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ABSTRAK 

EVALUASI PENGGUNAAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS PADA 

PASIEN ANAK DI INSTALASI RAWAT JALAN BALAI KESEHATAN 

PARU MASYARAKAT KLATEN 2010,                 

 Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Oleh : 

 

Akmallia Puspa Dewi, Pratikto Widodo, dr., Sp.A, Sahilah Ermawati, dr.  

 

Latar belakang : Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberkulosis. Di Indonesia, penyakit tuberkulosis merupakan 

penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit 

saluran pernapasan pada semua kelompok usia. Tuberkulosis pada anak 

merupakan faktor terpenting di negara – negara berkembang karena jumlah anak 

berusia <15 tahun adalah 40 – 50 % dari jumlah seluruh populasi. 

 

Tujuan : Untuk mengetahui gambaran pengobatan pada kasus tuberkulosis anak 

di instalasi rawat jalan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Klaten dan 

mengevaluasi penggunaan obat anti tuberkulosis pada pasien anak meliputi tepat 

diagnosis, obat, dosis, dan lama pengobatan.  

 

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan 

rancangan penelitian secara deskriptif dan pengambilan data dari catatan rekam 

medik secara retrospektif. Hasil penelitian dianalisis dengan metode statistik 

deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian pengobatan tuberkulosis paru anak, 

kemudian dibandingkan kesesuainnya dengan buku Pedoman Nasional 

Penanggulangan Tuberkulosis tahun 2007.  

 

Hasil penelitian : Hasil analisis dari sampel sebanyak 40 pasien menunjukkan 

bahwa kesesuaian pengobatan tuberkulosis paru anak di instalasi rawat jalan di 

Balai Kesehatan paru Masyarakat Klaten berdasarkan ketepatan diagnosis 

sebanyak 38 pasien (95%), ketepatan obat sebanyak 40 pasien (100%), ketepatan 

dosis sebanyak 38 pasien (95%), dan ketepatan pengobatan 36 pasien (100%), 

karena terdapat 4 pasien yang dirujuk sehingga tidak dapat dievalusi dan jumlah 

pasien berkurang menjadi 36 pasien hingga akhir pengobatan.   

 

Kesimpulan : Penggunaan obat anti tuberkulosis untuk anak meliputi tepat 

diagnosis, tepat obat, tepat dosis, dan lama pengobatan sudah sesuai dengan buku 

Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis tahun 2007.              

 

Kata kunci :  Tuberkulosis, Evaluasi, BKPM Klaten             
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             ABSTRACT 

EVALUATION THE USE OF ANTI- TUBERCULOSIS DRUGS IN  

PEDIATRIC PATIENT IN AN OUTPATIENT INSTALLATION BALAI 

KESEHATAN PARU MASYARAKAT KLATEN 2010, 

Medical Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta 

 

By : 

 

Akmallia Puspa Dewi, Pratikto Widodo, dr., Sp.A, Sahilah Ermawati, dr.  

 

Background : Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium 

tuberculosis. In Indonesia, tuberculosis disease is the number three cause of death 

after cardiovascular diseases and respiratory diseases  in all age groups. 

Tuberculosis in children is an important factor in developing countries because the 

number of children aged <15 years is 40-50% of the total population. 

 

Objectives : To know the description of the treatment of cases of tuberculosis in 

children in outpatient installation Balai Kesehatan Paru Masyarakat Klaten 

and evaluate the use of anti-tuberculosis drugs in pediatric patients  includes  

 proper diagnosis , medication, dosage, and duration of treatment.      

         .                            

Methodes : The design of this research is a non-experimental research with a 

descriptive research design and data retrieval from   medical records  

retrospectively. The results were analyzed with descriptive statistical methods to 

evaluate the suitability of the treatment of pulmonary tuberculosis of children, and 

then compared with the book  of Pedoman Nasional Penanggulangan 

Tuberkulosis  2007.    

                                                                                        .                                                                                                                 

Results : The results of analysis from  40 sample of  patients showed that 

the suitability of pulmonary tuberculosis treatment of children in outpatient  

installations in the Balai Kesehatan Paru Masyarakat  Klaten based on the 

accuracy of diagnosis of 38 patients (95%), the accuracy of the drug by 

40 patients (100%), accuracy of dosing were 38 patients (95%),and the precision 

of the treatment of 36 patients (100%), because there are 4 patients who were 

referred so can not be evaluated and the number of patients reduced to 36 

patients until the end of treatment.                           

