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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular granulomatosa kronik yang 

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

kuman Mycobacterium tuberculosis (Icksan dan Luhur, 2008). Kuman ini pada 

umumnya menyerang paru-paru dan sebagian lagi dapat menyerang di luar paru-

paru, seperti kelenjar getah bening (kelenjar), kulit, usus/saluran pencernaan, 

selaput otak, dan sebagainya (Laban, 2008). 

Di Indonesia, tuberkulosis merupakan masalah utama kesehatan 

masyarakat. Jumlah  pasien  tuberkulosis  di Indonesia merupakan  ke-3 terbanyak 

di dunia setelah India dan Cina dengan jumlah pasien sekitar 10% dari total 

jumlah pasien TB didunia. Diperkirakan pada tahun 2004, setiap tahun ada 

539.000 kasus baru dan kematian 101.000 orang (Depkes, 2008). 

Resiko penularan setiap tahun (Annual Risk of Tuberculosis infection = 

ARTI) di Indonesia dianggap cukup tinggi  dan bervariasi antara 1-2 %. Pada 

daerah dengan ARTI sebesar 1 %, berarti setiap tahun diantara 1000 penduduk 10 

orang akan terinfeksi. Sebagian besar dari orang yang terinfeksi tidak akan 

menjadi penderita tuberkulosis. Dari keterangan tersebut diatas, dapat 

diperkirakan bahwa pada daerah dengan ARTI 1%, maka diantara 100.000 

penduduk rata-rata terjadi 100 penderita tuberkulosis setiap tahun, dimana 50 

penderita adalah BTA positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan 
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seseorang menjadi penderita tuberkulosis adalah daya tahan tubuh yang rendah, 

diantaranya karena gizi buruk atau HIV/AIDS  (Depkes, 2001). 

Masalah yang dihadapi dalam penanganan tuberkulosis adalah 

ketidaksesuaian pemilihan jenis obat antituberkulosis berdasarkan standar 

pengobatan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan terapi dan terjadinya 

kekambuhan karena jenis obat yang diterima pasien tidak sesuai dengan keadaan 

dan perkembangan pengobatan tuberkulosisnya (Depkes, 2008).  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Ikasari pada tahun 2007 

diperoleh hasil pengobatan dengan paket OAT-Kombipak (85,15%) lebih banyak 

digunakan daripada paket OAT-FDC (14,85%). Ketidaksesuaian dosis sebanyak 

28 kasus (27,72%), lama pemberian pengobatan bervariasi mulai <6 bulan 

(7,92%), 6-8 bulan (57,43%), dan >8 bulan (34,65%) (Ikasari, 2007). 

Menurut standar Buku Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 

obat antituberkulosis diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis, 

dalam jumlah cukup dan dosis tepat selama 6-8 bulan agar semua kuman 

termasuk kuman presisten dapat dibunuh. Hal ini yang mendasari perlunya 

dilakukan penelitian mengenai pola pengobatan tuberkulosis paru pasien di 

Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Kesehatan Paru Mayarakat Klaten 

pada periode tahun 2009. Peneliti melakukan penelitian di Balai Kesehatan Paru 

Mayarakat Klaten untuk mengetahui pola pengobatan tuberkulosis paru dan 

kesesuaian pengobatannya dibandingkan dengan buku standar pengobatan yang 

ada. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat disusun 

perumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola pengobatan OAT pada pasien penderita tuberkulosis paru  di 

BKPM Klaten pada periode tahun 2009? 

2. Bagaimana kesesuaian pola pengobatan tuberkulosis paru tersebut dengan 

standar pengobatan menurut Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui pola pengobatan OAT pada pasien penderita tuberkulosis paru  di 

BKPM Klaten pada periode tahun 2009. 

2. Mengetahui kesesuaian pola pengobatan tuberkulosis paru yang meliputi jenis 

OAT  yang digunakan dan dosis di BKPM Klaten dengan Pedoman Nasional 

Penanggulangan Tuberkulosis Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

tahun 2008. 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tuberkulosis 

A. Definisi Tuberkulosis Paru 

Tuberkulosis paru adalah penyakit yang disebabkan oleh  Mycobacterium 

Tuberculosis, yakni kuman aerob yang dapat hidup terutama di paru atau di 

berbagai organ tubuh yang lainnya yang mempunyai tekanan parsial oksigen 
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yang tinggi. Kuman ini juga mempunyai kandungan lemak yang tinggi pada 

membran selnya sehingga menyebabkan bakteri ini menjadi tahan terhadap 

asam dan pertumbuhan dari kumannya berlangsung dengan lambat. Bakteri ini 

tidak tahan ultraviolet, karena itu penularannya terutama terjadi pada malam 

hari (Rab, 1996).  

