ada beberapa hal yang memerlukan perhatian: 

1. Pemberian obat baik pada tahap intensif maupun tahap lanjutan diberikan setiap 

hari. 

2. Dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan anak (Anonim, 2006). 

6. Obat Anti Tuberkulosis 

a. Isoniasid (H) 

 

Gambar 1. Struktur Isoniasid (H) 
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1. Mekanisme kerja. Kerja obat ini adalah dengan menghambat enzim esensial yang 

penting untuk sintesis asam mikolat dan dinding sel mikobakteri. INH dapat 

menghambat hampir semua basil tuberkel, dan bersifat bakterisidal terutama 

untuk basil tuberkel yang tumbuh aktif. Obat ini kurang efektif untuk infeksi 

mikobakteri atipikal meskipun M. kansasii rentan terhadap obat ini. INH dapat 

bekerja baik intra maupun ekstraseluler (Anonim, 2009). 

2. Farmakokinetik. Absorpsi: oral, im: cepat dan lengkap. Distribusi: melintasi 

plesenta; muncul dalam ASI; mendistribusikan ke dalam jaringan tubuh dan 

cairan termasuk CSF. Ikatan protein; 10% sampai 15%. Metabolisme: oleh hati 

terhadap isoniasid asetil dengan tingkat kerusakan genetik ditentukan oleh 

fenotipe asetilasi; mengalami hidrolisis lebih lanjut untuk asam asetil isonikotinik 

dan hidrazin. Waktu paruh: mungkin bias diperpanjang pada pasien dengan 

gangguan fungsi hati atau gangguan ginjal parah. Asetilator cepat: 30-100 menit. 

Asetilator lambat: 2-5 jam. Waktu puncak konsentrasi serum: oral: dalam 1-2 jam. 

Eliminasi: 75% sampai 95% diekskresikan dalam urin sebagai obat tidak berubah 

dan metabolit; jumlah kecil diekskresi dalam tinja dan saliva. Dialisis: dialisis 

(50% sampai 100%) (Taketomo dkk, 2009).   

3. Efek samping. Insiden dan berat ringannya efek non terapi INH berkaitan dengan 

dosis dan lamanya pemberian. Reaksi alergi obat ini dapat berupa demam, kulit 

kemerahan, dan hepatitis. Efek toksik ini meliputi neuritis perifer, insomnia, lesu, 

kedut otot, retensi urin, dan bahkan konvulsi, serta episode psikosis. Kebanyakan 

efek ini dapat diatasi dengan pemberian piridoksin yang besarnya sesuai dengan 

jumlah INH yang diberikan (Anonim, 2009). 
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4. Interaksi obat. Alkohol dan antasida dapat menurunkan efek obat ini. INH dapat 

menurunkan metabolisme fenitoin. Hati-hati pemberian bersama disulfiram 

karena dapat menyebabkan gangguan perilaku (Anonim, 2009). 

5. Indikasi. Obat ini diindikasikan untuk terapi semua bentuk tuberkulosis aktif, 

disebabkan kuman yang peka dan untuk profilaksis orang beresiko tinggi 

mendapatkan infeksi. Dapat digunakan tunggal atau bersama-sama dengan anti 

tuberkulosis lain (Anonim, 2006). 

6. Kontraindikasi. Kontraindikasinya adalah riwayat hipersensitifitas atau reaksi 

adversus, termasuk demam, artritis, cedera hati, kerusakan hati akut, tiap etiologi, 

kehamilan (kecuali resiko terjamin) (Anonim, 2006). 

7. Dosis. Dewasa dan anak: 5 mg/kg BB/hari (4-6 mg/kg BB/hari; maksimal 300 mg 

atau 10 mg/kg BB 3x seminggu atau 15 mg/kg BB 2x seminggu) (Anonim, 2009). 

b. Rifampisin (R) 

 

Gambar 2. Struktur Rifampisin (R) 

1. Mekanisme kerja. Obat ini menghambat sintesis DNA bakteri dengan mengikat 

subunit B dari DNA dependent –RNA polimerase  sehingga menghambat 

peningkatan enzim tersebut ke DNA yang menghasilkan penghambat transkripsi 

DNA. In vitro dan in vivo, obat ini bersifat bakterisid terhadap mikobakterium 

tuberkulosis, M. bovis, dan M. kansasii baik intra maupun ekstraseluler. 
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Konsentrasi bakterisid berkisar 3-12 µg/ml/ obat ini dapat meningkatkan aktivitas 

streptomisin dan INH, tetapi tidak untuk etambutol (Anonim, 2009). 