               .                                                                                     

Conclusion : The use of anti – tuberculosis drugs for children include the right 

diagnosis, right drug, right dose, and duration of treatments is in conformity with 

the book of Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 2007. 

 

 

Key words : Tuberculosis, evaluation, BKPM Klaten 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh Mycobacterium tuberculosis. Pada tahun 1995, diperkirakan setiap 

tahun terjadi sekitar 9 juta penderita baru TB dengan kematian 3 juta 

orang. Sekitar 95 % penderita TB berada di negara berkembang, dimana 

75%  dari angka tersebut adalah kelompok usia produktif (15 – 50 

tahun), dengan kematian mencapai 25% (Depkes RI, 2007). 

Di Indonesia, penyakit TB merupakan masalah utama 

kesehatan masyarakat. Hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 

pada tahun 1995 menunjukkan bahwa penyakit TB merupakan 

penyebab kematian nomor tiga (3) setelah penyakit kardiovaskuler dan 

penyakit saluran pernapasan pada semua kelompok usia, dan nomor 

satu (1) dari golongan infeksi (Depkes, 2007).   

Dengan meningkatnya kejadian TBC pada dewasa, maka 

jumlah anak yang terinfeksi TBC akan meningkat dan jumlah anak 

dengan penyakit TBC juga meningkat. Tuberkulosis primer pada anak 

kurang membahayakan masyarakat karena kebanyakan tidak menular, 

tetapi pada anak sendiri cukup berbahaya oleh karena dapat timbul TBC 

ekstra torakal yang sering kali menjadi penyebab kematian atau 

menimbulkan cacat misalnya TBC meningitis dan TBC tulang 

(Setiawati dkk, 2006). 

Tuberkulosis pada anak merupakan faktor penting di negara – 

negara berkembang karena jumlah anak berusia < 15 tahun adalah 40 – 

50 % dari jumlah seluruh populasi. Penyakit tuberkulosis pada anak 

dapat terjadi pada semua usia, namun lebih sering terjadi pada usia 1- 4 

tahun (WHO, 2006).  

Penanggulangan TB terutama di Negara berkembang masih 

belum memuaskan, karena angka kesembuhan hanya mencapai 30% 

saja. Pengobatan yang rasional sangat penting, terutama di negara 

berkembang karena dana untuk pengobatan sangat terbatas demi 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang luas. Kerasionalan penggunaan 

obat erat kaitannya dengan penulisan resep yang benar, ketersediaan 

obat, peracikan obat yang benar, aturan pakai yang benar (dosis, lama 

pengobatan), jalur pemberian, khasiat serta keadaan dan mutu obat.  

Obat – obat yang digunakan pada pengobatan tuberkulosis 

adalah Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang merupakan antibiotik, 

penanggulangan yang tidak tepat menyebabkan masalah kekebalan 

antimikrobial, penggunaan yang tidak tepat juga meningkatkan biaya 

pengobatan dan efek samping antibiotika (Prayitno dan Yuwono, 2003). 

Ketidaktepatan pengobatan pada anak – anak berkaitan dengan 

perbedaan farmakokinetika, dosis, rute, dan kepatuhan yang semuanya 

harus dipertimbangkan (Prest, 2003). Berdasarkan hasil dari survei 

pendahuluan didapatkan bahwa penderita tuberkulosis anak di Balai 

kesehatan Paru Masyarakat Klaten tahun 2010 terdapat 60 pasien. 
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Tuberkulosis pada anak harus diobati sedini mungkin dan setepat – 

tepatnya untuk menghindarkan komplikasi yang berat dan reinfeksi 

pada waktu dewasa (Hasan, 2002). Untuk itu perlu dilakukan evaluasi 

penggunaan OAT di Balai kesehatan Paru Masyarakat Klaten. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah 

penelitian ini adalah “ Apakah penggunaan obat anti tuberkulosis untuk 

anak meliputi tepat diagnosis, tepat obat, tepat dosis, dan lama 

pengobatan sudah sesuai dengan Pedoman Nasional Penanggulangan 

Tuberkulosis ? ” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran pengobatan pada kasus tuberkulosis 

