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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuberkulosis paru-paru merupakan penyakit infeksi yang menyerang 

parenkim paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis (M. 

tuberculosis). Penyakit ini dapat menyebar kebagian tubuh lain seperti ginjal, 

tulang dan nodus limfe (Soemantri, 2008). 

Tuberkulosis merupakan salah satu penyebab tingginya angka kesakitan 

dan kematian baik di Negara sedang berkembang maupun Negara maju. Menurut 

laporan WHO sepertiga dari populasi penduduk dunia telah terinfeksi 

tuberkulosis. Setiap tahun diperkirakan terdapat lebih dari 8 juta kasus baru 

tuberkulosis, sementara lebih dari 2 juta orang meninggal karena penyakit ini. 

Diperkirakan 95% penderita tuberkulosis berada di Negara berkembang, 75%  

penderita tuberkulosis adalah kelompok usia produktif (15-50 tahun) (DepKes, 

2002). Indonesia merupakan penyumbang penyakit tuberkulosis terbesar nomor 

lima di dunia setelah Negara-negara berkembang lainnya. 

Di Indonesia masih banyak ditemukan ketidakberhasilan dalam terapi 

tuberkulosis, hal ini disebabkan karena ketidakpatuhan pasien dalam meminum 

obat secara rutin sehingga dapat menyebabkan resistensi kuman tuberkulosis 

terhadap obat-obat anti tuberkulosis dan kegagalan terapi. Ketidaksesuaian 

pemilihan jenis obat OAT 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). 

Penanggulangan tuberkulosis terutama di Negara berkembang masih 

belum memuaskan, karena angka kesembuhan baru mencapai 30 % saja. Masalah 

yang dihadapi adalah meningkatnya populasi tuberkulosis sehubungan dengan 

adanya letusan HIV, meningkatnya resistensi terhadap beberapa obat anti 
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tuberkulosis, kurangnya biaya pengadaan obat tuberkulosis bagi pasien 

yang kurang mampu, serta kurangnya perhatian aparat pemerintah terhadap 

besarnya masalah tuberkulosis, dan kurang terpadunya penanggulangan 

tuberkulosis (Soeparman dkk, 2004). 

Peningkatan jumlah penderita tuberkulosis disebabkan oleh berbagai 

faktor, yakni kurangnya tingkat kepatuhan penderita untuk berobat dan meminum 

obat, timbulnya resistensi ganda, kurangnya daya tahan hospes terhadap 

micobakteria, berkurangnya daya bakterisid obat yang ada, meningkatnya kasus 

HIV/AIDS dan krisis ekonomi (DepKes, 2006).  

Menurut hasil penelitian Heriyono tahun 2004, faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan penderita tuberkulosis paru adalah pendidikan, 

pengetahuan, sikap, pekerjaan, pendapatan, jarak pelayanan dan dukungan 

Pengawas Menelan Obat (PMO). Sedangkan faktor yang tidak berhubungan 

dengan kepatuhan penderita tuberkulosis adalah umur dan jenis kelamin 

(Heriyono, 2004).  

Menurut standar DepKes RI (DepKes, 2003) obat anti tuberkulosis 

diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis. Dalam jumlah cukup dan 

dosis tepat selama 6-8 bulan agar semua kuman termasuk kuman persisten dapat 

terbunuh. 

Evaluasi penggunaan obat bertujuan untuk menjamin penggunaan obat 

yang rasional sehingga mendapatkan keberhasilan dalam pengobatan dan 

mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Maka dari itu perlu dilakukan 

evaluasi penggunaan obat meliputi tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat dan tepat 

dosis. Penggunaan obat yang rasional bila didukung dengan kepatuhan pasien 

akan sangat bermanfaat bagi pasien itu sendiri, baik dari segi kesehatan, biaya dan 

kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat tersebut terutama sekali bagi pasien 

yang harus mengkonsumsi obat dalam waktu lama, seperti penyakit Tuberkulosis, 

oleh karena itu efisiensi dan efektivitas kepatuhan dan penggunaan obat yang 

tepat merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan 
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Tuberkulosis merupakan suatu penyakit kronik yang salah satu kunci 

keberhasilan pengobatannya adalah kepatuhan dari penderita (adherence). 

Kemungkinan ketidakpatuhan penderita  selama pengobatan TB sangatlah besar. 