Pencegahan penularan penyakit TB dapat dilakukan dengan cara memutus 

rantai penularan yaitu mengobati penderita TB sampai bersih dan sehat (Laban, 

2008). 

Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis, yaitu pada 

TB Paru: 

1) Tuberkulosis paru BTA positif. 

a. Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA 

positif. 

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

menunjukkan gambaran tuberkulosis. 

c. 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan biakan kuman TB 

positif. 

d. 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen dahak 

SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif dan tidak ada 

perbaikan setelah pemberiSan antibiotika non OAT (Depkes, 2008). 

2)  Tuberkulosis paru BTA negatif  meliputi: 

a. Paling tidak 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif 

b. Foto toraks abnormal menunjukkan gambaran tuberkulosis. 
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c. Tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT. 

d. Ditentukan (dipertimbangkan) oleh dokter untuk diberi pengobatan 

(Depkes, 2008). 

Basil tuberkulosis berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan 

mikroskop. Panjang basil ini hanyalah sekitarsatu sampoai empat mikron dan 

lebarnya antara 0,3 sampai 0,6 mikron. Basil tuberkulosis akan tumbuh secara 

optimal pada suhu sekitar 37 °C. Sifat utamanya tahan asam sehingga 

digolongkan basil tahan asam (BTA). Penemuan basil tahan asam dalam 

pemeriksaan di bawah mikroskop yang dapat dikerjakan dalam beberapa menit 

dan dapat diketahui sebagai penyebab tuberkulosis.Salah satu teknik yang 

paling populer yaitu Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mendeteksi 

adanya BTA. 

Menurut Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Departemen 

Kesehatan RI (2008), tipe penderita ditentukan berdasarkan riwayat 

pengobatan sebelumnya. 

Ada beberapa tipe penderita, yaitu : 

a. Baru 

Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan obat antituberkulosis 

atau sudah pernah menelan obat antituberkulosis kurang dari satu bulan (4 

minggu). 
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b. 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) 

c. Pengobatan Setelah Putus Berobat (Default) 

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

dengan BTA positif. 

d. Gagal 

Adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali 

menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan. 

e. Pindahan (Transfer In) 

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

melanjutkan pengobatannya. 

f. Lain-lain 

Adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan diatas. Dalam 

kelompok ini termasuk Kasus Kronik, yaitu pasien dengan hasil 

pemeriksaan masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulang. 

B. Epidemiologi dan Angka Kejadian 

Resiko TB lebih didasarkan pada status sosial, ekonomi dan tingkat 

kesehatan individu. Tidak ada perbedaan bermakna antara laki-laki dan 

perempuan dalam angka kejadian TB. Angka kejadian TB meningkat pada usia 

ekstrim (anak-anak dan orang tua) dan kelompok resiko tinggi seperti penderita 

diabetes mellitus, pecandu alkohol, pecandu obat bius, HIV, malnutrisi dalam 

pengobatan kortikosteroid dan kemoterapi, gelandangan, orang-orang di 
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penjara, dan sebagainya. Disamping faktor-faktor diatas, beberapa kepustakaan 

mengatakan bahwa terdapat faktor genetik individu seperti pada orang-orang 

dengan polymorphism dengan gen NRAMP 1 (Natural Resistance Asspciated 

Macrophage Protein 1) yang berpengaruh pada timbulnya TB (Icksan dan 

Luhur, 2008). 

C. Patogenesis 

Penularan kuman terjadi melalui udara dan diperlukan hubungan yang 

intim untuk penularannya. Selain itu jumlah kuman yang terdapat pada saat 

batuk adalah lebih banyak pada tuberkulosis laring dibanding dengan 

tuberkulosis pada orang lainnya. Tuberkulosis yang mempunyai kaverna dan 

tuberkulosis yang belum mandapat pengobatan mempunyai angka penularan 

yang tinggi. Berdasarkan penularannya tuberkulosis yaitu tuberkulosis primer, 

reaktifasi dari tuberkulosis primer, dan tipe reinfeksi (Rab, 1996). 

