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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 

pemberantasan tuberkulosis 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 tuberculosis 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 yang 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%), gangguan pada kulit (4,9%), gangguan sistem ekskresi (4,9%), gangguan 

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

(2,5%). Salah satu faktor penyebab mempengaruhi efek samping obat 
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antituberkulosis adalah status gizi. Orang yang memiliki 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 orangyang diatas ukuran 

normal mempunyai resiko tinggi terhadap penyakit degeneratife (Supariasa et al., 

2002). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik meneliti hubungan antara status 

gizi dengan efek samping obat antituberkulosis pada pasien tuberkulosis di BKPM 

Pati karena belum pernah ada penelitian tentang masalah ini. 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah ini adalah “ apakah 

ada hubungan antara status gizi dengan efek samping obat antituberkulosis pada 

pasien dewasa di BKPM Pati? 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara status gizi 

dengan dengan efek samping obat anti tuberkulosis pada pasien dewasa di BKPM 

Pati tahun 2011. 

D. Tinjauan Pustaka 

1.  Tuberkulosis 

a.  Patofisiologi 

Tuberkulosis merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh 

basil M. tuberculosis termasuk bakteri gram positif tahan asam. Tuberkulosis 
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merupakan salah satu penyakit saluran pernapasan bagian bawah (Alsagaff dan 

Abdul, 2006). Mikobakteria dalam droplet dengan diameter 1-5µm dihirup dan 

mencapai alveoli. Penyakit yang dihasilkan dari pembentukan dan proliferasi 

organisme virulen dan interaksi dengan inang. Resistensi dan hipersensitivitas 

inang sangat mempengaruhi perkembangan penyakit (Jawetz et al., 2005). 

b.  Epidemiologi 

Sumber infeksi paling sering adalah lewat saluran respirasi sejumlah besar 

basil tuberkel. Perkembangan penyakit klinis setelah infeksi merupakan 

komponen genetik (antigen histokompatibilitas HLA-Bw 15). Hal ini dipengaruhi 

oleh umur, nutrisi yang rendah, status imunologi, penyakit kambuhan dan faktor 

resistensi pada inang dari individu lain (Jawetz et al., 2005). 

c.  Gejala Klinis 

Gejala utama pasien TB paru adalah batuk kronis, demam, berkeringat waktu 

malam, rasa nyeri dada, badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan 

menurun, rasa kurang enak badan (malaise). Dahak penderita berupa lendir 

(mucoid), purulent, atau mengandung darah (Tjay dan Rahardja, 2002). 

d.  Diagnosis Tuberkulosis  

1) Pemeriksaan dahak dan rontgen 

Diagnosis dilakukan dengan bakteri tahan asam (BTA) pada 

pemeriksaan dahak secara mikroskopik. Hasil dinyatakan positif apabila ada 

dua dari tiga SPS BTA hasilnya positif. Bila hanya 1 spesimen yang positif 

perlu diadakan pemeriksaan lanjutan yaitu foto rontgen dada atau 

pemeriksaan spesimen SPS diulang. Kalau hasil rontgen mendukung 

tuberkulosis, maka penderita BTA positif. Maka perlu pemeriksaan lain, 

misalnya biakan. Bila tiga spesimen dahak negatif, diberikan antibiotik 

spektrum luas (kotrimaksol atau amoksisilin) selama 1 atau 2 minggu. Bila 

tidak ada perubahan tapi gejala klinis positif, ulangi pemeriksaan dahak SPS. 

Kalau hasil SPS positif, maka penderita tuberkulosis BTA positif. Jika 

negatif, lakukan pemeriksaan foto rontgen dada. Jika foto rontgen dada 

mendukung tuberkulosis, didiagnosis sebagai penderita tuberkulosis BTA 
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negatif rontgen positif. Bila hasil rontgen tidak mendukung tuberkulosis, 

bukan penderita tuberkulosis. 

2) Uji Tuberkulin 

Pada saat ini kurang berarti karena sebagian masyarakat sudah 

terinfeksi Mycobacterium tuberculosis, karena tingginya prevalensi 

tuberkulosis. Uji tuberkulin positif hanya menunjukan bahwa pasien pernah 

terpapar dengan Mycobacterium tuberculosis (Zulkoni dan Akhsin H., 2010). 

e.  Pengobatan Tuberkulosis  

Obat tuberkulosis umumnya dibagi menjadi dua, antara lain (Tjay dan 

Rahardja, 2002): 

1). Obat primer: isoniazida, rifampisin, pirazinamida, etambutol, dan 

streptomisin. Obat-obat ini paling efektif dan paling rendah toksisitasnya, 

tetapi menimbulkan resistensi dengan cepat bila digunakan sebagai obat 

tunggal. Maka terapi selalu dilakukan dengan kombinasi dari 3-4 obat, untuk 

kuman TB yang sensitif. Yang paling banyak digunakan adalah kombinasi 

INH, rifampisin, dan pirazinamida. 