Ketidakpatuhan ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah 

pemakaian obat dalam jangka panjang, jumlah obat yang diminum cukup banyak 

serta kurangnya kesadaran dari penderita akan penyakitnya. Oleh karena itu perlu 

peran aktif dari tenaga kesehatan  sehingga keberhasilan terapinya dapat dicapai. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan pasien 

tuberkulosis di RSUD Dr. Moewardi dalam menggunakan pengobatan anti 

tuberkulosis (OAT). Dari hasil penelitian, diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan minum obat penderita TB dan memberikan gambaran mengenai 

ketepatan dalam menangani kasus–kasus TB di RSUD Dr. Moewardi, bahan 

evaluasi terhadap pelayanan farmasi dan untuk meningkatkan pelayanan 

kefarmasian. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat disusun 

perumusan masalahnya yaitu: 

1. Bagaimana gambaran penggunaan obat pada pasien tuberkulosis paru di 

RSUD Dr. Moewardi. 

2. Bagaimana kesesuaian penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) di RSUD Dr. 

Moewardi dengan Standar Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 

Departemen Republik Indonesia tahun 2008. 

3. Bagaimana tingkat kepatuhan pasien tuberkulosis paru dalam menggunakan 

obat anti tuberkulosis (OAT) di RSUD Dr. Moewardi. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui gambaran penggunaan obat-obat anti tuberkulosis paru di RSUD 

Dr. Moewardi. 

2. Mengevaluasi penggunaan obat anti tuberkulosis paru di RSUD Dr. Moewardi 

dibandingkan dengan Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 

Departemen Republik Indonesia tahun 2008. 

3. Mengetahui tingkat kepatuhan pasien tuberkulosis paru terhadap penggunaan 

obat anti tuberkulosis (OAT). 

D. Tinjuan Pustaka 

1. Tuberkulosis  

a. Pengertian Tuberkulosis 

Tuberkulosis atau TBC adalah suatu penyakit menular yang 

disebabkan oleh basil tahan asam (BTA) Mycobacterium tuberculosis 

yang ditemukan oleh Robert Koch (1882) yang biasanya mulai didalam 

paru-paru dengan benjol-benjol kecil (tuberkel). Infeksi dalam basil ini 

umumnya terjadi melalui saluran pernafasan (Tjay dan Rahardja, 2007).  

b. Etiologi Tuberkulosis 

Penyebab tuberkulosis adalah kuman Mycobacterium 

tuberculosis. Tidak hanya mengenai paru tetapi dapat mengenai organ lain 

(Maitra dan Kumar, 2007). Sebagian besar kuman terdiri atas asam lemak 

(Lipid). Lipid inilah yang membuat kuman lebih tahan terhadap asam dan 

tahan terhadap gangguan kimia dan fisik. Oleh karena itu, disebut pula 

sebagai Basil Tahan Asam (BTA). Kuman dapat tahan hidup pada udara 

kering maupun dalam keadaan dingin (dapat tahan bertahun-tahun dalam 

lemari es). Hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat dormant. Dari 

sifat dormant ini kuman bangkit kembali dan menjadikan tuberkulosis 

aktif kembali (DepKes, 2003). 
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c. Epidemiologi 

Resiko tuberkulosis didasarkan atas sosial, ekonomi dan tingkat 

kesehatan individu. Angka kejadian tuberkulosis meningkat pada usia 

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

penderita DM, pecandu alkohol, pecandu obat bius, HIV, malnutrisi, 

kemoterapi gelandangan, orang-orang dalam penjara, dan sebagainya 

(Icksan dan Luhur, 2008).  

Kira-kira 5 hingga 100 populasi yang baru terinfeksi akan 

berkembang menjadi tuberkulosis paru 1 hingga 2 tahun setelah terinfeksi. 

Bila mengingat kerentanan seseorang terhadap tuberkulosis, dua faktor 

resiko harus diperiksa. Resiko mendapatkan infeksi dan resiko 

berkembangnya penyakit klinis aktif setelah timbul infeksi. Resiko 

mendapatkan infeksi dan perkembangnya klinis penyakit bergantung pada 

keberadaan infeksi dalam masyarakat. Kerentanan seseorang terhadap 

tuberkulosis terdapat dua faktor risiko yaitu mendapatkan infeksi dan 

risiko berkembangnya penyakit menjadi klinis aktif setelah timbul infeksi. 

Resiko mendapatkan infeksi dan perkembangannya klinis penyakit 

bergantung pada keberadaan infeksi dalam masyarakat khususnya orang 

yang terkena infeksi HIV, imigran dari daerah prevalensi tinggi 

tuberkulosis. 

