
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Salah satu penyakit penyebab kematian utama yang disebabkan oleh 

infeksi adalah tuberkulosis (TB). Tuberkulosis merupakan ancaman bagi 

penduduk Indonesia, pada tahun 2004 sebanyak seperempat juta orang bertambah 

penderita baru dan sekitar 140.000 kematian setiap tahunnya (Depkes RI, 2006).  

Semenjak tahun 2000, WHO menyatakan angka kejadian tuberkulosis 

yang telah dinyatakan menurun pada tahun 1990-an kembali meningkat. 

Meskipun demikian, untuk kasus di Indonesia angka kejadian tuberkulosis tidak 

pernah menurun bahkan cenderung meningkat. Laporan Internasional menyatakan 

bahwa Indonesia merupakan penyumbang kasus tuberkulosis terbesar ketiga 

setelah Cina dan India. Adanya wabah HIV/AIDS di seluruh dunia juga turut 

mempengaruhi jumlah penderita tuberkulosis paru termasuk Asia Tenggara. 

Selain itu, peningkatan jumlah penderita tuberkulosis juga dipengaruhi oleh 

industrialisasi, kemudahan transportasi, serta perubahan ekosistem (Muttaqin, 

2008). 

Pengobatan yang tidak teratur, pemakaian obat antituberkulosis (OAT) 

yang tidak atau kurang tepat, maupun pengobatan yang terputus dapat 

mengakibatkan resistensi bakteri terhadap obat dan lebih parah lagi bila terjadi 

multidrugs resistence (Muttaqin, 2008). Obat antituberkulosis harus diberikan 

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

sesuai dengan kategori pengobatan (Depkes RI, 2009). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Astuti (2010), obat 

antituberkulosis yang digunakan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada tahun 

2009 adalah OAT KDT sebesar 65,91% dan OAT Kombipak sebesar 34,09%. 

Frekuensi dan persentase ketidaksesuaian penggunaan OAT KDT lebih sedikit 

dibandingkan dengan penggunaan OAT Kombipak. Dari evaluasi penggunaan 

antituberkulosis diperoleh hasil pada penggunaan OAT KDT ditemukan 100% 

tepat indikasi, 93,33% tepat obat, 100% tepat dosis, dan 100% tepat pasien. 1 
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Sedangkan pada OAT Kombipak ditemukan 100% tepat indikasi, 100% tepat 

obat, 86,21% tepat dosis, dan 100% tepat pasien. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan peneliti di unit 

rekam medis Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Klaten, didapatkan selama 

tahun 2009 terdapat 140 kasus tuberkulosis dan selama tahun 2010 terdapat 160 

kasus tuberkulosis. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kasus tuberkulosis di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Klaten merupakan kasus yang cukup 

tinggi prevalensinya dari tahun ke tahun. Hal ini yang mendasari perlunya 

dilakukan penelitian mengenai evaluasi penggunaan obat antituberkulosis di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Klaten tahun 2011 untuk mengetahui apakah 

pengobatan yang selama ini diberikan kepada pasien sudah sesuai dengan standar 

dari Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia tahun 2009. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan: 

1. Bagaimanakah penggunaan obat antituberkulosis pada pasien tuberkulosis 

paru dewasa di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Klaten tahun 2011? 

2. Apakah penggunaan obat antituberkulosis di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Klaten tahun 2011 telah memenuhi kriteria tepat indikasi, tepat 

obat, tepat pasien dan tepat dosis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui gambaran penggunaan obat antituberkulosis pada pasien 

tuberkulosis paru dewasa di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Klaten. 

2. Mengevaluasi penggunaan obat antituberkulosis di Balai Besar Kesehatan 

Paru Masyarakat Klaten yang dilihat dari tepat indikasi, tepat obat, tepat 

pasien dan tepat dosis. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tuberkulosis Paru 

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis yang sebagian besar (80%) menyerang paru-paru 

(Depkes RI, 2006). 

Mycobacterium tuberculosis termasuk basil Gram positif, berbentuk 

batang, dinding selnya mengandung komplek lipida-glikolipida serta lilin (wax) 

yang sulit ditembus zat kimia. Umumnya Mycobacterium tuberculosis menyerang 

paru dan sebagian kecil organ tubuh lain. Kuman ini mempunyai sifat khusus 

yakni tahan terhadap asam pada pewarnaan, hal ini dipakai untuk identifikasi 

dahak secara mikroskopis sehingga disebut sebagai Basil Tahan Asam (BTA). 