Penularan Tuberkulosis terjadi ketika seseorang terinfeksi droplet yang 

mengandung kuman TB. Di dalam tubuh, bakteri tumbuh lambat dan bertahan 

dalam lingkungan intra seluler dan dorman sebelum reaktivasi. Pengertian 

utama dari potogenesis kuman TB adalah kemampuan kuman untuk lolos dari 

mekanisme pertahanan tubuh pembawa, termasuk makrofag dan sistem 

hipersensitivitas tipe lambat. Droplet nukleus yang terinfeksi berukuran sangat 

kecil (1-5 mikron) dan mengandung sejumlah 1-10 basil (Icksan dan Luhur, 

2008). 

Tempat masuk kuman Mycobacterium tuberculosis adalah saluran 

pernapasan, saluran pencernaan (GI), dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan 
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infeksi TB  terjadi melalui udara, yaitu melalui inhalasi droplet yang 

mengandung kuman-kuman basil tuberkel yang berasal dari orang yang 

terinfeksi. Saluran pencernaan merupakan tempat masuk utama bagi jenis 

bovin, yang penyebaranya melalui susu yang terkontaminasi (Price dan 

Wilson, 2006). 

D. Manifestasi Klinis Tuberkulosis 

Gejala klinis pasien Tuberkulosis paru yaitu batuk berdahak selama 2 

sampai 3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu 

berdahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu 

makan menurun, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang 

lebih dari satu bulan. 

Ciri-ciri dan simptom, yaitu pasien biasanya mengalami penurunan berat 

badan, lemas, batuk, demam, berkeringat saat malam, dan hemofisis frank. 

Berdasarkan pemeriksaan fisik melalui suara khas pada perkusi dada, bunyi 

dada, dan peningkatan suara yang bergetar lebih sering diamati pada auskulasi. 

Pemeriksaan laboratorium ditunjukkan dengan peningkatan pada perhitungan 

sel darah putih dengan dominasi limfosit (Depkes, 2008). 

Seseorang yang diperkirakan memiliki gejala TB, khususnya batuk 

produktif yang lama dan hemoptisis, harus menjalani foto toraks, walaupun 

reaksi terhadap tes tuberkulin intradermalnya negatif (Price dan Wilson, 2006). 
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E. Diagnosis dan Manfaat Klinis 

Kriteria diagnosis tuberkulosis paru yaitu kelelahan, kehilangan berat 

badan, demam, berkeringat di malam hari dan batuk, infiltrasi paru pada 

radiografi dada, peling sering di daerah apeks, reaksi positif untuk tes kulit 

tuberkulin (sebagian besar kasus), dan basil tahan asam pada apusan spuntum 

atau kultur spuntum positif terdapat mycrobacterium (Tierney dkk, 2002). 

Diagnosis  TB paru pada orang dewasa ditegakkan dengan ditemukannya 

kuman tuberkulosis basil tahan asam (BTA). Pada program TB nasional, 

penemuan basil tahan asam (BTA) melalui pemeriksaan dahak mikroskopis 

merupakan diagnosis utama. Pemeriksaan lain seperti foto torak, uji kepekaan 

dapat digunakan sebagai penunjang diagnosis sepanjang sesuai dengan 

indikasinya. Semua suspek TB diperiksa 3 spesimen dahak dalam waktu 2 hari, 

yaitu sewaktu pagi sewaktu (SPS) (Depkes, 2008).  

Dalam mendiagnosis tuberkulosis bukan hanya berdasarkan pada 

pemeriksaan radiologi saja akan tetapi juga berdasarkan pada pemeriksaan 

bakteriologi. Gambaran radiologi pada paru yang telah menyembuh adalah 

berupa fibrosis dan atelektasis (Rab, 1996). 

2. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 

Pada dasarnya pengobatan tuberkulosis paru yaitu untuk mencegah 

terjadinya kegagalan kemoterapi maka perlu diketahui tentang perkembangan 

sarang tuberkulosis, bentuk-bentuk tuberkulosis paru dalam foto rontgen, 

skema pengobatan, dan pemilihan obat (Yusuf dan Tjokronegoro, 1982). 
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Prinsip pengobatan TB diberikan 2 tahap, yaitu tahap awal (intensif) 

pasien mendapat obat setiap hari, jika obat diberikan secara tepat penularan 

dapat turun dalam kurun waktu 2 minggu, dan sebagian besar pasien TB BTA 

positif menjadi BTA negatif. Sedangkan fase lanjutan pasien mendapat jenis 

obat lebih sedikit namun dalam jangka waktu yang lebih lama untuk 

membunuh kuman persister sehungga mencegah terjadinya kekambuhan 

(Depkes, 2008). 