Mereka yang menetap di lingkungan yang berisiko tinggi untuk 

penularan tuberkulosis, seperti fasilitas-fasilitas perbaikan, penampungan 

bagi tuna wisma, rumah sakit, dan rumah-rumah perawatan. 

d. Patogenesis 

Tempat masuk kuman M. tuberculosis adalah saluran pernafasan, 

saluran pencernaan, dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan infeksi 

tuberkulosis terjadi melalui udara, yaitu melalui inhalasi droplet (percikan 

dahak) yang mengandung kuman-kuman basil tuberkel yang berasal dari 

orang yang terinfeksi (Price dan Wilson, 2006). Droplet yang mengandung 
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kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. 

Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut tertiup ke dalam saluran 

pernafasan. Selama kuman tuberkulosis masuk ke dalam tubuh manusia 

melalui pernafasan, kuman tuberkulosis tersebut dapat menyebar dari paru 

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

limfe, saluran nafas, atau penyebararan langsung ke bagian tubuh lainnya 

(DepKes, 2002).  

e. Patofisiologi 

Infeksi primer diinisiasi oleh implantasi organisme di alveolar 

melalui dopret nuklei yang sangat kecil (1-5mm) untuk menghindari sel 

epithelial siliari dari saluran pernafasan atas. Bila terimplantasi M. 

tuberculosis melalui saluran nafas, mikroorganisme akan membelah diri 

dan dicerna oleh makrograf pulmoner, dimana pembelahan diri akan terus 

berlangsung walaupun lebih pelan. Nekrosis jaringan dan kalsifikasi pada 

daerah yang terinfeksi dan nodus limfe regional dapat terjadi, 

menghasilkan pembentukan radiodense area menjadi kompleks ghon. 

Manifestasi klinik berdasarkan pedoman nasional penggunaan 

tuberkulosis, gejala umum pada penyakit ini adalah batuk terus menerus 

dan berdahak selama tiga minggu atau lebih. Gejala lain yang sering 

dijumpai adalah dahak bercampur darah, sesak nafas, rasa nyeri di dada, 

badan lemah, nafsu makan menurun, rasa kurang enak badan (malaise), 

berkeringat malam walau tanpa kegiatan, serta demam meriang lebih dari 

sebulan. Seseorang yang diperkirakan memiliki gejala tuberkulosis paru, 

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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f. Komplikasi Tuberkulosis 

Komplikasi yang sering terjadi pada stadium lanjut (DepKes, 2002) : 

1) Hemoptisis berat (pendarahan dari saluran nafas bawah) yang dapat 

mengakibatkan kematian karena shock hipovolemik atau 

tersumbatnya jalan nafas. 

2) Kolaps dari lobus akibat retraksi bronchial. 

3) Bronkietasis (pelebaran bronkus setempat) dan fibrosis 

(pembentukan jaringan ikat pada proses pemulihan atau reaktif) pada 

paru. 

4) Penyebaran infeksi ke organ lain. 

5) Insufisiensi kardio pulmoner. 

g. Gejala dan Diagnosis 

1) Gejala Tuberkulosis 

Gejala utama pasien tuberkulosis paru adalah batuk berdahak 

selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala 

tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, 

badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, 

berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang 

lebih dari satu bulan (DepKes, 2008). 

2) Diagnosis Tuberkulosis 

Diagnosis TB paru pada orang dewasa dapat ditegakkan 

dengan ditemukannya BTA (Basil Tahan Asam) pada pemeriksaan 

dahak secara mikroskopis. Hasil pemeriksaan dinyatakan positif 

apabila sedikitnya dua dari tiga spesimen SPS (Sewaktu-Pagi-

Sewaktu) BTA hasilnya positif (DepKes, 2008). 

 

2. Pengobatan Tuberkulosis 

Jenis obat anti tuberkulosis (OAT) adalah : 

a. Isoniazid  

Isoniazid merupakan derivat asam isonikotinat yang berkhasiat 

untuk obat tuberkulosis yang paling kuat terhadap M. tuberculosis (dalam 
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fase istirahat) dan bersifat bakterisid terhadap basil yang tumbuh pesat. 

Obat ini masih tetap merupakan obat kemoterapi terpenting terhadap 

berbagai tipe tuberkulosis dan selalu dalam bentuk kombinasi dengan 

rifampisin dan pirazinamid (Tjay dan Rahardja, 2007). Indikasi dari 

isoniazid adalah tuberkulosis dalam kombinasi dengan obat lain, 

sedangkan kontraindikasinya adalah penyakit hati yang aktif 

hipersensitifitas terhadap isoniazid. Efek samping dari isoniazid adalah 

mual, muntah, neuritis perifer, neuritis optik, kejang, demam, purpura, 

hiperglikemia, dan ginekomastia. Dosis isoniazid yang diberikan 

umumnya per oral, tapi dapat diberikan secara intramuscular atau 

intravena. Dosis harian yang dianjurkan 5 mg/kg BB, sedangkan untuk 

pengobatan intermiten 3 kali seminggu diberikan dosis 10 mg/kg BB. 