2).  Obat sekunder:  klofazimin, fluorkinolon, sikloserin, rifabutin, dan asam 

p- aminosalisilat (PAS). Obat-obat ini memiliki kegiatan yang lebih lemah dan 

biasanya hanya digunakan bila terdapat resistensi atau intoleransi terhadap 

obat-obat primer. 

  Tabel 1. Dosis Obat Tuberkulosis (Depkes, 2005) 

Obat Dosis 

(mg/kgBB/hari) 

Dosis yang 

Dianjurkan 

(mg/kgBB/hari) 

Dosis 

Max 

Dosis (mg) / Berat 

Badan (kg) 

  Harian Intermitten  <40 40-

60 

>60 

R 8-12 10 10 600 300 450 600 

H 4-6 5 10 300 150 300 450 

Z 20-30 25 35  750 1000 1500 

E 15-20 15 30  750 1000 1500 

S 15-18 15 15 1000 Sesuai 

BB 

750 1000 
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f.  Obat-obat antituberkulosis 

Obat primer yang digunakan terapi tuberkulosis adalah 

1.  Isoniasid 

Derivat asam isonikotinat ini berkhasiat tuberkulostasis paling kuat 

terhadap Micobacterium tuberculosis dan bersifat bakterisid terhadap basil 

yang sedang tumbuh pesat (Tjay dan Rahardja, 2002). Mekanisme 

kerjanya berdasarkan terganggunya sintesa asam mikolat dan asam nukleat 

pada mikobakterium dengan perombakan menjadi asam isonikotinat di sel 

bakteri dan menyisip di dalam NAD
+
 sebagai ganti dari asam nikotinat 

(Gery et al, 2009). 

Absorpsi cepat dan lengkap, kecepatan absorpsi dapat berkurang 

dengan adanya makanan. Terdistribusi pada semua jaringan tubuh, cairan 

tubuh termasuk cairan serebrospinal, menembus plasenta, masuk ke dalam 

air susu. Ikatan protein sebesar 10%-50%. Metabolisme melalui hati 

dengan penurunan kecepatan metabolisme tergantung pada tipe asetilator. 

Waktu paro (T1/2) eliminasi dengan asetilator cepat (30-100 menit)  dan  

asetilator lambat (2-5 jam) terjadi perpanjangan pada pasien dengan 

kerusakan hati dan ginjal yang berat. Waktu untuk mencapai kadar 

puncak, serum  1-2 jam. Ekskresi urin (75% sampai 95%), feses dan 

saliva. Rentang terapeutik 1-7 mcg/ml (SI : 7-51 µmol/L) dan toksik 

sebesar  20-710  mcg/mL (SI: 146-5176 µmol/L) (Dinas Kesehatan, 2012). 

Efek sampingnya diperkirakan 5,4% lebih dari 2000 pasien adalah 

ruam (2%), demam (1,2%), ikterus (0,6%). Isoniazid dapat mencetuskan 

kejang pada pasien yang mengalami seizure dan kadang pada pasien tanpa 

riwayat seizure (Goodman dan Gilman, 2008). Jika diberikan bersama 

piridoksin mengatasi efek samping berupa neuritis perifer (parestesia kaki 

dan tangan) dapat berkurang, dengan cara isoniasid menghambat 

phosphorilasi pyridoksin sehingga meningkatkan ekskresi vitamin B6 

(USAID, 2010). 
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2. Rifampisin 

Mekanisme kerja RNA-polimerase yang tergantung pada DNA, dihambat 

karena pengikatan Rifampisin pada subunit β, sehingga sintesis RNA diblokir 

(Gery et al, 2009). Absorbsi secara oral diabsorpsi dengan baik, makanan 

dapat mengakibatkan penundaan absorpsi (delay) atau sedikit menurunkan 

kadar puncak. Distribusi sangat lipofilik, dapat menembus sawar darah 

otak (bood-brain barrier) dengan baik. Difusi relatif dari darah ke dalam 

cairan serebrospinal adekuat dengan atau tanpa inflamasi CSF (inflamasi 

meninges: 25%). Metabolisme melalui hepatik (resirkulasi enterohepatik). 