Mycobacterium tuberculosis cepat mati dengan matahari langsung, tetapi dapat 

bertahan hidup pada tempat yang gelap dan lembab. Dalam jaringan tubuh, kuman 

dapat dormant (tertidur sampai beberapa tahun) (Depkes RI, 2006).  

Kuman TB mempunyai dinding sel lipid tebal yang melindunginya 

terhadap pengaruh luar yang merusak (misalnya obat, zat anti, enzim) dan juga 

bersifat mengaktifkan sistem imunitas (Yunus dan Yusuf, 1989). 

a. Patogenesis dan Patofisiologi 

Penularan utama penyakit tuberkulosis adalah oleh bakteri yang terdapat 

dalam droplet yang dikeluarkan penderita sewaktu batuk, bersin, bahkan 

berbicara. Droplet tersebut dapat jatuh ke tanah, lantai, atau tempat lainnya. 

Akibat terkena sinar matahari atau suhu udara yang panas droplet tadi menguap. 

Apabila bakteri ini terhirup oleh orang sehat, maka orang itu berpotensi terkena 

infeksi bakteri tuberkulosis. Bakteri yang terhisap akan melewati pertahanan 

mukosilier saluran pernafasan dan masuk hingga alveoli. Pada titik lokasi dimana 

terjadi implantasi bakteri, bakteri akan menggandakan diri (multiplying) 

(Muttaqin, 2008). 

b. Gambaran Klinis 

Gejala umum tuberkulosis paru adalah batuk lebih dari 4 minggu dengan 

atau tanpa sputum, malaise, gejala flu, demam derajat rendah, nyeri dada, dan 

batuk darah. Gejala klinik tuberkulosis dimulai dari asimtomatis, gejala paru yang 
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khas, kemudian stagnasi dan regresi, eksaserbasi yang memburuk, gejala 

berulang, dan menjadi kronik (Priyanto, 2009). 

Pasien yang mengalami reaktivasi tuberkulosis secara khas 

memperlihatkan gejala konstitusi yaitu kelelahan, kehilangan berat badan, 

anoreksia, demam ringan, dan berkeringat malam. Gejala pulmonal meliputi batuk 

yang mula-mula kering kemudian produktif berupa sputum purulen dan sering 

disertai darah, kadang tidak terdapat gejala. Pada pemeriksaan fisik pasien tampak 

sakit kronik dan diperlihatkan dengan adanya kehilangan berat badan (Tierney et 

al., 2002). 

Diperlukan indeks kecurigaan yang tinggi terutama pada pasien dengan 

imunosupresi atau dari daerah endemisnya (Gleadle, 2003). Kecurigaan klinis 

khususnya harus tinggi pada kelompok risiko tinggi yaitu pecandu alkohol, pasien 

pengidap diabetes, pasien dengan AIDS, pasien yang mendapat terapi 

imunosupresi, pekerja yang berisiko seperti dokter dan perawat (Rubenstein et al., 

2003). 

c. Penegakan Diagnosis (Suyono, 2001) 

1) Pemeriksaan Fisik 

Dalam penampilan klinis, tuberkulosis paru sering asimtomatik  dan 

penyakit baru dicurigai dengan didapatkanya kelainan radiologis dada pada 

pemeriksaan rutin atau uji tuberkulin yang positif. 

2) Pemeriksaan Radiologis 

Pemeriksaan radiologis dada yang lebih canggih dan saat ini sudah banyak 

dipakai di rumah sakit rujukan adalah Computed Tomography Scanning (CT 

Scan). Pemeriksaan ini lebih superior dibanding radiologis biasa. Pemeriksaan 

lain yang lebih canggih lagi adalah MRI (Magnetic Resonance Imaging). 

Pemeriksaan MRI ini tidak sebaik CT Scan, tetapi dapat mengevaluasi proses-

proses dekat apeks paru, tulang belakang, perbatasan dada perut. 

3) Pemeriksaan Laboratorium 

a) Darah 

Pemeriksaan ini kurang mendapat perhatian karena hasilnya kadang-

kadang meragukan, tidak sensitif, dan juga tidak spesifik. Pada saat 
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tuberkulosis baru mulai aktif akan didapatkan jumlah leukosit yang sedikit 

meninggi, jumlah limfosit masih di bawah normal, laju endap darah mulai 

meningkat. Bila penyakit mulai sembuh jumlah leukosit kembali normal dan 

jumlah limfosit masih tinggi, laju endap darah mulai turun ke arah normal 

lagi. 

b) Sputum. 