2. Farmakokinetik. Absorpsi: oral: diserap dengan baik. Distribusi: sangat lipofilik; 

melintasi penghalang darah-otak dan didistribusikan secara luas ke dalam jaringan 

tubuh dan cairan seperti hati, paru-paru, kandung empedu, empedu, air mata, dan 

air susu ibu; mendistribusikan ke CSF ketika meninges meradang. Ikatan protein: 

80%. Metabolisme: mengalami daur ulang enterohepatik; di metabolisme di hati 

diasetil (aktif). Waktu paruh: 3-4 jam, berkepanjangan dengan kerusakan hati. 

Waktu puncak konsentrasi serum: oral: dalam 2-4 jam. Eliminasi: terutama di 

feses (60% sampai 65%) dan urin (~30%). Dialisis: rifampisin plasma konsentrasi 

tidak signifikan dipengaruhi oleh hemodialisis atau dialisis peritoneal (Taketomo 

dkk, 2009).                    

3. Efek samping. Kurang dari 4% penderita mengalami efek samping, seperti 

demam, kulit kemerahan, mual dan muntah, ikterus, trombositopenia, dan nefritis. 

Gangguan hati yang terberat terutama terjadi bila rifampisin diberikan secara 

tunggal atau dikombinasikan dengan INH. Gangguan saluran cerna juga sering 

terjadi, tidak enak di ulu hati, mual dan muntah, kolik, serta diare yang kadang-

kadang memerlukan penghentian obat (Anonim, 2009). 

4. Interaksi obat. Obat ini meningkatkan eliminasi kontrasepsi oral dan 

antikoagulan. Rifampisin menurunkan kadar serum ketokonazol, siklosporin, 

kloramfenikol, antidiabetika oral, analgesik narkotik, barbiturat, kuinidin, 

kortikosteroid, sediaan glikosida, β-bloker, klofibrat, teofilin, dan verapamil 

(Anonim, 2009). 
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5. Indikasi. Diindikasikan untuk obat anti tuberkulosis yang dikombinasikan dengan 

anti tuberkulosis lain untuk terapi awal maupun ulang (Anonim, 2006). 

6. Kontraindikasi. Sindrom syok, anemia hemolitik akut, dan gangguan hati. Hati-

hati pemberian obat ini pada penderita gangguan ginjal (Anonim, 2009). 

7. Dosis. Dewasa dan anak: dosis 10 mg/kg BB/hari (8-12 mg/kg BB/hari; 

maksimum 600 mg/hari atau 2 atau 3x seminggu) (Anonim, 2009). 

c. Pirazinamid (Z) 

 

Gambar 3. Struktur Pirazinamid (Z) 

1. Mekanisme kerja. Kerja obat ini tidak diketahui karena pirazinamid sendiri tidak 

aktif, tetapi harus diubah dulu menjadi senyawa aktif, yaitu asam pirazinoat oleh 

enzim pirazinamidase. Obat ini bersifat bakterisidal, terutama dalam keadaan 

asam dan mempunyai aktivitas sterilisasi intraseluler (Anonim, 2009). 

2. Farmakokinetik. Absorpsi: oral: diserap dengan baik. Distribusi: didistribusikan 

secara luas ke dalam jaringan tubuh dan cairan termasuk paru-paru, hati, CSF. 