Pengobatan untuk tuberkulosis terdiri dari 2 kelompok, yaitu: 

1.  Obat primer yaitu Obat yang memiliki efektivitas tinggi dengan toksisitas 

dapat diterima atau dapat ditoleransi. Misalnya Isoniazid (INH), rifampisin, 

etambutol, streptomisin, pirazinamid (Saad dkk, 2006). 

2. Obat sekunder yaitu Obat yang kurang efektif dan digunakan karena 

pertimbangan resistensi atau kontra indikasi. Misalnya Etionamid, Para 

Amino Acid ( PAS) , Sikloserin, Amikasin, Kanamisin (Saad dkk, 2006). 

a. Isoniazid (H) 

Isoniazid merupakan obat yang sangat penting untuk mengobati semua 

tipe Tuberkulosis (TB). Mekanisme  kerja isoniazid yaitu Berpengaruh 

terhadap proses biosintesis lipid, protein, asam nukleat dan glikolisis. Aksi 

utama isoniazid menghambat biosintesis asam mikolat yang mempunyai 

konstituen penting dalam dinding sel mikrobakteri. Perubahan pada biosintesis 

senyawa-senyawa di atas karena terbentuk komplek enzim obat yang tidak 

aktif. Inaktifitas enzim ini terjadi melalui mekanisme perubahan nikotinamida 

dalam enzim oleh isoniazid. Isoniazid dapat diserap dengan baik melalui 



11 
 

saluran pencernaan dengan pemakaian oral yang kadar puncak dicapai dalam 

1-2 jam setelah pemberian oral. 

Kontraindikasi isoniazid yaitu dengan  penyakit hati yang hipersensitifitas 

terhadap  isoniazid. Efek samping isoniazid yaitu mual, muntah, neuritis 

perifer, neuritis optic, kejang, demam, hiperglikemia, dan ginekomastia. Dosis 

pemberian isoniazid yaitu Dengan tablet 50, 100, 300, dan 400 mg, serta sirup 

10 mg/ml, diberikan dosis tunggal per oral setiap hari dengan dosis 5 mg/kgBB 

maksimum 300 mg/hari, anak <4 tahun 10 mg/kgBB/hari dapat diberikan 

secara intermitten 2x seminggu dengan dosis 15 mg/kgBB/hari dan diberikan 

bersama piridoksin 10 mg/hari (Saad dkk, 2006). 

b. Rifampisin (R) 

Rifampisin merupakan suatu kompleks antibiotik makrosiklik yang 

menghambat sintesis asam ribonukleat dalam spektrum luas terhadap kuman 

patogen. Memiliki aktivitas bakterisidal dan efek sterilisasi yang poten 

melawan baksil tuberkel baik pada lokasi lokal maupun ekstraseluler.  

Mekanisme rifampisin yaitu menghambat mekanisme kerja RNA-

polimerase yang tergantung pada DNA dari mikrobakteri dan beberapa 

mikroorganisme. Penggunaan pada konsentrasi tinggi untuk menginhibisi 

enzim bakteri dapat pula sekaligus menginhibisi sintesis RNA dalam 

mitokondria mamalia (Wattimena dkk, 1991) 

Kontraindikasi rifampisin yaitu tidak boleh digunakan pada keadaan 

sirosis, insufisiensi hati, pecandu alkohol dan pada kehamilan muda. Efek 

samping pada rifampisin adalah gangguan saluran cerna, terjadi sindrom 
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influenza, gangguan respirasi, udem, kelemahan otot, gangguan menstruasi, 

dan warna kemerahan pada urin. Rifampisin sebaiknya diberikan paling sedikit 

30 menit sebelum makan, karena absorbsinya akan berkurang jika diberikan 

bersama dengan makanan. Dewasa dan anak diberikan 10 mg/kg (maksimum 

600 mg) setiap hari atau tiga kali seminggu (Anonim, 1996). 

c. Etambutol (E) 

Etambutol merupakan suatu turunan sintetik  dari 1,2-ethanediamine yang 

umumnya memiliki sifat bakteriostatik jika diberikan sesuai dengan dosis 

dianjurkan. Etambutol diberikan dalam bentuk kombinasi dengan obat anti 

tuberkulosis lain untuk mencegah atau menghambat timbulnya strain yang 

resisten. 