Isoniazid berinteraksi dengan anestetik yaitu hepatotoksik mungkin di 

potensi oleh isofluran. Aluminium hidroksida yaitu gel yang dapat 

menurunkan absobsi isoniazid dan mungkin dapat meningkatkan kadar 

plasma theofilin.  

b. Rifampisin  

Bersifat bakterisid dapat membunuh kuman semi-dormant 

(persister) yang tidak dapat dibunuh oleh Isoniazid. Dosis 10 mg/kg BB 

diberikan sama untuk pengobatan harian maupun intermiten 3 kali 

seminggu. Efek samping pada rifampisin adalah gangguan saluran cerna, 

terjadi sindrom influenza, gangguan respirasi, udem, kelemahan otot, 

gangguan menstruasi, warna kemerahan pada urin (DepKes, 2002). 

c. Pirazinamid  

Pirazinamid ini bekerja sebagai bakterisida (pada suasana asam 

pH 5-6) atau bakteriostatis, tergantung pada pH dan kadarnya di dalam 

darah. Pirazinamid dengan spektrum kerjanya sangat sempit dan hanya 

meliputi M. tuberculosis, berdasarkan pengubahanya menjadi asam 

pirazinat oleh enzim pyrazinamidase yang berasal dari basil TBC. Begitu 

pH dalam makrograf diturunkan, maka kuman yang berada di sarang 

infeksi yang menjadi asam akan mati (Tjay dan Rahardja, 2007). Dosis 
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harian yang dianjurkan 25 mg/kg BB, sedangkan untuk pengobatan 

intermiten 3 kali seminggu diberikan dosis 35 mg/kg BB. Efek samping 

dari pirazinamid adalah hepatotoksisitas, temasuk demam anoreksia, 

hepatomegali, ikterus, gagal hati, mual, muntah, artlagia, anemia, urtikaria.  

d. Etambutol  

Derivat etilendiamin berkhasiat spesifik terhadap M. tuberculosis 

dan M. atipis’ tetapi pada dosis terapi kurang efektif dibanding obat-obat 

primer. Dengan mekanisme kerjanya adalah penghambatan sintesa RNA 

pada kuman yang sedang membelah, juga menghindarkan terbentuknya 

mycolic acid pada dinding sel (Tjay dan Rahardja, 2007).  

Indikasi dari etambutanol adalah tuberkulosis dalam kombinasi 

dengan obat lain, sedangkan kontraindikasinya anak di bawah 6 tahun, 

neuritis optik, gangguan visual. Efek samping dari etambutanol adalah 

neuritis optik, buta warna merah/hijau, neuritis primer (DepKes, 2002). 

Dosis harian yang dianjurkan 15 mg/kg BB, sedangkan untuk pengobatan 

intermiten 3 kali seminggu digunakan dosis 30 mg/kg BB. 

e. Streptomisin  

Saat ini sudah jarang digunakan kecuali untuk kasus resistensi, 

kadar obatnya dalam plasma harus diukur terutama pada pasien dengan 

gangguan fungsi ginjal. Aminoglikosida ini bersifat bakterosida dan tidak 

diserap melalui saluran cerna sehingga harus diberikan secara parenteral. 

Toksisitasnya merupakan keberatan besar karena dapat merusak saraf 

otak yang melalui organ keseimbangan dan pendengaran (Tjay dan 

Raharja, 2007). Dosis harian yang dianjurkan 15 mg/kg BB sedangkan 

untuk pengobatan intermiten 3 kali seminggu digunakan dosis yang sama. 

Penderita berumur sampai 60 tahun dosisnya 0,75g/hari, sedangkan untuk 

berumur 60 atau lebih diberikan dosis 0,50g/hari.  
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3. Panduan obat anti tuberkulosis (OAT)  

Menurut WHO obat anti tuberkulosis ada 3 kategori yaitu : 

a. Kategori 1  

Tahap intensif terdiri dari Isoniazid (H), Rifampisin (R), 

Pirazinamid (Z), dan Etambutol (E). Obat-obat tersebut diberikan setiap 

hari selama 2 bulan (2HRZE). Kemudian diteruskan dengan tahap lanjutan 

yang terdiri dari Isoniazid (H) dan Rifampisin (R), diberikan tiga kali 

dalam seminggu selama 4 bulan (4H3R3). 