Ikatan protein: 50%. Metabolisme: dalam hati. Waktu paruh: 9-10 jam, 

berkepanjangan dengan fungsi ginjal atau hati berkurang. Waktu puncak 

konsentrasi serum: dalam 2 jam. Eliminasi: dalam urin (4% sebagai obat tidak 

berubah) (Taketomo dkk, 2009).   
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3. Efek samping. Obat ini bersifat hepatotoksik yang berkaitan dengan dosis 

pemberian dan dapat menjadi serius. Dengan dosis harian 3 g atau 40-50 mg/kg 

BB/hari, obat ini sangat efektif terhadap tuberkulosis bila digabungkan dengan 

INH, tetapi dilaporkan lebih kurang 14% penderita akan mengalami gangguan 

hati yang berat, serta kematian dapat terjadi karena timbulnya nekrosis. Karena 

efek hepatotoksik, pemeriksaan uji hati perlu dilakukan sebelum pemberian obat 

ini. Penggunaan pirazinamid secara rutin menyebabkan hiperuresemia, biasanya 

asimtomatik. Jika gejala penyakit gout timbul, dan pengobatan dengan 

pirazinamid dibutuhkan, penderita sebaiknya juga mendapat 

alopurinol/probenesid (Anonim, 2009). 

4. Interaksi obat. Tidak diketahui (Anonim, 2009). 

5. Indikasi. Digunakan untuk terapi tuberkulosis dalam kombinasi dengan anti 

tuberkulosis lain (Anonim, 2006). 

6. Kontraindikasi. Kontraindikasi terhadap gangguan fungsi hati parah, porfiria, 

hipersensitivitas (Anonim, 2006). 

7. Dosis. Dewasa-anak: dosis 25 mg/kg BB/hari (20-30 mg/kg BB/hari) atau 35 

mg/kg BB (30-40 mg/kg BB) 3x seminggu; atau 50 mg/kg BB (40-60 mg/kg BB) 

2x seminggu (Anonim, 2009). 

d. Streptomisin (S) 

 

Gambar 4. Struktur Streptomisin 
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1. Mekanisme kerja. Obat ini bekerja dengan menghambat sintesis protein pada 

ribosom mikrobakterium dan bersifat bakterisid, terutama terhadap basil tuberkel 

ekstraseluler. In vitro, kebanyakan basil TBC dapat dihambat oleh obat ini pada 

konsentrasi 1-10 µg/ml (Anonim, 2009). 

2. Farmakokinetik. Distribusi: mendistribusikan ke dalam jaringan tubuh dan cairan 

kecuali otak; jumlah kecil masukkan CSF hanya dengan meninges meradang, 

melintasi plasenta; jumlah kecil muncul di ASI. Ikatan protein: 34%. Waktu 

paruh: berkepanjangan degan kerusakan ginjal. Baru lahir: 4-10 jam. Dewasa: 2-

4,7 jam. Waktu puncak konsentrasi serum: im: dalam 1-2 jam. Eliminasi: 30% 

sampai 90% dari dosis diekskresikan sebagai obat tidak berubah dalam urin, 

dengan jumlah kecil (1%) diekskresikan dalam empedu, saliva, keringat, dan air 

mata (Taketomo dkk, 2009).   

3. Efek samping. Sakit kepala atau lesu biasanya terjadi setelah penyuntikan dan 

umumnya bersifat sementara. Reaksi hipersensitivitas sering terjadi pada minggu 

pertama pengobatan dan biasanya lebih ringan dibandingkan INH. Obat ini 

bersifat ototoksik dengan menyerang N.VIII sehingga menimbulkan gangguan 

pendengaran dan keseimbangan dengan gejala vertigo, mual, dan muntah. Selain 

itu, obat ini juga bersifat nefrotoksik (Anonim, 2009). 

4. Interaksi obat. Peningkatan obat penghambat neuromuskular akan terjadi bila obat 

ini diberikan bersama obat penghambat neuromuskular (asam etakrinat, 

furosemid), dan efek nefrotoksik meningkat bila diberikan bersama sefalosporin 

atau polimiksin (Anonim, 2009). 
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5. Indikasi. Sebagai kombinasi pada pengobatan TBC bersama isoniazid, rifampisin, 

dan pirazinamid, atau untuk penderita yang dikontraindikasi dengan 2 atau lebih 

obat kombinasi tersebut (Anonim, 2006). 

6. Kontraindikasi. Hipersensitivitas terhadap streptomisin sulfat atau aminoglikosida 

lain (Anonim, 2006). 