Mekanisme kerja  etambutol yaitu menghambat sintesis metabolit sel 

sehingga metabolisme sel terhambat dan sel mati,  dapat timbul resistensi bila 

digunakan tunggal, bersifat tuberkulostatik (hanya aktif terhadap sel yang 

sedang tumbuh) dan menekan pertumbuhan kuman TB yang resisten terhadap 

isoniazid dan streptomisin. Kontraindikasi etambutol yaitu diketahui adanya 

hipersesitivitas, kreatinin klereance kurang dari 50 ml/menit dan pada anak di 

bawah 6 tahun, neuritis optic, gangguan visual. Efek samping etambutol adalah 

neuritis optik, buta warna merah/hijau, neuritis primer.  

Dosis pemberian untuk etambutol yaitu Untuk dewasa 25 mg/kg setiap 

hari selama tidak lebih dari 2 bulan, lalu dosisnya diturunkan menjadi 15 

mg/kg setiap hari atau 40 mg/kg tiga kali seminggu sedangkan dosis untuk 

anak-anak yaitu 15 mg/kg setiap hari. Dosis etambutol harus dihitung dengan 
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cermat berdasarkan berat badan untuk mencegah intoksikan, dan pada pasien 

yang menderita gannguan fungsi ginjal dosisnya harus dikurangi (Anonim, 

1996). 

d. Streptomisin (S) 

Streptomisin merupakan golongan aminoglikosida yang merupakan 

derivat dari streptomyces griseus, digunakan dalam pengobatan terhadap 

tuberkulosis dan infeksi kuman gram negatif yang sensitif  dan sebagai obat TB 

pertama yang dinilai efektif, tidak ideal sebagai obat tunggal (Anonim, 1996). 

Mekanisme kerja dari streptomisin yang pemberiannya melalui 

intramuskular yaitu absorpsi dari tempat suntikan, hampir semua berada dalam 

plasma, hanya sedikit yang masuk ke eritrosit terdistribusi ke seluruh cairan 

ekstrasel, sukar berdifusi ke cairan intrasel dapat mencapai kavitas 1/3 

streptomisin yang berada dalam plasma berikatan dengan protein plasma waktu 

paruh 2-3 jam, memanjang pada gagal ginjal sehingga menimbulkan efek 

samping ekskresi melalui filtrasi glomerulus 50-60% diekskresi utuh dalam 24 

jam (sebagian besar dalam 12 jam). Kontraindikasi streptomisin yaitu pada 

penderita ganguan ginjal, harus hati-hati dalam penggunaanya dan dosis harus 

disesuaikan, menyebabkan gangguan saraf pendengaran. Pada penderita yang 

mengalami kehamilan pada trisemester awal dan tengah bulan terakir, hati-hati 

pemakaianya. 

Dosis pemberian untuk streptomisin yaitu, dewasa 20 mg/kg per bobot 

secara intramuskular (maksimum jarang lebih dari 1g), 1 x 1 untuk 2-3 
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seminggu. Selanjutnya frekuensi pemberian dapat diturunkan menjadi 1g setiap 

selang sehari atau 3 kali seminggu kemudian 2 kali seminggu. 

e. Pirazinamid (Z) 

Pirazinamid merupakan suatu bakterisidik, terutama untuk basil tuberkel 

intraseluler dimana obat ini efektif untuk tuberkulosis yang merupakan infeksi 

intraseluler. Obat ini aktif terhadap M. Tuberculosis yang telah resisten 

terhadap streptomosin dan isoniazid tetapi resisten terhadap Pirazinamid 

sendiri dapat berkembang pesat selama pemberian. 