Ikatan protein sebesar 80%. Waktu paro (T½) eliminasi (3-4 jam), waktu 

tersebut akan memanjang pada gagal hepar, gagal ginjal terminal (1,8-11 

jam). Waktu untuk mencapai kadar puncak serum secara oral (2-4 jam). 

Ekskresi melalui feses (60%-65%) dan urin (30%)  sebagai  obat yang 

tidak berubah (Dinas Kesehatan, 2012). Efek sampingnya 4% pasien 

tuberkulosis adalah ruam (0,8%), demam (0,5%), mual dan muntah (1,5%) 

dan penyakit kuning (jika pasien sebelumnya riwayat penyakit hati 

(Goodman dan Gilman, 2008). 

3. Pirazinamid 

Mekanisme kerjanya berdasarkan pengubahannya menjadi asam 

pirazinat oleh enzim pyrazinamidase yang berasal dari basil TB. Begitu 

pH dalam makrofag diturunkan, maka kuman yang ada di “sarang” infeksi 

yang menjadi asam akan mati. Khasiatnya diperkuat oleh isoniasid. Obat 

ini khusus digunakan pada fase intensif, pada fase pemeliharaan hanya bila 

terdapat multiresistensi (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Absorbsi baik dalam tubuh. Terdistribusi luas kedalam jaringan tubuh, 

cairan termasuk hati, paru dan cairan serebrospinal. Difusi relatif dari 

darah kedalam cairan serebrospinal (adekuat dengan atau tanpa inflamasi). 

Cairan serebrospinal (inflamasi meninges : 100%). Ikatan protein sebesar 

50%. Metabolisme melalui hepatik dengan T½ eliminasi (9-10 jam). 

Waktu untuk mencapai kadar puncak serum dalam 2 jam. Ekskresi melalui 

urin (4% dalam bentuk obat tidak berubah) (Dinas Kesehatan, 2012). 
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Efek sampingnya yang sering kali terjadi dan berbahaya adalah 

kerusakan hati dengan ikterus (hepatotoksis) 15% disertai dengan ikterus 

(2%) (Goodman dan Gilman, 2008). Pengobatan harus segera dihentikan 

bila ada tanda-tanda kerusakan hati. Pada hampir semua pasien 

pirazinamid menghambat pengeluaran asam urat sehingga meningkatkan 

kadarnya dalam darah (hiperuricemia) dan menimbulkan serangan encok 

(gout). Obat ini dapat pula menimbulkan gangguan lambung-usus, demam, 

malaise dan anemia, juga menurunkan kadar gula darah (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

4. Etambutol 

Etambutol merupakan pilihan pertama antituberkulotik, dengan tipe 

efek bakterisid. Mekanisme kerjanya berdasarkan penghambatan sintesa 

RNA dengan mengeblok sintesis DNA dan protein sel (Gery et al, 2009). 

Absorbsi sekitar 80% dalam tubuh. Terdistribusi secara luas dalam tubuh 

(terkonsentrasi dalam ginjal, paru, saliva dan sel darah merah). Difusi 

relatif dari darah ke dalam cairan serebrospinal (cukup dengan atau tanpa 

inflamasi). Cairan serebrospinal normal meninges sebesar 0% dan  

inflamasi meninges sebesar 25%. Ikatan protein sebesar 20% hingga 30%. 

Metabolisme dalam hepatik (20%) menjadi bentuk metabolit inaktif. 

Waktu paro (T½) eliminasi (2.5-3.6 jam) untuk gagal ginjal terminal (7-15 

jam). Waktu untuk mencapai kadar puncak serum 2-4 jam. Ekskresi 

melalui urin (50%) dan feses (20%) dalam bentuk obat yang tidak berubah 

(Dinas Kesehatan, 2012). 

Efek sampingnya yang terpenting adalah (2%) dari 2000 pasien 

menerima 15 mg/kg adalah 0,8% pengurangan ketajaman penglihatan, 

0,5% ruam, 0,3 % demam (Goodman dan Gilman, 2008). Etambutol juga 

meningkatkan kadar asam urat dalam plasma akibat penurunan 

ekskresinya oleh ginjal.  

