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ABSTRAK 

 
Salah satu penyakit penyebab kematian utama yang disebabkan oleh 

infeksi adalah tuberkulosis yang merupakan ancaman bagi penduduk Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan mengevaluasi 
penggunaan obat antituberkulosis di Balai Besar Kesehatan Paru “X” tahun 2011.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimental menggunakan 
metode deskriptif, pengambilan data secara retrospektif. Data yang diambil pada 
jumlah kasus tuberkulosis sebanyak 55 kasus yang sesuai dengan kriteria inklusi. 
Hasil penelitian disajikan dalam bentuk karakteristik pasien, gambaran 
penggunaan obat antituberkulosis dan evaluasi penggunaan obat antituberkulosis.  

Obat antituberkulosis yang digunakan di Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat Klaten tahun 2011 adalah OAT KDT 52 pasien (94,55%) dan OAT 
Kombipak 3 pasien (5,45%). Hasil evaluasi penggunaan obat antituberkulosis 
diperoleh pada penggunaan OAT KDT ditemukan 100% tepat indikasi, 90,38% 
tepat obat, 78,85% tepat dosis, 100% tepat pasien. Sedangkan OAT Kombipak 
ditemukan 100% tepat indikasi, 100% tepat obat, 100% tepat dosis dan 100% 
tepat pasien. 

 

Kata kunci: Tuberkulosis paru, dewasa, Balai Besar Kesehatan Paru “X”, OAT 
KDT, OAT Kombipak 
 
  



 
 

2 
 

ABSTRACT 
 

One of the main causes of death are diseases caused by tuberculosis 
infection is a threat to the population of Indonesia. This study aims to describe 
and evaluate the use of antituberculosis drugs of Pulmonary Health Center “X”  in 
2011. 

This study included type of nonexperimental research using descriptive, 
retrospective data collection. The data were taken of tuberculosis cases as many as 
55 cases without underlying disease. The results are presented in the form of 
patient characteristics, description and evaluation of the use of antituberculosis 
drugs. 

Antituberculosis drugs in Pulmonary Health Center “X” were FDC 52 
patients (94,55%)  and Kombipak 3 patients (5,45%). Evaluated usage that FDC 
100% precise of indication, 90,38% precise of drug, 78,85% precise of dose, 
100% precise of patient. While Kombipak 100% precise of indication, 100% 
precise of drug, 100%precise of dose, 100% precise of patient. 
 
Keywords: Pulmonary tuberculosis, Adult, Pulmonary Health Center “X”, FDC, 
Kombipak 
 
 

I. PENDAHULUAN 

Tuberkulosis merupakan penyakit penyebab kematian utama yang 

disebabkan karena infeksi (Depkes RI, 2006). 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan angka kejadian tuberkulosis 

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

satu penyumbang kasus terbesar penyakit tuberkulosis adalah Indonesia setelah 

Cina dan India. Wabah HIV/AIDS juga mempengaruhi jumlah penderita 

tuberkulosis paru di seluruh dunia termasuk Asia Tenggara. Industrialisasi, 

kemudahan transportasi, dan perubahan ekosistem dapat mempengaruhi dalam 

terjadinya peningkatnya jumlah penderita tuberkulosis (Muttaqin, 2008). 

Resistensi bakteri terhadap obat dapat terjadi karena tidak teraturnya 

menjalani pengobatan, tidak tepatnya dalam pemakaian obat antituberkulosis 

(OAT), ataupun terputusnya pengobatan dan lebih parah lagi bila terjadi 

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

diberikan adalah dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam jumlah yang 

cukup dan dosis yang tepat yang mengacu pada kategori pengobatan (Depkes RI, 

2009). 
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Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Kesehatan “X” karena 

berdasarkan hasil survei diketahui terjadi peningkatan penderita tuberkulosis 

setiap tahunnya di Balai Besar Kesehatan “X” tersebut. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk mengevaluasi pengunaan OAT di Balai Besar Kesehatan “X” 

tersebut guna mengetahui apakah pengobatan yang selama ini diberikan kepada 

pasien sudah sesuai dengan standar dari Pedoman Nasional Penanggulangan 

Tuberkulosis DepKes RI tahun 2009. 