paru anak di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Klaten dan 

membandingkan kesesuaian pengobatan dengan Pedoman Nasional 

Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2007. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengevaluasi penggunaan obat anti tuberkulosis pada pasien 

anak meliputi tepat  diagnosis, obat, tepat dosis, dan lama 

pengobatan  di instalasi rawat jalan  Balai Kesehatan Paru 

Masyarakat Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan dilakukan penelitian ini, maka akan dapat diketahui 

tentang bagaimana cara pemberian obat anti tuberkulosis pada anak 

secara tepat obat,  dosis, dan lama penggunaannya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap 

penggunaan obat anti TB pada pasien anak di instalasi rawat jalan 

dan sebagai masukan bagi dokter serta tenaga kesehatan terkait 

dalam pelaksanaan terapi TB pada anak di Balai Kesehatan Paru 

Masyarakat Klaten. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian non 

eksperimental dengan rancangan penelitian secara deskriptif dengan 

pengambilan data dari catatan rekam medik secara retrospektif.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 
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Penelitian dilaksanakan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Klaten. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2011 

 

C. Populasi Penelitian 

 

1. Populasi Target : Semua pasien tuberkulosis paru anak. 

2. Populasi Terjangkau : Semua pasien  tuberkulosis paru anak yang 

dirawat di instalasi rawat jalan di Balai Pengobatan Kesehatan Paru 

Masyarakat Klaten mulai 1 Januari 2010 – 31 Desember 2010. 

 

D. Sampel dan Teknik Sampling  

Sampel pada penelitian ini adalah semua pasien tuberkulosis 

anak yang dirawat di instalasi rawat jalan yang datanya ditulis dalam 

rekam medik di Balai Pengobatan Kesehatan Paru Masyarakat Klaten 

Tahun 2010 yang sesuai dengan kriteria inklusi.  

Adapun metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dengan cara exhaustive sampling.  

 

E. Kriteria Restriksi 

 

1. Kriteria inklusi  

a. Data rekam medik yang minimal memuat identitas pasien (nama, 

usia, jenis kelamin, berat badan), nomor rekam medik, kondisi 

pasien, karakteristik pasien, diagnosis dan jenis obat yang 

diberikan yaitu OAT. 

b. Diagnosis utama tuberkulosis tanpa penyakit infeksi penyerta lain 

yang berat. 

c. Pasien anak usia 2 – 12 tahun yang dirawat jalan. 

2. Kriteria eksklusi 

a. Data rekam medik yang tidak lengkap. 

b. Diagnosis tuberkulosis disertai penyakit infeksi penyerta lain 

yang berat. 

 

F. Definisi Operasional  

1. Evaluasi penggunaan obat pada tuberkulosis paru anak adalah 

evaluasi mengenai jenis obat anti tuberkulosis, dosis obat, dan lama 

pemberian obat pada penderita tuberkulosis paru anak. 

2. Obat anti tuberkulosis adalah obat – obat yang diberikan kepada 

pasien tuberkulosis paru anak untuk pengobatan tuberkulosis. 

3. Tepat obat yaitu obat yang digunakan sesuai dengan terapi pilihan 

utama dengan standar terapi pada Pedoman Nasional 

Penanggulangan Tuberkulosis 2007. 

4. Tepat dosis yaitu pemberian obat yang  telah disesuaikan dengan 

ukuran pasien, dalam pemberian obat anti tuberkulosis pada anak 

ukuran pemberian dosis disesuaikan berdasarkan mg/ KgBB. 
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5. Lama pengobatan yaitu rentang waktu atau lamanya penggunaan 

obat sesuai dengan aturan penggunaan obat yang digunakan 

meliputi : pengobatan 6 – 12 bulan < 6 bulan dan pindah. 

6. Hasil pengobatan meliputi pengobatan lengkap, meninggal, pindah, 

default (DO/lalai), dan gagal. 

7.  Pengobatan lengkap adalah pasien yang telah menyelesaikan 

pengobatannya secara lengkap, tetapi tidak memenuhi persyaratan 

sembuh atau gagal. 