7. Dosis. Dewasa dan anak: 15 (12-18) mg/kg BB/hari 2x atau 3x seminggu. Anak-

anak: 20-30 mg/kg BB/hari (maksimum 1 gram) selama 2-3 minggu, kemudian 

frekuensi pemberian dikurangi 2-3x seminggu untuk sisanya (Anonim, 2009). 

e. Etambutol (E) 

 

Gambar 5. Struktur Etambutol 

1. Mekanisme kerja. Obat ini menghambat sintesis metabolisme sel sehingga 

menyebabkan kematian sel. Hampir sama strain M. tuberculosis, M. bovis, dan 

kebanyakan M. kansasii rentan terhadap obat ini. Obat ini bersifat bakteriostatik 

dan bekerja baik intra maupun ekstraseluler (Anonim, 2009). 

2. Farmakokinetik. Absorpsi: ~80%. Distribusi: didistribusikan ke seluruh tubuh 

dengan konsentrasi tinggi di ginjal, paru-paru, saliva, dan sel darah merah; 

konsentrasi dalam CSF rendah; melintasi plasenta; diekskresikan ke dalam ASI. 

Ikatan protein: 20% sampai 30%. Metabolisme: 20% oleh hati untuk metabolit 

aktif. Waktu paruh: 2,5-3,6 jam (hingga 7 jam atau lebih dengan gangguan 

ginjal). Waktu puncak konsentrasi serum: dalam waktu 2-4 jam. Eliminasi: ~50% 
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dalam urin dan 20% diekskresi dalam tinja sebagai obat yang tidak berubah. 

Dialisis: sedikit dialysis (5% sampai 20%) (Taketomo dkk, 2009).     

3. Efek samping. Etambutol jarang menimbulkan efek samping bila diberikan 

dengan dosis harian biasa dan efek toksik minimal. Efek nonterapi yang berat dan 

berkaitan dengan dosis, yaitu efek toksik di okular. Gangguan di mata biasanya 

bersifat bilateral, yaitu berupa neuritis optik dengan gejala penurunan ketajaman 

penglihatan, hilangnya kemampuan membedakan warna merah dengan hijau, 

lapangan pandangan mata menyempit, dan dapat terjadi skotoma perifer ataupun 

sentral. Gangguan ini biasanya bersifat reversibel. Karena itu, sebelum etambutol 

diberikan, uji ketajaman penglihatan dan uji buta warna sebaiknya dilakukan 

(Anonim, 2009). 

4. Interaksi obat. Gangguan aluminium seperti dalam obat maag, dapat menunda dan 

mengurangi absorpsi etambutol. Jika diperlukan garam alumunium agar diberikan 

dengan jarak beberapa jam (Anonim, 2006). 

5. Indikasi. Etambutol digunakan sebagai terapi kombinasi tuberkulosis dengan obat 

lain, sesuai regimen pengobatan jika diduga ada resistensi. Jika resiko resistensi 

rendah, obat ini dapat ditinggalkan. Obat ini tidak dianjurkan untuk anak-anak 

usia kurang 6 tahun, neuritis optik, gangguan visual (Anonim, 2006). 

6. Kontraindikasi. Hipersensitivitas terhadap etambutol seperti neuritis optik 

(Anonim, 2006). 

7. Dosis. Dewasa: dosis tunggal 15 mg/kg BB/hari (15-20 mg/kg BB) atau 30 mg/kg 

BB (25-35 mg/kg BB) 3x seminggu atau 45 mg/kg BB (40-50 mg/kg BB) 2x 

seminggu. Anak: maksimum 15 mg/kg BB/hari (Anonim, 2009). 
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E. Keterangan Empiris 

      Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi rasionalitas penggunaan obat anti 

tuberkulosis pada pasien anak tuberkulosis paru di instalasi rawat jalan Rumah Sakit 

Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali Periode Januari-Agustus 2010 

dengan penggunaan obat yang rasional yaitu tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, 

tepat pasien, dan waspada efek samping. Data penggunaan OAT tersebut 

dibandingkan dengan pedoman nasional penanggulangan tuberkulosis tahun 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