5.  Streptomisin 

Streptomisin ialah antituberkulosis pertama yang secara klinik dinilai 

efektif. Namun sebagai obat tunggal, bukan obat yang ideal. Streptomisin 
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in vitro bersifat bakteriostatik dan bakterisid terhadap kuman 

tuberkulosis. Mekanisme kerjanya berdasarkan penghambatan sintesa 

protein kuman dengan jalan pengikatan pada RNA ribosomal (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

Absorbsi secara i.m. diabsorbsi dengan baik. Terdistribusi ke dalam 

cairan ekstraselular termasuk serum, abses, ascitic, perikardial, pleural, 

sinovial, limfatik, dan cairan peritoneal (menembus plasenta; dalam 

jumlah yang kecil masuk dalam  air susu ibu). Ikatan protein sebesar  

34%. Waktu paro (T½)eliminasi  bayi baru lahir  (4-10 jam),  dewasa (2-

4.7 jam)  waktu bertambah panjang pada kerusakan ginjal. Waktu untuk 

mencapai kadar puncak , serum dalam 1 jam. Ekskresi melalui urin (90% 

dalam bentuk obat yang tidak berubah); feses,saliva, keringat dan air 

mata (< 1%). Rentang terapeutik kadar puncak 20-30 mcg/ml dan  toksik 

dengan kadar puncak : >50 mcg/mL (Dinas Kesehatan, 2012). 

  Efek samping obat dari 515 pasien 8,2% mengalami gangguan  

pendengaran dan keseimbangan. Oleh sebab itu penggunaan jangan 

waktu yang lama karena efek neurotoksik terhadap saraf cranial ke-8 

dapat menimbulkan ketulian permanen, efek lain adalah ruam (2%) dan 

demam (1,4%) (Goodman dan Gilman, 2008). 

Tabel 2 Efek samping ringan dari OAT 
Efek samping    Penyebab  Penatalaksaan 

 
Tidak/kurang nafsu makan, mual,  Rifampisin Semua OAT diminum  
sakit perut           malam sebelum tidur 
Nyeri Sendi    Pirasinamid Beri Aspirin 
Kesemutan sampai rasa terbakar di  INH  Beri vitamin B6 100mg 

kaki       per hari 
Warna kemerahan pada air seni  Rifampisin Konseling pasien     
(urine) 
 

Tabel 3  Efek samping berat dari OAT 
Efek samping   Penyebab                    Penatalaksaan 

 
Gatal dan kemerahan kulit            Semua  jenis OAT  Ikuti petunjuk pelaksanaan dibawah * 
Tuli                                                        Streptomisin             Streptomisin di hentikan, diganti 

etambutol 
Gangguan keseimbangan                       Streptomisin            Streptomisin dihentikan, diganti   

etambutol 

Ikterus tanpa penyebab lain               Semua  jenis OAT  Hentikan semua OAT sampai ikterus  
   menghilang 

 Bingung dan muntah-muntah            Semua  jenis OAT  Hentikan semua OAT,lakukan tes fungsi  
        hati 
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 Lanjutan tabel 3 

            Gangguan penglihatan        Etambutol    Hentikan Etambutol. 
            Purpura dan renjatan (syok)          Rifampisin    Hentikan Rifampisin 

 
 *Penatalaksanaan pasien dengan efek samping “gatal dan kemerahan kulit”: 

 Jika seorang pasien dalam pengobatan OAT mulai mengeluh gatal-gatal singkirkan dulu 

kemungkinan penyebab lain. Berikan dulu anti-histamin, sambil meneruskan OAT dengan 
pengawasan ketat.Gatal-gatal tersebut pada sebagian pasien hilang, namun pada sebagian pasien 
malahan terjadi suatu kemerahan kulit. Bila keadaan seperti ini, hentikan semua OAT. Tunggu 
sampai kemerahan kulit tersebut hilang. Jika gejala efek samping ini bertambah berat, pasien perlu 
dirujuk (Departemen Kesehatan, 2007) 

 

g. Efek Samping 

 adalah efek yang tidak dikehendaki yang merugikan atau 

membahayakan pasien (adverse reaction) dari suatu pengobatan. Efek 

samping tidak mungkin dihindari atau dihilangkan, tetapi dapat ditekan 

atau dicegah seminimal mungkin. 