8. Pasien anak adalah pasien yang menderita tuberkulosis paru berusia 

2 – 12 tahun. 

9. Pasien rawat jalan adalah pasien yang tidak terikat secara fisik oleh 

rumah sakit mereka datang untuk pengobatan. 

 

G. Instrumentasi Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah data 

Rekam Medis kasus tuberkulosis anak di Balai Kesehatan Paru 

masyarakat antara 1 Januari 2010 sampai dengan Desember 2010.  

 

H. Teknik Pengambilan Data 

Data diambil dari kantor bagian rekam medik di BKPM Klaten. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara retrospektif, 

data yang digunakan berasal dari data rekam medik pasien TB anak di 

BKPM Klaten, diambil secara keseluruhan dari data periode bulan 

Januari sampai dengan Desember 2010 yang sesuai dengan kriteria 

inklusi. Data yang diambil meliputi : usia, jenis kelamin,  berat badan, 

jenis obat, dosis obat dan lama pengobatan. 
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I. Skema Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema jalannya penelitian 

 

 

J. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data diolah secara deskriptif yang meliputi : karakteristik 

pasien (usia dan jenis kelamin) dan hasil pengobatan (pengobatan 

lengkap, meninggal, pindah, defaulter, gagal) dan ketepatan obat 

(tepat obat, tepat dosis, lama penggunaan) menjadi bentuk data tabel 

presentase. 

2. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah 

analisis deskriptif yang meliputi : 

1. Karakteristik pasien yaitu usia, jenis kelamin, dan berat badan. 

Pengambilan data rekam medik  

Data yang diperoleh dari rekam 

medik : 

1. Identitas pasien 

2. Gejala/ keluhan 

3. Diagnosis 

4. Nama obat 

5. Dosis 

6. Lama pengobatan 

 

Analisis Data 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan 
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2. Ketepatan obat yaitu tepat obat, tepat dosis dan lama pengobatan. 

3. Hasil pengobatan yaitu pengobatan lengkap, meninggal, pindah, 

defaulter (lalai/DO) dan gagal. 

 

K. Jadwal  Penelitian 

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data yang diperoleh dari Balai Kesehatan Paru Masyarakat Klaten pada 

kasus tuberkulosis paru anak rawat jalan bulan Januari – Desember 2010 sejumlah 

40 pasien. Data tersebut kemudian diolah sehingga diperoleh gambaran 

karakteristik pasien sebagai berikut : 

A. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 5. Distribusi pasien tuberkulosis paru anak rawat jalan di Balai 

Kesehatan Paru Masyarakat Klaten tahun 2010 berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki – laki 17 42,5% 

2. Perempuan 23 57,5 % 

 Jumlah Kasus 40 100 % 

Keterangan Maret -   

Mei 

Juni Juli Agustus Septemb

er 

Oktober 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Persiapan 

studi 

Pustaka 

                        

Penyusunan  

Proposal 

                        

Ujian 

proposal 

 

                        

Perbaikan  

Proposal 

                        

pengambilan 

dan 

pengolahan 

data 

                        

Penyusunan  

Skripsi 

                        

Ujian skripsi 
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Karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin pada kasus tuberkulosis 

anak yang dirawat di instalasi rawat jalan BKPM Klaten tahun 2010 paling 

banyak di derita oleh pasien perempuan sebanyak 23 orang (57,5%) sedangkan 

laki – laki sebanyak 17 orang (42,5%).  

 

B. Distribusi pasien berdasarkan umur 

Tabel  6. Distribusi pasien tuberkulosis paru anak di instalasi rawat jalan 

BKPM Klaten tahun 2010  berdasarkan umur 

No Usia Jumlah Persentase  

1. < 1 tahun 6 15% 

2. 1 – 5 tahun 20 50% 

3 6 – 12 tahun 14 35% 

 Jumlah Kasus 40 100 % 

 

Pasien tuberkulosis paru anak di instalasi rawat jalan di BKPM Klaten 

paling banyak berusia 1 – 5 tahun (50%), selanjutnya berusia 6 – 12 tahun (35%), 

dan paling jarang berusia < 1 tahun.  