Kontraindikasi pada Pirazinamid yaitu mutlak tidak diberikan kepada 

penderita dengan ganguan hati. Indikasi Pirazinamid yaitu obat pilihan ke dua 

bagi pengobatan TB, dan hanya digunakan bila penyakit akan lebih parah tanpa 

penggunaan obat ini dibandingkan akibat potensi toksisitasnya hanya untuk 

jangka pendek pada resisten terhadap isoniazid. Efek sampingnya yaitu 

gangguan hati, antara lain ikterus, nekrosis hati, peningkatan SGOT dan SGPT 

menghambat ekskresi asam urat (pirai) artralgia, anoreksia, mual, muntah, 

disuria, malaise, dan demam. 

Pirazinamid diberikan secara oral dalam bentuk sediaan tablet yang 

lazimnya mengandung 500 mg/tablet. Dosis untuk orang dewasa diberikan 

sehari 20-30 mg/kg berat badan dalam dosis tunggal atau ganda, maksimum 3 

kali sehari. Pada anak-anak dianjurkan pemakainya tidak ada dosis tertentu 

yang ditetapkan (Wattimena dkk, 1991). 
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Tabel 1. Efek samping ringan OAT (Depkes, 2008) 
 

Efek Samping Penyebab Penatalaksanaan 
Tidak ada nafsu makan, mual, sakit 
perut 

Rifampisin Semua OAT diminum malam sebelum tidur 

Nyeri Sendi Pirazinamid Beri  Aspirin 
Kesemutan s/d rasa terbakar di kaki INH Beri vitamin B6 (piridoxin) 100mg per hari 
Warna kemerahan pada air seni 
(urine) 

Rifampisin Tidk prlu diberi apa-apa, tapi perlu 
penjelasan kepada pasien 

Tabel 2. Efek samping berat OAT (Depkes, 2008) 
 

Efek Samping Penyebab Penatalaksanaan 
Gatal dan kemerahan kulit Semua jenis OAT Ikuti petunjuk 

penatalaksanaan 
Tuli Streptomisin Streptomisin dihentikan, ganti 

Etambutol 
Gangguan keseimbangan Streptomisin Streptomisin dihentikan, ganti 

Etambutol 
Ikterus tanpa penyebab lain Hampir semua OAT Hentikan semua OAT sampai 

ikterus menghilang 
Bingung dan muntah-muntah 
(permulaan ikterus karena obat) 

Hampir semua OAT Hentikan semua OAT sampai 
ikterus menghilang 

Gangguan penglihatan Etambutol Hentikan Etambutol 
Purpura dan renjatan (Syok) Rifampisin Hentikan Rifampisin 
 

3. Penatalaksanaan Terapi 

a. Prinsip pengobatan tuberkulosis 

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip - prinsip sebagai 

berikut antara lain, OAT (Obat Anti Tuberkulosis) harus diberikan dalam 

bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dan dosis tepat 

sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan menggunakan OAT (Obat Anti 

Tuberkulosis) tunggal (monoterapi). Pemakaian OAT (Obat Anti 

Tuberkulosis) Kombinasi Dosis Tetap (OAT-KDT) lebih menguntungkan dan 

sangat dianjurkan. Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, 

dilakukan pengawasan langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh 

seorang Pengawas Menelan Obat (PMO). Pengobatan TB paru terdiri dari 
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dua tingkat, yaitu fase terapi inensif dan fase pemeliharaan. Fase intensif 

merupakan terapi dengan isoniazid yang dikombinasi dengan rifampisin dan 

Pirazinamida selama 2 bulan. Untuk prevensi resistensi ditambahkan lagi 

etambutol. Fase pemeliharaan menggunakan isoniazid bersama rifampisin 

selama 4 bulan lagi, sehingga seluruh masa pengobatan mencakup 6 bulan. 

Telah dibuktikan bahwa kur singkat ini sama afektifnya dengan lama waktu  

2+7 bulan (Tjay dan Rahardjan, 2007). 

b. Kombinasi OAT 

Paduan OAT yang digunakan di Indonesia yaitu paduan OAT yang 

digunakan oleh Program Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 

antara lain kategori 1: 2(HRZE)/ 4(HR)3, Kategori 2 : 2(HRZE)S/ 1(HRZE)/ 

5(HR)3E3, disamping kedua kategori ini, disediakan paduan obat sisipan 

1(HRZE), Kategori Anak: 2HRZ/ 4HR. Paduan OAT kategori-1 dan kategori-

2 disediakan dalam bentuk paket berupa obat kombinasi dosis tetap (OAT-

KDT), sedangkan kategori anak sementara ini disediakan dalam bentuk OAT 

kombipak. Tablet OAT KDT ini terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat 

dalam satu tablet. Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan 

ini dikemas dalam satu paket untuk satu pasien. Paket Kombipak adalah paket 

obat lepas yang terdiri dari Isoniasid, Rifampisin, Pirazinamid dan Etambutol 

yang dikemas dalam bentuk blister. Paduan OAT ini disediakan program 

untuk digunakan dalam pengobatan pasien yang mengalami efek samping 

OAT KDT. 
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1.  Kategori-1 (2HRZE/ 4H3R3) 

