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ABSTRAK 

Sekitar 75% penderita tuberkulosis paru adalah kelompok usia produktif 

secara ekonomis (15-50 tahun). Kejadian efek samping obat antituberkulosis pada 

penderita tuberkulosis salah satunya dipengaruhi oleh status gizi pasien. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan efek samping 

obat antituberkulosis pada pasien dewasa di BKPM Pati tahun 2011. Jenis 

penelitian ini adalah analisis korelasional dengan pendekatan rancangan cross 

sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien dewasa tuberkulosis di 

BKPM Pati tahun 2011 berjumlah 90 orang. Teknik pengambilan sampel pada 

kasus dengan purposive sampling. Uji statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data penelitian ini adalah uji korelasi Spearman. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara status gizi dengan efek 

samping obat  total (p=0,00), gangguan pencernaan (p=0,00), gangguan 

metabolisme (p=0,351), gangguan saraf (p=0,008) dan tidak hubungan bermakna 

antara status gizi dengan gangguan hati (p= -), gangguan kulit (p=0,873), 

gangguan muskoskeletal (p= 0,184), gangguan ekskresi (p=0,778) dan gangguan 

lainnya (p=0,256). 

 

Kata Kunci: Status Gizi, Efek Samping OAT 

 

ABSTRACT 

Approximately 75% of patients with pulmonary tuberculosis are 

productive age group (15-50 years old). Adverse drug events in patients with 

tuberculosis antituberculosis affected by nutritional status. Nutrient status can 

affect the incidence of antituberculosis drug side effects. This research aims to 

know the relationship between nutritional status with the side effects of 

antituberculosis drugs. This type of research is correlational analysis with cross 

sectional design approach. The sample of this were  adult patients of tuberculosis 

in the BKPM Pati in 2011 which consists of 90 people. The sampling technique 
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was purposive sampling. The data were analized with the Spearman correlation 

test. The results showed that there was a significant correlation nutrition status 

with total drug side effects (p=0.00), indigestion (p=0.00), metabolic disorders 

(p= 0.351), neurological disorders (p= 0.008) and no significant relationship 

between nutritional status with liver disorders (p= -), skin disorders (p= 0.873), 

muskoskeletal disorder (p= 0.184), impaired excretion (p= 0.778) and other 

disorders (p= 0.256). 

Keywords: Nutritional Status, Side Effects of OAT 

PENDAHULUAN  

Di negara berkembang penyakit infeksi merupakan penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas. Di Jawa Tengah berdasarkan laporan evaluasi program 

pemberantasan penyakit menular berdasarkan indikator nasional program 

pemberantas antituberkulosis paru tahun 2005 angka kasus penderita tuberkulosis 

paru 17.523 penderita. Angka prevalensi sebesar 56,95 per 100.000, dengan angka 

Case Detection Rate (CDR) sebesar 56,95% penduduk. Tahun 2008 angka kasus 

penderita tuberkulosis paru 16.748 penderita, angka prevalensi sebesar 54.92 per 

100.000 dengan angka case detection rate 46,88% (Dinkes, 2008). Sekitar 75% 

penderita tuberkulosis paru adalah kelompok usia produktif secara ekonomis (15-

50 tahun). Tuberkulosis paru juga memberikan dampak buruk lainnya secara 

sosial bahkan kadang dikucilkan oleh masyarakat (Depkes, 2007). 

Angka kejadian efek samping obat di Eropa dari pasien rawat inap rata-

rata menerima 5-10 macam obat selama 10 hari selama perawatan di rumah sakit, 

kurang lebih 25% pasien menderita 1 macam atau lebih efek samping obat dan 

1% menderita efek samping yang membahayakan kehidupan. Terbukti dari pasien 

akut yang masuk rumah sakit (hospital admission), 25% nya ternyata disebabkan 

karena atau berhubungan dengan efek samping obat. Dari kematian di rumah 

sakit, 0,24 - 2,9% adalah karena efek samping obat (Bagian Farmakologi Klinik 

Fakultas Kedokteran UGM, 2012). Menurut penelitian Gholami et al. (2006) pada 

81 pasien rawat inap pasien tuberkulosis disuatu rumah sakit yang mengalami 

efek samping obat antituberkulosis. Kebanyakan efek samping menyerang 

beberapa organ penting seperti gangguan hepar (37%), gangguan pencernaan 

(21%), gangguan saraf (14,9%), gangguan metabolisme dan nutrisi (8,6%), 
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gangguan pada kulit (4,9%), gangguan sistem ekskresi (4,9%), gangguan mukosa 

(3,7%), gangguan pembekuan darah (2,5%), gangguan penglihatan (2,5%). 