Obat ini diberikan untuk : 

1) Penderita baru TB paru BTA positif 

2) Penderita TB paru BTA negatif, rontgen yang “sakit berat” 

3) Penderita TB Ekstra paru berat 

b. Kategori 2 

Tahap intensif diberikan selama 3 bulan, yang terdiri dari 2 bulan 

dengan Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), Etambutol (E) 

dan suntikan Streptomisin (S) setiap hari dari unit pelayanan kesehatan 

(UPK). Dilanjutkan 1 bulan dengan Isoniazid (H), Rifampisin (R), 

Pirazinamid (Z), dan Etambutol (E) setiap hari. Setelah itu diteruskan 

dengan tahap lanjutan selama 5 bulan dengan HRE yang diberikan tiga 

kali dalam seminggu. 

Obat ini diberikan untuk : 

1) Penderita kambuh (relaps) 

2) Penderita gagal (failure) 

3) Penderita dengan pengobatan setelah lalai (after default)  

c. Kategori 3 

Tahap intensif terdiri dari HRZ diberikan setiap hari selama 2 

bulan (2HRZ), diteruskan dengan tahap lanjutan terdiri dari HR selama 4 

bulan diberikan tiga kali seminggu (4H3R3). 
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  Obat diberikan untuk : 

1) Penderita baru BTA negatif dan rontgen positif sakit ringan. 

2) Penderita ekstra paru ringan, yaitu TB kelenjar limfe (limfadenitis), 

pleuritis eksudativa unilateral, TB kulit, TB tulang (kecuali tulang 

belakang), sendi dan kelenjar adrenal.  

Tahun 2008 dimulailah pengobatan untuk pasien TB paru dalam 

bentuk kombinasi dosis tetap (KDT) dan dalam pengobtan bentuk KDT 

hanya terdapat 2 kategori serta pemberian obat disesuaikan dengan berat 

badan pasien, yaitu (DepKes, 2008): 

 

1) Kategori 1 

Panduan OAT ini diberikan untuk pasien baru yang :  

a) Pasien baru TB paru BTA positif 

b) Pasien baru TB paru BTA negatif dengan foto toraks positif 

c) Pasien TB paru ekstra  

Tabel no. 1 dan 2 adalah tabel dosis untuk panduan pasien yang 

menggunakan obat anti tuberkulosis (OAT) untuk kategori 1. 
Tabel 1. Dosis Untuk Paduan OAT KDT Untuk Kategori I : 2 (HRZE) / 4(HR) 3  

(DepKes, 2008) 
 

Berat badan Tahap intensif tiap hari selama 
56 hari HRZE (75/150/400/275) 

Tahap lanjutan 3 kali seminggu 
selama 16 minggu HR (150/150) 

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

Tabel 2 . Dosis Paduan OAT Kombipak Untuk Kategori 1: 2HRZE/4H3R3  (DepKes, 2008) 
 

Tahap 
pengobatan 

Lama 
pengobatan 

 

Dosis perhari / kali Jumlah 
hari/kali 
menelan 

obat 

Tablet 
Isoniazid 
@ 300 mg 

Kaplet 
Rifampisin 
@ 450 mg 

Tablet 
Pirazinamid 

@ 500 mg 

Tablet 
Etambutol 
@ 250 mg 

Intensif  2 bulan  1 1 3 3 56 
lanjutan  4 bulan  2 1 - - 48 

 
2) Kategori 2 

Panduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang 

telah diobati sebelumnya : 
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a) Pasien kambuh 

b) Pasien gagal 

c) Pasien dengan pengobatan stelah putus berobat 

Tabel 3 dan 4 tabel yang menjelaskan dosis untuk pasien 

yang menggunakan obat anti tuberkulosis untuk kategori 2. 
Tabel 3. Dosis Untuk Paduan OAT  KDT Untuk Kategori 2: 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 

(DepKes, 2008) 
 

Berat 
badan 

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

Tahap lanjutan 3 kali 
seminggu HR (150/150) + E 

(400) 
Selama 56 hari Selama 28 hari Selama 20 minggu 

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

38-54 kg 3 tab 4 KDT + 700 mg 
Streptomisin inj 3 tab 4 KDT 3 tab 2 KDT + 3 tab Etambutol 

55-70 kg 4 tab 4 KDT + 1000 mg 
Streptomisin inj 4 tab 4 KDT 4 tab 2 KDT + 4 tab Etambutol 