 

C. Analisis rasionalitas penggunaan OAT 

Penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) yang rasional mendukung 

Program Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia pada khususnya dan di dunia 

pada umumnya. Pada penelitian ini, rasionalitas penggunaan OAT memenuhi 

kriteria tepat diagnosis, tepat obat, tepat dosis, dan lama terapi. 

1. Tepat diagnosis 

Tabel 7. Distribusi pasien tuberkulosis paru anak di instalasi rawat 

jalan BKPM Klaten tahun 2010  berdasarkan ketepatan diagnosis 

No Skoring Jumlah Persentase 

1. 5 2 5 % 

2. 6 23 57,5 % 

3 7 10 25 % 

4 8 3 7,5 % 

5 9 2 5 % 

6 10 0 0% 

7 11 0 0% 

8 12 0 0% 

9 13 0 0 % 

Jumlah Kasus 40 100 % 

 

Berdasarkan data pada tabel diatas pasien anak di BKPM Klaten paling 

banyak didiagnosis dengan jumlah skor 6  dengan ketepatan diagnosis sebanyak 

38 pasien (95 %), karena pada kasus ini terdapat dua pasien dengan jumlah skor 5 

namun sudah didiagnosis tuberkulosis. Hal ini termasuk dalam kriteria 

overdiagnosis, karena tidak sesuai dengan pedoman nasional penanggulangan 
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tuberkulosis yang menyatakan bahwa anak didiagnosis tuberkulosis jika jumlah 

skor > 6 dimana skor maksimal adalah 13 (Depkes, 2007). 

 

2. Tepat obat 

Tabel 8. Frekuensi Ketepatan pemilihan obat pada fase intensif pasien 

tuberkulosis anak di Instalsi Rawat Jalan BKPM Klaten tahun 2010   

 

OAT Intensif Frekuensi Persentase 

Tepat obat 40 100 % 

Tidak tepat obat 0 0 % 

Jumlah 40 100 % 

 

Pada tabel 8 ditunjukkan bahwa ketepatan pemilihan obat pada fase 

intensif atau fase 2 bulan pertama pengobatan sebesar 100 %, semua pasien 

mendapatkan terapi sesuai dengan  Pedoman Nasional Penanggulangan 

Tuberkulosis 2007, yaitu diberikan OAT yang terdiri dari isoniasid (H), rifampisin 

(R), dan pirazinamid (Z).  

Tabel 9. Frekuensi Ketepatan pemilihan obat pada fase lanjutan pasien 

tuberkulosis anak di Instalsi Rawat Jalan BKPM Klaten tahun 2010   

 

OAT Intensif Frekuensi Persentase 

Tepat obat 36 100 % 

Tidak tepat obat 0 0 % 

Jumlah 36 100 % 

 

Pada tabel 9 dapat dilihat ketepatan pemilihan obat pada fase lanjutan atau 

fase 4 bulan terakhir pengobatan sebanyak 36 pasien (100 %). Pada fase lanjutan 

ini hanya 36 pasien yang bisa dievaluasi, karena  terdapat empat  pasien yang 

dirujuk sebelum memasuki pengobatan pada tahap fase lanjutan, sehingga tidak 

dapat dievaluasi. Semua pasien yang melanjutkan fase lanjutan mendapatkan 

pengobatan yang sesuai, yaitu OAT yang terdiri dari isoniasid (H), rifampisin (R). 

3. Tepat dosis 

Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis menetapkan pembagian 

dosis pada anak dipertimbangkan berdasarkan berat badan dibandingkan umur. 

Pada penelitian ini apabila dalam perhitungan dosis OAT pemakaian obat 

dosisnya lebih besar atau kurang dari rentang dosis terapi yang ada pada buku 

Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis maka dikategorikan tidak tepat 

dosis.  
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Tabel 10. Dosis Kurang (DK) dan Dosis Lebih (DL) Racikan Pirazinamid 

Pada Pasien Tuberkulosis Anak Di Instalasi Rawat Jalan BKPM Klaten 

Tahun 2010   

 

 

 

No 

 

No. 