Pemeriksaan sputum adalah penting karena dengan ditemukannya 

kuman BTA maka diagnosis tuberkulosis sudah dapat dipastikan. Pemeriksaan 

sputum juga dapat memberikan  evaluasi terhadap pengobatan yang sudah 

diberikan. Pemeriksaan ini mudah dan murah tetapi kadang-kadang tidak 

mudah untuk mendapatkan sputum pada pasien dengan batuk yang 

nonproduktif (tidak batuk). Kriteria sputum BTA positif adalah bila sekurang-

kurangnya ditemukan 3 batang kuman BTA pada satu sediaan, dengan kata 

lain diperlukan 5.000 kuman dalam 1 ml sputum. 

c) Tes Tuberkulin 

Pemeriksaan ini masih banyak dipakai untuk membantu menegakkan 

diagnosis tuberkulosis terutama pada anak-anak (balita). Biasanya dipakai tes 

Mantoux yakni dengan menyuntikan 0,1 cc tuberkulin P.P.D. (Purified 

Protein Derivative) intrakutan berkekuatan 5 T.U. (intermediate strength). 

Bila ditakutkan terjadi reaksi hebat dengan 5 T.U. maka dapat diberikan 1 atau 

2 T.U. (first strength). Kadang-kadang bila dengan 5 T.U. masih memberikan 

hasil negatif maka dapat diulangi dengan 250 T.U. (second strength). Bila 

dengan 250 T.U. masih memberikan hasil negatif, berarti tuberkulosis dapat 

disingkirkan. Umumnya tes Mantoux dengan 5 T.U. saja sudah cukup berarti. 

 

2. Klasifikasi Tuberkulosis (Sudoyo et al., 2006) 

a. Pembagian secara patologis  

1) Tuberkulosis primer (childhood tuberculosis) 

2) Tuberkulosis paska primer (adult tuberculosis) 

b. Pembagian secara aktivitas radiologis tuberkulosis paru (Koch Pulmonum) 

aktif, non aktif dan quiescent (bentuk aktif yang mulai menyembuh). 
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c. Pembagian secara radiologis (luas lesi) 

1) Tuberkulosis minimal. Terdapat sebagian kecil infiltrat nonkavitas pada 

satu paru maupun kedua paru, tetapi jumlahnya tidak melebihi satu lobus 

paru. 

2) Moderately advanced tuberculosis. Ada kavitas dengan diameter tidak 

lebih dari 4 cm. Jumlah infiltrat bayangan halus tidak lebih dari satu 

bagian paru. Bila bayangannya kasar tidak lebih dari sepertiga bagian satu 

paru. 

3) Far advanced tuberculosis. Terdapat infiltrat dan kavitas yang melebihi 

keadaan pada moderately advanced tuberculosis. 

Pada tahun 1974 American Thoracic Society memberikan klasifikasi baru 

yang diambil berdasarkan aspek kesehatan masyarakat: 

a) Kategoti 0: Tidak pernah terpejan dan tidak terinfeksi, riwayat kontak negatif, 

tes tuberkulin negatif. 

b) Kategori I: Terpejan  tuberkulosis tapi tidak terbukti ada infeksi. Di sini 

riwayat kontak positif, tes tuberkulin negatif. 

c) Kategori II: Terinfeksi tuberkulosis tetapi tidak sakit. Tes tuberkulin positif, 

radiologis dan sputum negatif. 

d) Kategori III: Terinfeksi tuberkulosis dan sakit. 

Di Indonesia klasifikasi yang banyak dipakai adalah berdasarkan kelainan 

klinis, radiologis, dan mikrobiologis: 

a) Tuberkulosis paru 

b) Bekas tuberkulosis paru 

c) Tuberkulosis paru tersangka, yang terbagi dalam: 

1) Tuberkulosis paru tersangka yang diobati. Di sini sputum BTA negatif, 

tetapi tanda-tanda lain positif. 

2) Tuberkulosis paru tersangka yang tidak diobati. Di sini sputum BTA 

negatif dan tanda-tanda lain juga meragukan. 