≥71 kg 5 tab 4 KDT + 1000 mg inj 5 tab 4 KDT 5 tab 2 KDT + 5 tab Etambutol 
 

Tabel 4.  Dosis Paduan OAT Kombipak Untuk Kategori 2: 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 
(DepKes, 2008) 

Tahap pengobatan 
 

Lama 
pengobatan

 

Tab 
INH @ 
300 mg

Kab 
Rifam @ 
400 mg 

Tab 
Piraz 

@500 mg

Etambutol 
Streepto 
injeksi 

Jumlah 
hari/kali 
menelan 

obat 

Tab  
@ 250 

mg 

Tab  
@ 400 

mg 
Tahap intensif (harian)  2 bulan 1 1 3 3 - 0,75 gr 56 

1 bulan 1 1 3 3 - - 28 
Tahap lanjutan (dosis 
3x seminggu)  

4 bulan 
 

2 
 

1 - 1 2 - 

 

4. Hasil pengobatan 

Hasil pengobatan seorang penderita dapat dikategorikan sebagai 

(DepKes, 2002) : 

a. Sembuh : Penderita dinyatakan sembuh bila telah 

menyelesaikan pengobatan secara lengkap 

dan pemeriksaan dahak 3 kali berturut-turut 

hasilnya negatif. 

b. Pengobatan lengkap : Penderita yang telah menyelesaikan 

pengobatannya secara lengkap tapi tidak ada 
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hasil pemeriksaan ulang dahak paling sedikit 

2 kali berturut-turut hasilnya negatif. 

c. Meninggal  :  Penderita yang dalam masa pengobatan 

meninggal karena sebab apapun. 

d. Pindah  :  Penderita yang pindah berobat ke kabupaten 

lain. 

e. Drop Out/DO  :  Penderita yang tidak mengambil obat 2 kali 

berturut-turut atau sebelum masa pengobatan 

selesai. 

f. Gagal :  

1) Penderita BTA positif hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif 

/kembali positif pada 1 bulan sebelum akhir pengobatan. 

2) Penderita BTA negatif yang hasil pemeriksaan dahaknya pada 

akhir bulan ke2 menjadi positif. 

5. Kepatuhan  

a. Pengertian Kepatuhan dilihat dari sikap atau ketaatan pasien. Kepatuhan 

di mulai mula– mula individu mematuhi anjuran petugas kesehatan tanpa 

relaan untuk melakukan tindakan (Niven, 2002).  

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan  

Faktor-faktor yang mendukung kepatuhan pasien adalah (Niven, 2002):  

1) Faktor Intrinsik adalah faktor yang tidak perlu rangsangan dari luar, 

yang berasal dari diri sendiri, yang terdiri dari :  

a) Motivasi  

Motivasi adalah daya yang menggerakkan manusia untuk 

berperilaku. Hal yang berkaitan dengan motivasi dalam 

berperilaku yaitu kemajuan untuk berusaha dalam pencapaian 

tujuan dan pemenuhan kebutuhan individu.  

b) Keyakinan, Sikap dan Kepribadian  

Model keyakinan kesehatan berguna untuk memperkirakan 

adanya ketidakpatuhan  

c) Pendidikan  



14 

 

Pendidikan pasien meningkatkan kepatuhan pasien, jika 

pendidikan tersebut adalah pendidikan yang aktif seperti 

penggunaan buku-buku atau kaset yang berisi tentang kesehatan 

yang digunakan oleh pasien secara mandiri.  

d) Pemahaman Tentang Kepribadian  

e) Persepsi Pasien Terhadap Keparahan Penyakit  

Persepsi pasien yang dimaksud disini adalah pandangan pasien 

tentang keparahan penyakit dan konsekuensi ketidakpatuhan 

adalah penting.  

f) Keadaan Fisik Penderita 

g) Kemampuan  

Kemampuan adalah potensi seseorang untuk melakukan 

pekerjaan.  