RM 

 

Bulan 

BB 

(Kg) 

Dosis 

Pemakaian 

(mg) 

Rentang 

Dosis 

Pirazinamid 

(15-30 

mg/KgBB) 

DK / 

DL 

% 

1. 020398 I 22 300 330 – 660 DK  

2,5 % 
  II 23 300 345 – 690 DK 

2. 020978 I 15 500 225 – 450 DL  

2,5 % 
  II 15,5 500 232,5 – 465 DL 

DK 2,5% 

DL 2,5% 

TD 95 % 

Jumlah  100 

% 

 

Balai Kesehatan Paru Masyarakat Klaten menggunakan dosis racikan dan 

kombipak. Pasien yang mendapatkan dosis kombipak sebanyak 2 orang dengan 

kategori tepat dosis. Dari tabel 10 dapat disimpulkan bahwa dari 40 pasien 

tuberkulosis anak yang mendapatkan pengobatan tidak tepat dosis ada 2 pasien (5 

%). Dari semua data dapat disimpulkan bahwa keseluruhan ketepatan dosis 

meliputi rifampisin, isoniazid dan pirazinamid adalah 38 pasien (95%) dengan 

kategori tepat dosis. 

4. Tepat lama terapi 

Tabel 11. Frekuensi lama pemberian OAT pada pasien tuberkulosis 

anak di Instalsi Rawat Jalan BKPM Klaten tahun 2010 

  Lama Pengobatan frekuensi Persentase 

< 6 bulan 0 0 

6 bulan 33 82, 5% 

>  6 bulan 3 17,55 

Total 36 100 % 

 

Terdapat 4 pasien yang dirujuk sebelum pengobatan selesai 6 bulan, 

sehingga hanya 36 pasien saja yang bisa dievaluasi. Keseluruhan pasien 
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menyelesaiakan terapinya sampai sembuh jadi ketepatan lama terapi 100 %. 

Pengobatan TB memenuhi kriteria tepat lama terapi adalah pengobatan yang 

diberikan hingga pasien dinyatakan sembuh oleh dokter, meskipun harus 

menjalani terapi lebih dari 6 bulan.  

D. Penggunaan obat lain 

Jenis obat – obat yang diresepkan selain obat anti tuberkulosis pada kasus 

tuberkulosis paru anak rawat jalan di BKPM Klaten selama tahun 2010 

ditunjukkan pada tabel 12. 

Tabel 12. Penggunaan obat lain selain obat anti tuberkulosis pada kasus 

tuberkulosis paru anak rawat jalan di BKPM Klaten tahun 2010 

 

No Jenis Obat Frekuensi Persentase 

1 Vitamin : B6, B1, Kurkuma 17 42,5 % 

2 Antitusif / Ekspektoran / Mukolitik 

Ambroxol , GG, dextro 

15 37,5 % 

3 Antihistamin : CTM, Cetrizine 15 37,5 % 

4 Analgetik antipiretik : 

Paracetamol, asam mefenamat 

8 20 % 

5 Antibiotik : Cefixime ,Amoxicillin 7 17,5 % 

6 Dekongestan, Anti Influenza : 

Crofed ,rhinofed 

6 5 % 

7 Anti asma :  

Meptin, Salbutamol,Transbroncho, 

Spiropene 

4 10 % 

9 Anti helminthik : Pyrantel pamoat 1 2,5 % 

10 Glikosida jantung : Digoxin 1 2,5 % 

11 Kortikosteroid : Dexametason  1 2,5 % 

12 Antiemetik : Domperidon 1 2,5 % 

E. Hasil Pengobatan 

Tabel 13. Hasil Pengobatan Pasien TB Anak di Instalasi rawat Jalan 

BKPM Klaten Tahun 2010 

No Hasil Pengobatan Σn = 40 Persentase 

1 Sembuh  35 87,5% 

2 Pengobatan lengkap 0 0 

3 Default (DO/lalai) 0 0 

4 Pindah 5 12,5 % 

5 Gagal  0 0 

Total 40 100% 
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 Dari data tabel yang diperoleh terdapat 35 pasien TB anak (87,5 %)  

dengan pengobatan sembuh. Pengobatan sembuh di BKPM Klaten yaitu pasien 

telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap dan keberhasilan terapi juga 

dilihat berdasarkan keadaan klinis pasien, yaitu berupa berat badan yang 

meningkat dan pasien jarang sakit. Terapi TB yang berhasil berdampak nyata 

pada berbagai keadaan klinis.  