 
II. METODE PENELITIAN 

1. Rancangan  Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimental yang 

menggunakan metode deskriptif. Diperolehnya data berdasarkan dari penelusuran 

kartu rekam medik secara retrospektif. 

2.  Alat dan Bahan 

Penelitian ini menggunakan alat berupa buku Pedoman Nasional 

Penanggulangan Tuberkulosis DepKes RI tahun 2009, dan bahan penelitian yang 

digunakan yaitu data rekam medik yang memuat identitas pasien, diagnosa 

penyakit, catatan terapi pengobatan, jenis obat, dosis, frekuensi, durasi, 

kombinasi, lama pemberian, dan cara pemberian obat. 

3.  Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel yang diteliti yaitu semua pasien tuberkulosis paru 

dewasa di instalasi rawat jalan Balai Besar Kesehatan “X” yang memenuhi 

kriteria inklusi yang telah ditetapkan. kriteria inklusi pada penelitian ini adalah 

umur lebih dari 18 tahun (dewasa), pasien rawat jalan, pasien yang terdiagnosa 

tuberkulosis paru tanpa komplikasi dan tanpa menderita penyakit penyerta selama 

tahun 2011, pasien dengan pengobatan lengkap serta data rekam medik pasien. 

Teknik sampling yang dilakukan yaitu purposive sampling yang 

menentukan sampel berdasarkan pada kriteria inklusi. 

4. Jalannya Penelitian 

Jalannya penelitian yang dilakukan meliputi persiapan yang mencakup 
pembuatan proposal dan studi pustaka yang akan digunakan kemudian pengajuan 
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proposal dan permohonan ijin melakukan penelitian, penelusuran dan 
pengambilan data dilakukan dengan cara mencatat data rekam medik pasien 
tuberkulosis paru dewasa yang telah memenuhi kriteria inklusi. Dari data rekam 
medik kemudian dilakukan analisis dan pembahasan data. 
5. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif non analitik, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan 
keadaan yang sebenarnya di dalam suatu komunitas yang kemudian dibandingkan 
dengan standar dari Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Untuk mendapatkan 
ketepatan penggunaan obat dari masing-masing kasus, dilakukan analisis 
berdasarkan parameter: 
1. Ketepatan Indikasi  

Ketepatan indikasi dianalisis dengan jalan melihat kesesuaian pemilihan OAT 
yang didasarkan pada indikasi adanya suatu gejala. Persentase tepat indikasi 
didapatkan dari jumlah kasus yang tepat indikasi dibagi dengan banyaknya 
kasus dalam penelitian dikalikan 100%. 

2. Ketepatan obat 
Ketepatan obat dianalisis dengan jalan melihat kesesuaian  pemilihan jenis 
OAT dengan memperhatikan efektifitas untuk penyakit tersebut yang 
berdasarkan kesesuaiannya Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Persentase tepat obat 
didapatkan dari jumlah kasus yang tepat obat dibagi banyaknya kasus dalam 
penelitian dikalikan 100%. 

3. Ketepatan dosis  
Ketepatan dosis dianalisis dengan jalan melihat kesesuaian pemilihan OAT 
yang disesuaikan dengan dosis pasien yang dibandingkan dengan Pedoman 
Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia tahun 2009. Presentase tepat dosis didapatkan dari jumlah kasus 
yang tepat dosis dibagi banyaknya kasus dalam penelitian dikalikan 100%. 