2) Faktor Ekstrisik adalah faktor yang perlu rangsangan dari luar, yang 

terdiri dari :  

a) Dukungan Sosial  

Dukungan sosial dalam bentuk dukungan emosional dari anggota 

keluarga yang lain, teman dan uang merupakan faktor-faktor 

penting dalam kepatuhan. Keluarga dapat menjadi faktor yang 

sangat berpengaruh dalam menentukan keyakinan dan skor 

kesehatan individu serta dapat juga menentukan tentang program 

pengobatan yang dapat mereka terima.  

b) Dukungan dari Profesional Kesehatan  

Merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan.  

c) Kualitas Interaksi  

Kualitas interaksi antara profesional kesehatan dengan pasien 

merupakan bagian yang penting dalam menentukan kepatuhan.  

d) Perubahan Model Terapi  

Program-program kesehatan dapat dibuat sederhana mungkin 

dan pasien terlibat dalam pembuatan program tersebut.  
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Pihak-pihak yang diharapkan memiliki kepatuhan dalam upaya 

pemberantasan TB seperti antara lain sebagai berikut. 

a. Pasien 

Kepatuhan pasien dalam menelan obat merupakan kunci 

utama dalam pengobatan pasien TB. Pasien yang tidak patuh tidak 

hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat di 

sekitarnya karena ia bisa menularkan kuman TB yang bahkan sudah 

kebal pengobatan. Saat ini, kasus TB kebal obat di Indonesia 

prevalensinya sudah cukup banyak yakni mencapai 1-2 persen dari 

prevalensi TB biasa. Ketika sudah mulai kebal obat, TB butuh waktu 

pengobatan lebih lama yakni sampai 2 tahun sementara obatnya juga 

lebih keras dan mahal. 

b. Dokter sebagai pemberi pengobatan (provider) 

Dokter sebagai pemberi pengobatan harus patuh 

menerapkan ISTC (International Standard for TB Care). Tidak 

hanya dengan memberikan obat yang paling tepat, dokter juga harus 

bisa menilai kepatuhan pasien, menangani jika terjadi 

ketidakpatuhan dan mampu meyakinkan pasien sampai pengobatan 

selesai. Dalam melaksanakan tugasnya, dokter sebagai provider 

perlu dibantu juga oleh Pengawas Menelan Obat (PMO) yang 

dipercaya oleh pasien. Ibu PKK, kader kesehatan, keluarga pasien 

dan lain-lain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan 

pasien TB. 

c. Dampak ketidakpatuhan 

Bagi pasien sendiri, ketidakpatuhan akan membuat 

penyakitnya susah sembuh, menurunkan produktivitas, menulari 

orang di lingkungannya dan berisiko mengalami kebal obat yang 

bisa berujung pada kematian. Ketidakpatuhan dari pihak selain 

pasien lebih banyak meningkatkan risiko penularan. Secara ekonomi, 

dampak dari ketidakpatuhan juga sangat merugikan. Sekitar 75 

persen pasien TB berasal dari kelompok usia produktif yakni sekitar 
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15-50 tahun dan tiap tahun akan kehilangan rata-rata 3-4 bulan masa 

kerja karena penyakitnya tersebut. Risiko kekebalan atau resistensi 

terhadap pengobatan juga sangat mengkhawatirkan. Selain memakan 

waktu lebih lama, pengobatan untuk TB yang sudah resisten akan 

memicu lebih banyak efek samping, lebih mahal dan tentunya 

kumannya juga lebih mudah menular (Wirawan, 2012). 

Beberapa alasan mengapa pasien TB tidak patuh meminum 

obat antara lain: 

a. Pemakaian obat jangka panjang 

b. Efek samping yang mungkin timbul 

c. Daya ingat yang kurang baik 

d. Regimen obat yang kompleks 

e. Ukuran obat yang relatif besar 

f. Komunikasi yang buruk antara dokter, apoteker dan pasien. 

(Wahyudi, 2012) 

6. Pengukur Kepatuhan 

MMS (Modified Morisky Scale) dan CMAG (Case Management 

Adherence Guidelines) adalah assesment yang dilakukan untuk menilai 

kepatuhan penggunaan obat. 

a. MMS (Modified Morisky Scale) 

Skala Morisky awalnya dibuat oleh Morisky dan rekan kerjanya 

pada pertengahan tahun 1980. Pada tahun 1983, skala tersebut 

dikembangkan berupa daftar pertanyaan singkat untuk membantu praktisi 

saat memprekdiksi kepatuhan pengobatan hipertensi. Selanjutnya 

instrumen divalidasi pada sejumlah praktek dan penelitian supaya bisa 

menjadi alat ukur yang baik. Penelitian instrumen berlanjut untuk 

diaplikasikan pada jenis terapi penyakit lain termasuk diabetes dan paru-

paru. Penambahan 2 pertanyaan baru terdiri dari pertanyaan pengetahuan 

dan motivasi ditambahkan sebagai kreasi MMS (CMSA, 2006). 
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Dan telah dijelaskan dalam tabel 5 dibawah ini tentang pertanyaan 

apa saja yang akan diajukan dalam wawancara kuesioner pada pasien TB 

paru di RSUD Dr. Moewardi. 
Tabel  5. Pertanyaan pada Modified Morisky Scale (CMAG, 2006) 