Status gizi yang buruk akan meningkatkan resiko terhadap tuberkulosis 

paru (Supariasa et al.,2002). Menurunnya status gizi, khususnya tergambar pada 

turunnya kadar protein plasma dapat mempengaruhi farmakokinetik obat. 

Farmakokinetik obat meliputi proses absorbsi, distribusi, metabolisme dan 

ekskresi. Efek obat terhadap tubuh pada dasarnya merupakan interaksi obat 

dengan reseptornya, efek ini tergantung pada jumlah obat yang terangkut oleh 

protein plasma (albumin) dan jumlah ambilan oleh reseptor pada target organ. 

Penelitian membuktikan bahwa ada hubungan antara efek farmakologik obat 

dengan kadarnya yang terikat dalam plasma atau serum (Titus et al.,2012). 

Pengukuran status gizi salah satunya ditentukan oleh IMT (Indeks Massa Tubuh) 

menyatakan bahwa batasan berat badan normal orang dewasa. Orang yang berada 

dibawah ukuran berat badan  normal mempunyai resiko terhadap infeksi, 

sementara orang yang diatas ukuran normal mempunyai resiko tinggi terhadap 

penyakit degeneratife (Supariasa et al., 2002). 

Penelitian ini bertujuan unntuk mengetahui hubungan antara status gizi 

dengan efek samping obat antituberkulosis pada pasien dewasa di BKPM Pati 

tahun 2011. 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan analisis 

korelasional rancangan penelitian Cross sectional. Penelitian ini dilakukan Maret-

April 2012 di BKPM Pati. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien dewasa 

yang berumur 17-54 tahun. Sebanyak 90 responden diambil menggunakan  

purposive sampling. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

berdasarkan kuesioner yang telah dibuat. Sebagai variabel bebasnya adalah status 

gizi, sedangkan variabel terikatnya adalah efek samping obat yang muncul. 

Penilaian status gizi menggunakan IMT yaitu berat badan dibagi tinggi badan 

kuadrat. Klasifikasi WHO 2004 kurus (<18,5), normal (18,50-25,00) dan gemuk 

(>25,00). Untuk menganalisis data digunakan uji Spearmen. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini proses pengambilan data dilakukan dengan cara 

kuesioner kepada pasien rawat jalan yang positif tuberkulosis di BKPM Pati, dan 

didapatkan 90 responden. Pasien tuberkulosis di BKPM Pati tahun 2011 

diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin untuk mengetahui presentase dan 

frekuensi perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

Tabel 1.Karakteristik jenis kelamin pasien TB pada pasien rawat jalan di 

BKPM Pati Tahun 2011 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase(%) 

1. Laki-laki 45 50 

2. Perempuan 45 50 

 Total 90 100 

 

  Tabel 2.Karakteristik usia pasien TB pada pasien rawat jalan di BKPM  

Pati Tahun 2011 

No. Umur (tahun)                   IMT Jumlah Presentase (%) 

1. 16-25                   Kurus              10  (71%)   

                Normal             4   (28%) 

                Gemuk                 -     

           14 15,55 

2. 26-35                   Kurus             15   (71%) 

                Normal    6   (29%) 

                Gemuk           - 

           21 23,33 

3. 36-45                   Kurus              18   (62%) 

                 Normal             9   (31%) 

                 Gemuk             2   (7%) 

           29 32,22 

4.   46-55               Kurus         12   (46%)

 Normal            13   (50%) 

                Gemuk              1    (4%) 

            26 28,88 

 

 

 Total  90       100 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pasien paling banyak terdapat 

pada kelompok usia 36-45 tahun, yaitu sebanyak 29 responden (32,22 %), 

kemudian 46-55 tahun sebanyak 26 responden (28,88%), selanjutnya 26-35 tahun 

sebanyak 21 responden (23,33%) dan paling sedikit pada kelompok usia 16-25 

tahun sebanyak 14 responden (15,55%). Dari analisis tersebut diketahui bahwa 

pasien dengan umur dewasa muda frekuensi lebih besar, hal ini karena reinfeksi 

tuberkulosis biasanya aktif kembali 2-5 tahun setelah terjadi post-primer 
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tuberkulosis. Menurut Suyono (2003) menyebutkan 75% penderita tuberkulosis 

berasal dari golongan usia produktif (15-55 tahun). 