Efek samping sendiri dibagi menjadi dua: 

1. Efek samping yang dapat diperkirakan : 

a. Aksi farmakologi yang berlebihan 

b. Respons karena penghentian obat 

c. Efek samping yang tidak berupa efek farmakologi utama 

2. Efek samping yang dapat diperkirakan  

a. Reaksi alergi 

b. Reaksi karena faktor genetik 

c. Reaksi idiosinkratik   

(Bagian Farmakologi Klinis Fakultas KedokteranUGM, 2012) 

h.  Mekanisme Terjadinya Efek Samping 

Terjadiya efek samping pada pasien tuberkulosis ini disebabkan 

kombinasi beberapa kombinasi obat antituberkulosis (Isoniazid, 

Rifampisin,  Pyrazinamid dan Ethambutol). Efek yang sering terjadi yaitu 

penyakit hati  peningkatan ensim beberapa kali lipat dari normal (ALT 

normal 7-53 UI/L), hipersensitivitas kulit dan gangguan gastrointestinal.  

Gejala klinik meliputi penyakit kuning, mual, muntah, nyeri perut, 

anoreksia (Gholami et al., 2006).  Pada pasien usai lanjut lebih mudah 

terserang hepatotoksik karena terjadi penurunan clearens metabolisme 

obat oleh ensim CYP450. Pada CYP450 terjadi biotransformasi hepatik 
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tipe I yaitu proses oksidasi atau dimetilasi yang menghasilkan produk 

toksik. Ikatan yang sering terjadi ikatan yang tidak larut air, sehingga 

terjadi metabolisme fase II. Pada fase II ikatannya kebanyakan larut air 

yang dilakukan oleh glucuronadation dan sulfation yang menghasilkan 

metabolit non toksik. Pada tahap III terjadi detoksifikasi yang dilakukan 

glutation, terbentuk ikatan kovalen antara senyawa toksik dengan enzim 

glutation S-transferase. Transporter (seperti P-glikoprotein) dan reseptor 

nuclear (seperti pregnane X-reseptor) yang berperan dalam eliminasi 

metabolit. Kebanyakan obat antituberkulosis larut lemak dan fase 

eliminasi membutuhkan biotransformasi dalam ikatan larut air. Terjadi 

perubahan aliran darah ke hati, ukuran hati, ikatan obat dan distribusinya 

(Tostman et al, 2007). 

Respon tubuh pada pasien tuberkulosis yang mengalami defisiensi 

nutrisi terjadi peningkatan pengeluaran energi dan terjadi peningkatan 

kerusakan jaringan. Tubuh memerlukan  meningkat energi untuk melawan 

infeksi yang ditimbulkan tuberkulosis sehingga terjadi pengeluaran energi 

yang berlebih yang berdampak pada kurangnya berat badan tubuh. Secara 

umum terjadi perubahan metabolisme semua makronutrien contoh protein, 

karbohidrat dan lemak. Pada pasien mengalami malnutrisi terjadi 

gangguan intake protein. Sehingga pada pasien tuberkulosis terjadi banyak 

kekurangan protein pada jaringan yang mengakibatkan malabsorpsi seperti 

diare, kehilangan cairan. Respon infeksi yang mempengaruhi mikronutrien 

(vitamin dan mineral). Vitamin dan mineral merupakan ikatan esensial 

dalam tubuh dan sebagai bahan utama fungsi tubuh seperti metabolisme. 

Peningkatan kebutuhan energi pada jaringan menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan akan vitamin A, D, E, B6, asam folat. Sebaliknya terjadi 

penurunan elemen dalam darah (besi, selenium dan zink) (DOH, 2007). 

2.  STATUS GIZI 

 Status gizi yang buruk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kejadian tuberkulosis paru. Kekurangan kalori dan protein serta kekurangan 

zat besi dapat meningkatkan risiko terkena tuberkulosis paru,cara pengukuran 
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status gizi salah satunya dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan 

atau Indek Masa Tubuh (IMT). Penggunaan IMT hanya berlaku untuk orang 

dewasa berumur diatas 18 tahun. IMT tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, 

remaja, ibu hamil dan olahragawan. Disamping itu IMT tidak bisa diterapkan 

pada pasien dengan keadaan khusus seperti edema, ascites dan hepatomegali 

(Supariasa et al., 2002). 

Tabel 4  Kategori Ambang batas IMT untuk Indonesia 
Kategori  IMT 

Kurus  < 18,5 

 

Normal  >18,5-25,0 
 

Gemuk Pre-obes >25,00-29,99 

 Obesitas Kelas 1 

Obesitas Kelas 2 

>30,00-34,99 

           >35,00-39,99 

 Obesitas Kelas 3            ≥40,00 

(WHO,2004) 

Kelebihan dari penggunaan IMT adalah 

a. Baik untuk menilai status gizi masa lampau. 

b. Ukuran panjang dapat dibuat sendiri, murah, dan mudah dibawa. 