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru yaitu pasien baru TB 

paru BTA positif, pasien TB paru BTA negatif foto toraks positif dan 

pasien TB ekstra paru.  

 

Tabel 3. Dosis untuk paduan OAT KDT Kategori 1: 2(HRZE)/4(HR)3 
(Depkes, 2008) 

 
 

Berat Badan 
Tahap intensif tiap hari selama 

56 hari HRZE 
(150/75/400/275) 

Tahap lanjutan 3 kali 
seminggu 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 

 

Tabel 4. Dosis paduan OAT-Kombipak Kategori 1: 2(HRZE)/4(HR)3  
(Depkes, 2008) 

 
Tahap 

Pengobatan 
Lama 

Pengobatan 
Dosis per hari/kali Jumlah 

hari/kali 
menelan 

obat 

Tablet 
Isoniasid  

@300 
mgr 

Kaplet 
Rifampisin 

@450 
mgr 

Tablet 
Pirazinamid 

@500 
mgr 

Tablet 
Etambutol 

@250 
mgr 

Intensif 2 Bulan 1 1 3 3 56 

Lanjutan 4 Bulan 2 1 - - 48 

 

2. Kategori -2 (2HRZES/ HRZE/ 5H3R3E3) 

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah 

diobati sebelumnya antara lain : pasien kambuh, pasien gagal, dan  pasien 

dengan pengobatan setelah putus berobat (default). Untuk pasien yang 

berumur 60 tahun ke atas dosis maksimal untuk streptomisin adalah 

500mg tanpa memperhatikan berat badan. Cara melarutkan streptomisin 
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vial 1 gram yaitu dengan menambahkan aquabidest sebanyak 3,7ml 

sehingga menjadi 4ml (1ml = 250mg). 

Tabel 5. Dosis paduan OAT KDT Kategori 2:2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 
(Depkes, 2008). 

 
 
 

Berat Badan 

Tahap Intensif tiap hari HRZE (150/75/400/275) 
+S 

Tahap Lanjutan 3 
kali seminggu RH 

(150/150) + E (400) 
Selama 56 hari Selama 28 hari Selama 20 minggu 

30-37 kg 2 tablet 4KDT + 500 mg 
Streptomisin inj 

2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT + 2 
tablet Etambutol 

38-54 kg 3 tablet 4KDT + 500 mg 
Streptomisin inj 

3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT + 3 
tablet Etambutol 

55-70 kg 4 tablet 4KDT + 1000 mg 
Streptomisin inj 

4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT + 4 
tablet Etambutol 

≥ 71 kg 5 tablet 4KDT + 1000 mg 
Streptomisin inj 

5 tablet 4KDT 5tablet 2KDT + 5 
tablet Etambutol 

 
 

Tabel 6. Dosis paduan OAT Kombipak Kategori 2: 2(HRZE) 
S/(HRZE)/5(HR)3E3  (Depkes, 2008) 

 
Tahap 

Pengobatan 
Lama 

Pengobat
an 

Tablet  I 
@300 
mgr 

Kaplet R 
@450 
mgr 

Tablet Z 
@500 
mgr 

E S 
injeksi 

Jumlah 
hari/kali 
menelan 

obat 

Tablet 
@250 
mgr 

Tablet 
@400 
mgr 

Tahap 
Intensif 
(dosis 
harian) 

 
2 bulan 
1 bulan 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3 
3 

 
3 
3 

 
- 

 
0,75 
gr 
- 

 
56 
28 

Tahap 
Lanjutan(d

osis 3x 
seminggu) 

 
 

4 bulan 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
- 

 
 

60 

 