Dalam 2-3 bulan TB tersangka ini sudah harus dipastikan apakah termasuk 

TB paru (aktif) atau bekas TB paru. Dalam klasifikasi ini perlu dicantumkan: 

a) Status bakteriologi  
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b) Mikroskopik sputum BTA (langsung)  

c) Biakan sputum BTA  

d) Status radiologis, kelainan yang relevan untuk tuberkulosis paru 

e) Status kemoterapi, riwayat pengobatan dengan obat anti tuberkulosis. 

WHO 1991 berdasarkan terapi membagi TB dalam 4 kategori: 

a) Kategori I, ditujukan terhadap: 

1) Kasus baru dengan sputum positif 

2) Kasus baru dengan batuk TB berat  

b) Kategori II, ditujukan terhadap: 

1) Kasus kambuh 

2) Kasus gagal dengan sputum BTA positif 

c) Kategori III, ditujukan terhadap: 

1) Kasus BTA negatif dengan kelainan paru yang tidak luas 

2) Kasus TB ekstra paru selain dari yang disebut dalam kategori I 

d)  Kategori IV, ditujukan terhadap: TB kronik. 

 

3. Terapi Umum 

Terapi umum yang perlu dilakukan yaitu istirahat, stop merokok, hindari 

polusi, tata laksana komorbiditas, nutrisi, vitamin (Rani et al, 2006). 

 

4. Prinsip Pengobatan Tuberkulosis (Depkes RI, 2009) 

Pengobatan TB dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam 

jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan 

gunakan OAT tunggal (monoterapi). Pemakaian OAT Kombinasi Dosis Tetap 

(OAT KDT) lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan. 

b. Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan 

langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh seorang Pengawas 

Menelan Obat (PMO). 

c. Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal (intensif) dan 

lanjutan. 
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1) Tahap Awal (intensif) 

a) Pada tahap awal (intensif) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu 

diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. 

b) Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya 

pasien menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. 

c) Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif (konversi) 

dalam 2 bulan. 

2) Tahap Lanjutan 

a) Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun 

dalam jangka waktu yang lebih lama. 

b) Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman presister sehingga 

mencegah terjadinya kekambuhan. 

 

5. Obat Antituberkulosis OAT 

a. Isoniazid (INH) 

Derivat asam isonikotinat ini berkhasiat tuberkulostatis paling kuat 

terhadap Mycobacterium tuberculosis (dalam fase istirahat) dan bersifat bakterisid 

terhadap basil yang sedang tumbuh pesat (Tjay & Rahardja, 2007). Isoniazid 

mampu menembus ke dalam sel-sel fagosit, dengan demikian begitu aktif 

melawan organisme-organisme yang berada di ekstrasel maupun intrasel 

(Katzung, 2004). 

Mekanisme kerjanya berdasarkan terganggunya sintesa mycolic acid, 

yang diperlukan untuk membangun dinding bakteri. Isoniazid masih tetap 

merupakan obat kemoterapi terpenting terhadap barbagai tipe tuberkulosa dan 

selalu dalam bentuk multiple terapi dengan rifampisin dan pirazinamid (Tjay & 

Rahardja, 2007). 

Efek sampingnya pada dosis normal (200-300 mg sehari) jarang dan 

ringan (gatal-gatal, ikterus), tetapi lebih sering terjadi bila dosis melebihi 400 mg. 

Dosis oral/i.m dewasa dan anak-anak 1 dd 4-8 mg/kg/hari atau 1 dd 300-400 mg, 

atau sebagai single-dose bersama rifampisin pagi hari a.c. atau sesudah makan bila 

terjadi gangguan lambung (Tjay & Rahardja, 2007). 
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b. Rifampisin 

Rifampisin adalah derivat semisintetik rifamisin B yaitu salah satu anggota 

kelompok antibiotik makrosiklik yang disebut rifamisin. Rifampisin menghambat 

pertumbuhan berbagai kuman Gram positif dan Gram negatif. Rifampisin 

merupakan obat yang sangat efektif untuk pengobatan tuberkulosis dan sering 

digunakan bersama isoniazid untuk terapi tuberkulosis jangka pendek (Setiabudy, 

2007). 