Kekurangan dari penggunaan metode IMT adalah 

a. Tinggi badan tidak cepat naik, bahkan tidak mungkin turun. 

b. Pengukuran relative sulit dilakukan karena sampel harus berdiri tegak, 

sehingga diperlukan dua orang untuk melakukannya. 

c. Ketepatan umur sulit didapat (Supariasa et al., 2002). 

Pada orang yang mengalami infeksi terjadi pengeluaran energi yang 

berlebihan padahal energi tersebut diperlukan dalam fungsi tubuh. Diwaktu 

yang sama terjadi penurunan pengambilan energi dalam tubuh yang 

menyebabkan terjadinya anoreksia. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya 

malnutrisi, kegunaan energi dalam tubuh adalah menghasilkan protein. Pada 

pasien yang mengalami malnutrisi terjadi defisiensi micronutrien seperti 

vitamin A. D, E, B6, ,asam folat, mineral, zat besi, selenium. Dengan 

berkurangnya mikronutrien maka akan mengurangi sistem imunitas tubuh 

(USAID, 2010).  
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Pemberian vitamin A dan zinc (Zn) pada penderita tuberkulosis (TB) 

dewasa setelah 2 dan 6 bulan berdampak pada peningkatan berat badan, IMT, 

lingkaran lengan atas, tebal lemak trisep dan bisep, peningkatan proporsi 

lemak tubuh, kadar albumin, hemoglobin, penurunan kadar C-reaktif protein 

dan peningkatan Zn plasma. Dengan pemberian diet tinggi protein dan tinggi 

protein (TKTP) dan pemberian obat TB pada penderita TB yang dirawat 

dirumah sakit didapatkan perbaikan secara klinis berupa peningkatan berat 

badan, peningkatan kadar Hb dan penurunan SGOT, SGPT (Linder, 1991). 

Makanan untuk memperbaiki nutrisi tubuh : 

1. Makanan kaya vitamin B6 

Daging sapi, kenari, kacang, biji-bijian, kacang polong, brokoli, kacang 

kedelai, gandum pisang 

2. Makanan kaya zat besi 

Daging sapi, biji gandum, buah prem, sayuran berdaun hijau kehitaman. 

3. Makanan kaya vitamin A 

Brokoli, wortel, buah labu, kentang, bayam, telur, belewah. 

4. Makanan kaya protein 

Susu, keju, yogourt, ikan, telur, kacang-kacangan. 

5. Makanan kaya vitamin C 

Buah jerul, tomat, brokoli, lada manis, kubis, strawberry. 

6. Makanan kaya kalsium 

Susu, keju, yogourt, kacang kedelai, tahu, brokoli, ikan sarden, salmon 

(Kingston et al., 2011). 

 

E. Landasan Teori 

 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 
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farmakokinetik seperti jumlah dan kecepatan absorpsi, transportasi dan 

distribusi pada reseptornya, metabolisme obat, dan ekskresi obat (Johana et 

al., 2012). 

Menurunnya status gizi, khususnya tergambar pada turunnya kadar 

protein plasma dapat mempengaruhi farmakokinetik obat. Farmakokinetik 

obat meliputi proses absorbsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Penelitian 

membuktikan bahwa malnutrisi, baik gizi kurang maupun obesitas dapat 

mempengaruhi respons tubuh terhadap obat. Tingginya obat yang tidak 

terikat protein berakibat kecepatan pemanfaatan atau detoksifikasi terhambat, 

keadaan ini dapat berakibat toksik pada tubuh. Tinggi kadar obat yang tidak 

didetoksifikasi disertai sejumlah efek samping obat dapat mempengaruhi 

nafsu makan, mual, malabsorpsi nutrien, antagonis vitamin, deplesi terhadap 

mineral tubuh dan meningkatkan katabolisme otot (Johana et al., 2012). 
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Keterangan : 

Diteliti  

Tidak diteliti 

Gambar.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efek Samping Obat 

 

G. Hipotesis 

Ada hubungan antara status gizi dengan efek samping obat antituberkulosis. 

Menurunnya status gizi mengakibatkan meningkatnya efek samping. 

 

Reaksi Efek 

Samping Obat Fisiologi 

Patofisiologi 

Faktor 

Lingkungan 

Obat yang 
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Genetika 

Usia 

Jenis Kelamin 

Status Gizi 
IMT 

Fungsi: 

Hati 

Ginjal 

Saluran Cerna 