F. Efek Samping Obat 

Dalam penelitian ini tidak diketahui efek samping dari masing – masing 

obat anti tuberkulosis, karena tidak tercantum dalam data rekam medis pasien, 

sehingga tidak dapat di lakukan evaluasi efek samping obat anti tuberkulosis. 

Pada umumnya obat antituberkulosis dapat menimbulkan beberapa efek samping. 

Efek samping yang sering terjadi pada saat pemberian isoniazid dan rifampisin 

adalah gangguan gastrointestinal, hepatotoksisitas, ruam, gatal dan demam, efek 

samping yang perlu diperhatikan adalah hepatotoksisitas. Hepatotoksisitas 

ditandai oleh peningkatan Serum Gluthamic-Oxaloacetic Transminase (SGOT) 

dan Serum Gluthamic-Piruvat Transminase (SGPT). Apabila peningkatan enzim 

transminase hingga > 5 kali tanpa gejala, atau > 3 kali batas atas normal disertai 

gejala, maka semua OAT dihentikan , kemudian kadar enzim transminase 

diperiksa kembali setelah 1 minggu penghentian. Obat anti tuberkulosis diberikan 

kembali apabila nilai laboratorium telah normal. Terapi barikutnya dilakukan 

dengan cara memberikan isoniazid dan rifampisin dengan dosis dinaikkan secara 

bertahap, dan harus dilakukan pemantauan klinis dan laboratorium dengan cermat 

(Rahajoe, 2008). 

G. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian 

Kelebihan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya antara lain 

penelitian ini mengevaluasi ketepatan diagnosis yang pada penelitian terdahulu 

tidak dilakukan, populasi subjek berasal dari daerah dengan tingkat kepedulian 

untuk mengevaluasi obat masih rendah, dan mengetahui gambaran pengobatan 

kasus tuberkulosis paru pada anak secara lebih luas. Sedangkan kelemahan 

penelitian ini antara lain dikarenakan penelitian dilakukan secara retrospektif, 

sehingga terdapat pasien yang drop out dan pindah ke unit pelayanan kesehatan 

lain sehingga memperkecil jumlah sampel, tidak bisa mengetahui dampak 

penggunaan OAT pada pasien tuberkulosis anak yang tidak sesuai dengan terapi, 

Selama pengobatan berlangsung pasien tidak di awasi oleh petugas pengawas 

menelan obat (PMO), sehingga tidak ketahui apakah selama terapi pasien 

tuberkulosis paru anak benar – benar telah meminum obat anti tuberkulosis sesuai 

dengan aturan dan jadwal, dan data yang diambil berdasarkan data rekam medis 

yang kurang akurat diluar kendali penulis.  
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Gambaran pasien tuberkulosis paru anak di instalasi rawat jalan BKPM 

Klaten tahun 2010 adalah sebagai berikut : 

a. Tuberkulosis paru anak paling banyak di derita oleh pasien 

perempuan sebanyak 23 orang (57,5%) sedangkan laki – laki 

sebanyak 17 orang (42,5%). 

b. Pasien tuberkulosis paru anak paling banyak berusia 1- 5 tahun 

sebanyak 20 pasien (50 %). 

2. Hasil evaluasi penggunaan obat yang rasional adalah sebagai berikut :  

a. Pasien di diagnosis menggunakan sistem skoring, ketepatan 

diagnosis 95 % karena terdapat 2 pasien dengan kriteria 

overdiagnosis. 

b. Ketepatan pemilihan obat pada fase intensif dan fase lanjutan 100 %, 

semua pasien mendapatkan terapi sesuai dengan  Pedoman Nasional 

Penanggulangan Tuberkulosis 2007. 

c. Ketepatan dosis dalam sediaan racikan rifampisin, isoniazid dan 

pirazinamid adalah 38 pasien (95%) dengan kategori tepat dosis. 

d. Tepat lama terapi 100 %.  

 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode prospektif 

tentang pengobatan dan efek samping obat untuk mengetahui dampak 

penggunaan OAT pada pasien tuberkulosis anak yang tidak sesuai 

dengan terapi. 

2. Perlu dilakukan penulisan yang lebih lengkap dan jelas pada catatan 

rekam medik untuk memudahkan penelitian berikutnya. 
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