Efek samping yang terpenting tetapi tidak sering terjadi adalah penyakit 

kuning (ikterus) terutama bila dikombinasi dengan isoniazid yang juga agak toksis 

bagi hati. Obat ini agak sering juga menyebabkan gangguan saluran cerna seperti 

mual, muntah, sakit ulu hati, kejang perut dan diare. Dosis pada tuberkulosis oral 

1 dd 450-600 mg sekaligus pagi hari sebelum makan. Selalu diberikan dalam 

kombinasi dengan isoniazid 300 mg, dan untuk 2 bulan pertama ditambah pula 

dengan 1,5-2 g pirazinamid setiap hari (Tjay & Rahardja, 2007). 

c. Pirazinamid 

Pirazinamid sejenis dengan nikotinamid, stabil, sedikit larut dalam air, dan 

harganya cukup murah. Pada pH netral pirazinamid tidak aktif secara in vitro, 

tetapi pada pH 5,5 dapat menghambat basil tuberkel dan beberapa jenis 

mikobakteri lain dalam konsentrasi sekitar 20 µg/Ml (Katzung, 2004).  

Mekanisme kerjanya berdasarkan perubahannya menjadi asam pirazinat 

oleh enzim pyrazinamidase yang berasal dari basil tuberkulosis. Obat ini khusus 

digunakan pada fase intensif, pada fase pemeliharaan hanya bila terdapat 

multiresistensi (Tjay & Rahardja, 2007). 

Efek sampingnya yang sering kali terjadi dan berbahaya adalah kerusakan 

hati dengan hepatotoksis, terutama pada dosis di atas 2 g sehari. 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 & Rahardja, 2007).  
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d. Etambutol 

Etambutol adalah suatu senyawa sintetis, larut dalam air, tahan panas 

dan merupakan suatu penghambat dari arabinosyl transferase (Katzung, 2004).  

Mekanisme kerjanya berdasarkan penghambatan sintesa RNA pada kuman 

yang sedang membelah, juga menghindarkan terbentuknya mycolic acid pada 

dinding sel (Tjay & Rahardja, 2007). 

Efek sampingnya yang terpenting adalah neuritis optica (radang saraf 

mata) yang mengakibatkan gangguan penglihatan antara lain kurang tajamnya 

penglihatan dan buta warna terhadap warna merah dan hijau. Etambutol juga 

meningkatkan kadar asam urat dalam plasma akibat penurunan ekskresinya oleh 

ginjal. Dosis oral sekaligus 20-25 mg/kg/hari selalu dalam kombinasi dengan 

isoniazid i.v (infus) 1 dd 15 mg/kg dalam 2 jam (Tjay & Rahardja, 2007). 

e. Streptomisin 

Streptomisin ialah antituberkulosis pertama yang secara klinik dinilai 

efektif. Namun sebagai obat tunggal bukan obat yang ideal. Streptomisin in vitro 

bersifat bakteriostatik dan bakterisid terhadap kuman tuberkulosis. Penggunaan 

Streptomisin bersama antituberkulosis lain menghambat terjadinya resistesi 

(Setiabudy, 2007). 

Mekanisme kerjanya berdasarkan penghambatan sintesa protein kuman 

dengan jalan pengikatan pada RNA ribosomal. Dosis i.m 1 dd 0,5-1 g tergantung 

dari usia selama maksimum 2 bulan (Tjay & Rahardja, 2007). 

 

6. Paduan OAT di Indonesia (Depkes RI, 2009) 

a. Kategori-1 

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru: 

1) Pasien baru TB paru BTA positif 

2) Pasien TB paru BTA negatif foto toraks positif 

3) Pasien TB ekstra paru 

Dosis yang digunakan untuk paduan OAT KDT Kategori 1:  2(HRZE)/ 

4(HR)3 sebagaimana dalam Tabel 1 
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Tabel 1. Dosis paduan OAT KDT Kategori 1 

Berat Badan Tahap Intensif tiap hari 
selama 56 hari RHZE 

(150/75/400/275) 

Tahap Lanjutan 3 kali 
seminggu selama 16 

minggu RH (150/150) 
30-37 kg 2 tablet 4KDT 2 tablet 2 KDT 

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

 

Dosis yang digunakan untuk paduan OAT Kombipak Kategori 1: 2HRZE/ 

4H3R3 sebagaimana dalam Tabel 2 
Tabel 2. Dosis paduan OAT Kombipak Kategori 1 

 
Tahap 

Pengobatan 

 
Lama 

Pengobatan 

Dosis per hari / kali Jumlah 
hari/ 
kali 

menelan 
obat 

Tablet 
Isoniasid 
@ 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 

 

b. Kategori-2 

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati 

sebelumnya: 