 
No Pertanyaan Jawaban 

Motivasi pengetahuan 
1 Apakah Anda pernah lupa minum obat?  Ya (0), No (1)  
2 Apakah Anda tidak melakukan seperti pada aturan 

pakai obat? 
Ya (0), No (1)  

3 Jika  kondisi membaik, apakah anda berhenti minum 
obat?  

 Ya (0), No (1) 

4 Jika  kondisi memburuk, apakah anda berhenti minum 
obat?  

 Ya (0), No (1) 

5 Apakah Anda setuju jika mengkonsumsi obat dapat 
memperbaiki keadaan anda? 

 Ya (1), No (0) 

6 Pernahkah Anda lupa menebus resep obat kembali 
dengan tepat waktu? 

Ya (0), No (1)  

Total skor 
Motivasi 

0-1 : motivasi rendah 
2-3 : motivasi tinggi 

Pengetahuan 
0-1 : pengetahuan rendah 
2-3 : pengetahuan tinggi 
 
Untuk skor Modified Morisky Scale, pada pertanyaan motivasi 

tentang kepatuhan, no 1, 2 dan 6 diberi skor 0 jika menjawab “Ya” dan 

skor 1 jika menjawab “Tidak”, ini adalah pertanyaan untuk menilai 

motivasi kepatuhan pasien. dan untuk pertanyaan no 3-4 diberi skor 0 jika 

menjawab “Ya” dan skor 1 jika menjawab “Tidak”, dan untuk pertanyaan 

no 5 jika menjawab “Ya” diberi skor 1 dan skor 0 jika menjawab “Tidak”, 

ini adalah pertanyaan untuk menilai pengetahuan kepatuhan pasien. untuk 

mengetahui motivasi kepatuhan pasien (pertanyaan 1, 2 dan 6) jika 

skornya 0-1 maka motivasi pasien rendah, sedangkan jika skornya > 1 

maka motivasi pasien tinggi. Untuk pengetahuan pasien tentang kepatuhan 

(pertanyaan 3-5) jika skornya 0-1  maka pengetahuan pasien tentang 

kepatuhan  rendah, sedangkan jika > 1 maka pengetahuan pasien tentang 

kepatuhan tinggi (CMSA, 2006). 
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b. CMAG (Case Management Adherence Guidelines) 

CMAG dan alat penyertanya didesain untuk mengidentifikasi 

motivsi pasien dan kurang pengetahuan yang dapat menghalangi 

kepatuhan pasien. Guideline akan menyarankan alat dan teknik interaksi 

yang dapat meminimalkan atau menggilangkan hambatan dan 

meningkatkan kepatuhan terapi (CMSA, 2006). 

Tujuan akhir dari CMAG adalah menciptakan suatu lingkungan 

dengan interaksi terstruktur, didasarkan kebutuhan dasar pasien yang 

menghasilkan tingkat pengetahuan yang tinggi dan motivasi pasien untuk 

melaksanakan terapi yang tepat. Kepatuhan penggunaan obat terdiri dari 4 

kuadran yang berbeda management pasiennya terdiri dari kuadran 1 

motivasi rendah tingkat pengetahuan rendah, koadran 2 motivasi tinggi 

tingkat pengetahuan rendah, kuadran 3 motivasi rendah tingkat 

pengetahuan tinggi, kuadran 4 motivasi tinggi tingkat pengetahuan tinggi. 

Management pasien didasarkan pada tingkat pengetahuan kesehatan pasien 

(tinggi atau rendah), status motivasi (tinggi atau rendah). Selama periode 

penilaian, interaksi pasien dan penggunaan alat untuk meningkatkan 

kepatuhan yang direkomendasikan, tujuannya adalah mempertahankan 

pasien pada kuadran 4 dengan tingkat kepatuhan tinggi pada semua obat 

yang diresepkan (CMSA, 2006). Dalam gambar 1 dapat dilihat 4 kuadran  

yang dapat  mengetahui tingkat motivasi dan pengetahuan pasien seperti 

yang telah dijelaskan diatas. 

 

    Motivasi 
            

Kuadran II  Kuadran IV   
Kepatuhan sedang  Kepatuhan tinggi  

             Pengetahuan   
 Kuadran I   Kuadran III 

  Kepatuhan rendah   Kepatuhan sedang 
 
 

Gambar 1. Kuadran Case Management Adherence Guidelines (CMSA, 2006) 
 