 Tabel 3. Karakteristik Efek Samping Obat yang muncul pada pasien TB 

di BKPM Pati Tahun 2011 
                                        Frekuensi Efek Samping Pada 

 IMT 

Kurus 

IMT 

Normal 

      IMT 

 Gemuk 

Total 

Gangguan Pencernaan       17,68%                  4,32% 0,36%            22,62% 
Gangguan Saraf        8,3% 1,44% 0             9,85% 

Gangguan Metabolisme     14,8% 3,61% 0,72%           18,61% 

Gangguan Kulit       6,85% 3,61% 0,72%           10,94% 
Gangguan Ekskresi      10,46% 6,49% 1,08%           18,24% 

Gangguan Muskoskeletal     10,46% 4,32% 0,36%           15,32% 

Gangguan Lainnya     3,24% 1,08% 0,36%              4,74% 

Total      71,79% 24,84%   3,6% 100% 

 Pada tabel 3 efek samping berupa gangguan pencernaan berupa susah 

buang air besar, mual, muntah, perut kembung, diare; gangguan saraf berupa 

gangguan pendengaran, gangguan ingatan, pandangan kabur, bingung, kejang, 

demam; gangguan metabolisme berupa tidak nafsu makan dan lemas; gangguan 

kulit berupa gatal dan bintik merah pada kulit; gangguan ekskresi berupa urin 

berwarna kemerahan, susah buang air kecil; gangguan muskoskeletal berupa nyeri 

sendi dan letih; gangguan lain berupa pegal dan pusing. 

Tabel 4. Analisis Spearman 

Variabel IMT (Indeks Massa Tubuh) P value r value 

Kurus Normal Gemuk 

ESO Total    0,000 -0,406 

Gangguan Pencernaan    0,000 -0,386 

Gangguan Saraf    0,008 -0,280 

Gangguan Metabolisme  61% 35% 4% 0,351 -0,351 

Gangguan Kulit    0,873  

Gangguan Ekskresi           0,778 

Gangguan Muskoskletal    0,184  

Gangguan Lainnya    0,256  

Berdasarkan hasil analsis didapatkan bahwa pasien dengan IMT kurus 

lebih mendominasi, yaitu sebanyak 53 responden (58,8%), kemudian pasien 

normal sebanyak 34 responden (37,80%), dan pasien gemuk sebanyak 3 

responden (3,3%). Berdasarkan analisis dengan menggunakan Spearman, 

didapatkan nilai p sebesar 0,00 < 0,05. Maka terdapat hubungan antara IMT 
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dengan efek samping obat. Berdasarkan correlation coefficient didapatkan -0,406 

maka terdapat hubungan korelasi yang sangat rendah antara status gizi dengan 

efek samping obat dengan tanda negatif dari penelitian ini, yakni semakin tinggi 

nilai IMT semakin rendah ESO. Semakin rendah IMT maka semakin tinggi risiko 

mengalami ESO. 

Efek obat terhadap tubuh pada dasarnya merupakan interaksi obat dengan 

reseptornya, efek ini tergantung pada jumlah obat yang terangkut oleh protein 

plasma (albumin) dan jumlah ambilan oleh reseptor pada target organ. Penelitian 

membuktikan bahwa ada hubungan antara efek farmakologik obat dengan 

kadarnya yang terikat dalam plasma atau serum. Kadar obat dalam plasma tidak 

hanya ditentukan oleh dosis obat tetapi juga oleh faktor-faktor farmakokinetik 

seperti jumlah dan kecepatan absorpsi, transportasi, dan distribusi pada 

reseptornya, metabolisme obat, dan ekskresi obat (Johana et al., 2010). 

Menurunnya status gizi, khususnya tergambar pada turunnya kadar protein 

plasma dapat mempengaruhi farmakokinetik obat. Asupan energi-protein yang 

tidak adekuat, adanya malnutrisi energi protein, dan hipoalbuminemia dapat 

mengakibatkan absorpsi dan transportasi obat ke target organ tidak efektif (Johana 

et al., 2010). Mekanisme terjadinya efek samping sendiri disebabkan turunnya 

albumin yang berikatan dengan metabolit (obat) yang menyebabkan kadar obat 

dalam darah meningkat sehingga kadar obat bebas dalam meningkat 

menyebabkan kadar terapetik dalam obat melebihi kadar toksik obat yang 

menimbulkan efek samping obat. Micronutrien ini berfungsi sebagai precursor 

sistem kekebalan tubuh. Pernyataan ini sejalan dengan (Nicus, 2005) menyatakan 

status gizi mempengaruhi faktor resiko penyakit infeksi seperti penyakit 

tuberkulosis. Pasien dengan status gizi rendah rentan lebih mudah terinfeksi 

penyakit karena gizi berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di BKPM pada bulan 

April-Mei 2012, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Ada hubungan IMT 

dengan ESO dengan nilai korelasi  r sebesar  -0,406. Semakin rendah status gizi 

seseorang maka semakin besar efek samping yang muncul. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Bagi penelitian selanjutnya memperhatikan faktor lain timbulnya efek 

samping obat antituberkulosis seperti usia, genetik, fungsi fisiologi, faktor 

lingkungan. 

2. Pengukuran efek samping obat berdasarkan literatur dan atau kaidah ESO. 
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