1) Pasien kambuh 

2) Pasien gagal 

3) Pasien dengan pengobatan setelah putus berobat (default) 

Dosis yang digunakan untuk paduan OAT KDT Kategori 2: 

2(HRZE)S/(HRZE)/ 5(HR)3E3 sebagaimana dalam Tabel 3 
Tabel 3. Dosis paduan OAT KDT Kategori 2 

 
Berat 
Badan 

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

Tahap Lanjutan 3 kali 
seminggu RH 

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

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

2 tab 4KDT 2 tab 2KDT + 2 tab 
Etambutol 

38-54 kg 3 tab 4KDT + 750 mg 
Streptomisin inj. 

3 tab 4KDT 3 tab 2KDT + 3 tab 
Etambutol 

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

4 tab 4KDT 4 tab 2KDT + 4 tab 
Etambutol 

≥ 71 kg 5 tab 4KDT + 1000 mg 
Streptomisin inj. 

5 tab 4KDT 5 tab 2KDT + 5 tab 
Etambutol 
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Dosis yang digunakan untuk paduan OAT Kombipak Kategori 2: 

2HRZES/ HRZE/ 5H3R3E3) sebagaimana dalam Tabel 4 
Tabel 4. Dosis paduan OAT Kombipak Kategori 2 

Tahap 
Pengobatan 

Lama 
Peng-
obatan 

Tablet 
Isoni-
asid @ 
300 mg 

Kaplet 
Rifamp
isin @ 
450 mg 

Tablet 
Pirazi-
namid 
@ 500 

mg 

Etambutol Strepto
misin 
injeksi 

Jumlah 
hari/kali 
menelan 

obat 

Tablet 
@ 250 

mg 

Tablet 
@400 

mg 

Tahap 
Intensif 
(dosis 
harian) 

 

2  
bulan 

1 
bulan 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3 
3 

 
3 
3 

 
- 
- 

 
0,75 g 

- 

 
56 
28 

Tahap 
Lanjutan 
(dosis 3x 

seminggu) 

 
 

4 bulan 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
- 

 
 

60 

 
Catatan: 

1) Untuk pasien yang berumur 60 tahun ke atas dosis maksimal untuk 

streptomisin adalah 500 mg tanpa memperhatikan berat badan. 

2) Untuk perempuan hamil lihat pengobatan TB dalam keadaan khusus. 

3) Cara melarutkan streptomisin vial 1 gram yaitu dengan menambahkan 

aquabidest sebanyak 3,7 ml sehingga menjadi 4 ml (1 ml = 250 mg). 

c. OAT Sisipan (HRZE) 

Paduan OAT ini diberikan kepada pasien BTA positif yang pada akhir 

pengobatan intensif masih tetap BTA positif. 

Paket sisipan KDT adalah sama seperti paduan paket untuk tahap intensif 

kategori 1 yang diberikan selama sebulan (28 hari) sebagaimana dalam Tabel 5 
Tabel 5. Dosis KDT Sisipan: (HRZE) 

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

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

 

Paket sisipan Kombipak adalah sama seperti paduan paket untuk tahap 

intensif kategori 1 yang diberikan selama sebulan (28 hari) sebagaimana dalam 

Tablel 6 
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Tabel 6. Dosis OAT Kombipak Sisipan: HRZE 

Tahap 
Pengobat

an 

Lama 
Peng-
obatan 

Tablet 
Isoniasid 

@ 300 mg 

Kaplet 
Rifampis
in @ 450 

mg

Tablet 
Pirazinami
d @ 500 

mg

Tablet 
Etambutol 
@ 250 mg 

 Jumlah  
hari/kali 

menelan obat 

Tahap 
Intensif 
(dosis 
harian) 

 
1 bulan 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

 
28 

 
Penggunaan OAT lapis kedua misalnya golongan aminoglikosida 

(misalnya kanamisin) dan golongan kuinolon tidak dianjurkan diberikan kepada 

pasien baru tanpa indikasi yang jelas karena potensi obat tersebut jauh lebih 

rendah daripada OAT lapis pertama. Di samping itu dapat juga meningkatkan 

terjadinya risiko resistensi pada OAT lapis kedua.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