3. OAT Sisipan (HRZE) 

Paduan OAT ini diberikan kepada pasien BTA positif yang pada akhir 

pengobatan intensif masih menunjukkan BTA positif. Paket sisipan KDT 

adalah sama seperti paduan paket untuk tahap intensif kategori 1 yang 

diberikan selama sebulan (28 hari). 
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Tabel 7. Dosis KDT untuk Sisipan  (HRZE) (Depkes, 2008) 
 

Berat Badan Tahap Intensif tiap hari selama 28 hari 
HRZE (150/75/400/275) 

30-37 kg 2 tablet 4KDT 
38-54 kg 3 tablet 4KDT 
55-70 kg 4 tablet 4KDT 
≥ 71 kg 5 tablet 4KDT 

 
Tabel 8.Dosis OAT Kombipak untuk Sisipan (HRZE) (Depkes, 2008) 

                                            
Tahap 

Pengobatan 
Lamanya 

Pengobatan 
Tablet I 
@ 300 
mgr 

Kaplet R 
@ 450 
mgr 

Tablet Z 
@500 
mgr 

Tablet E 
@250 
mgr 

Jumlah 
hari/kali 
menelan 

obat 
Tahap 

Intensif 
(dosis 
harian) 

 
1 bulan 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

 
28 

  
4. Kategori anak (2 RHZ/4RH) 

Kategori anak diberikan pada penderita TB anak adalah penderita 

yang berusia 0-14 tahun. Kategori anak terdiri atas tablet yang 

mengandung 3 macam obat dikenal sebagai tablet 3FDC (HRZ). Setiap 

tablet mengandung  30 mg Isoniasid (INH), 60 mg Rifampisin, 150 mg 

Pirazinamid. Tablet ini digunakan untuk pengobatan setiap hari dalam 

tahap intensif. Jumlah tablet yang digunakan disesuaikan dengan berat 

badan penderita. Tablet yang mengandung 2 macam obat dikenal sebagai 

tablet 2FDC (HR). Setiap tablet mengandung 30 mg Isoniasid (INH) dan 

600 mg Rifampisin (Depkes, 2004). 

Tabel 9  Dosis OAT Kombipak pada anak (Depkes, 2008) 
 

Jenis Obat Berat Badan  
< 10 Kg 

Berat Badan  
10-19 Kg 

Berat Badan  
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 10  Dosis OAT KDT pada anak (Depkes, 2008) 
 

Berat Badan (Kg) 2 bulan tiap hari RHZ 
(75/50/150) 

4 bulan tiap hari RH 
(75/150) 

5-9 1 tablet 1 tablet 
10-14 2 tablet 2 tablet 
15-19 3 tablet 3 tablet 
20-32 4 tablet 4 tablet 

 

Keterangan: 

Bayi dengan berat badan kurang dari 5 kg dirujuk ke rumah sakit, anak dengan 

BB 15-19 kg dapat diberikan 3 tablet anak dengan BB ≥33 kg , dirujuk ke rumah 

sakit, obat harus diberikan secara utuh, tidak boleh dibelah. OAT KDT dapat 

diberikan dengan cara : ditelan secara utuh atau digerus sesaat sebelum diminum 

(Depkes, 2008). 

4. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) 

BKPM merupakan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder yang 

memberikan pelayanan spesialistik di bidang paru dan saluran napas yang 

komprehensif secara proaktif dan terpadu yang berorientasi pada kesehatan 

masyarakat setempat dan mempunyai tanggung jawab wilayah. Sejalan 

dengan konsep keberadaan Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) dalam 

rangka mendekatkan pelayanan spesialistik ke masyarakat, perlu 

dikembangkan peran, fungsi, dan kegiatan-kegiatannya.  

BKPM Klaten sebagai UPT Dinas Kesehatan Propinsi jawa Tengah 

yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan  sebagian tugas teknis 

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan melaksanakan kebijaksanaan 

teknis operasional pencegahan dan pengobatan penyakit paru.  
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BKPM Klaten mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan penyusunan 

teknis operasional pencegahan dan pengobatan penyakit paru, pengkajian dan 

analisis teknis operasional pencegahan dan pengobatan penyakit paru,  

pelaksanaan kebijaksanaan teknis pencegahan dan pengobatan penyakit paru, 

pelaksanaan upaya rujukan penyakit paru, pelaksanaan perawatan penderita 

penyakit paru,  pelayanan penunjang tugas dinas, dan pengelolaan 

ketatausahaan. 

 