4. Ketepatan pasien 
Ketepatan pasien dianalisis dengan jalan melihat ketepatan  pemilihan OAT 
yang disesuaikan dengan kondisi fisiologis dan patologis pasien. Persentase 
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tepat pasien didapatkan dari jumlah kasus yang tepat pasien dibagi banyaknya 
kasus dalam penelitian dikalikan 100%. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelusuran data pasien tuberkulosis selama tahun 2011 

didapatkan 100 pasien yang dirawat di instalasi rawat jalan Balai Besar Kesehatan 
Paru Masyarakat Klaten. Dari 100 jumlah pasien tuberkulosis paru tersebut 
diperoleh 55 pasien yang masuk dalam kriteria inklusi yang telah ditetapkan oleh 
peneliti. Dari 55 data pasien yang masuk dalam kriteria inklusi didapatkan hasil 
sebagai berikut: 

A. Karakteristik Pasien 

1. Karakteristik identitas pasien tuberkulosis paru dewasa 

Berdasarkan data rekam medik yang diambil, karakteristik identitas pasien 

memuat tiga hal yaitu jenis kelamin, umur dan berat badan. Karakteristik identitas 

pasien dapat dijelaskan pada tabel 1. 
Tabel 1.  Distribusi karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin, umur dan berat badan 

pasien TB paru dewasa di instalasi rawat jalan Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat Klaten tahun 2011 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
Laki-laki 26 47,27 

Perempuan 29 52,73 
Total 55 100 

Umur (tahun)   
18-55 42 76,36 
>55 13 23,64 

Total 55 100 
Berat Badan (Kg)   

30-37 12 21,82 
38-54 36 65,45 
55-70 6 10,91 
≥ 71 1 1,82 
Total 55 100 

Status Pasien   
Baru 52 94,55 

Relaps 0 0 
Default 3 5,45 
Failure 0 0 

Transfer In 0 0 
Total 55 100 

 
Berdasarkan tabel 1, pasien dewasa yang menderita TB paru yaitu pasien 

dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 26 pasien (47,27%) dan pasien dengan 
jenis kelamin perempuan sebanyak 29 pasien (52,73%). Di instalasi rawat jalan 
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Klaten tahun 2011 diperoleh hasil bahwa 
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pasien dewasa dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak menderita TB paru 
dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki, namun perbedaan antara jumlah 
pasien perempuan dan laki-laki tidaklah begitu jauh. Hal ini berbeda dengan 
pustaka jurnal yang didapat yang menyatakan bahwa jumlah penderita laki-laki 
lebih tinggi dari perempuan yaitu laki-laki mempunyai kecenderungan lebih 
rentan terhadap faktor risiko TB paru karena lebih sering terpajan oleh penyebab 
penyakit tuberkulosis karena merokok dan mengkonsumsi alkohol (PPTI, 2012). 
Untuk karakteristik umur pasien, pasien didominasi pada rentang usia 18-55 tahun 
yaitu sebesar 42 pasien (76,36%), sedangkan pasien dengan rentang usia >55 
sebanyak 13 pasien (23,64%). Sebagian besar penderita tuberkulosis adalah 
penduduk yang berusia produktif antara 15-55 tahun (Depkes RI, 2006). 
Berdasarkan berat badan pasien TB paru banyak diderita oleh pasien dengan berat 
badan antara 38-54 kg dengan jumlah penderitanya sebesar 33 pasien (63,46%). 
Pasien dengan berat badan 30-37 kg terdapat 12 pasien (23,08 %), pasien dengan 
berat badan 55-70 kg terdapat 6 pasien (11,54%) dan pasien yang berat badanya ≥ 
71 kg terdapat 1 pasien (1,92%). Pasien dengan berat badan 30-37 kg, 38-54 kg, 
55-70 kg, dan ≥ 71 kg terjadi perbedaan dalam total jumlah tablet yang ditelan 
berdasarkan kategori pengobatan pada tiap masing-masing range berat badan. 
Untuk status pasien diketahui pasien baru terdapat 52 pasien (94,55%), sedangkan 
pasien Default terdapat 3 pasien (5,45%) dan tidak ditemukannya pasien Relaps, 
failure, dan transfer in yang masuk dalam kriteria inklusi yang dianalisis peneliti. 

 
B. Gambaran Penggunaan Obat Antituberkulosis 

Tujuan pengobatan TB adalah untuk menyembuhkan pasien, mencegah 
kematian, mencegah kekambuhan, memutus rantai penularan, dan mencegah 
terjadinya resistensi kuman. OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi 
beberapa jenis obat setiap hari, dan secara langsung perlu diawasi guna mencegah 
terjadinya resistensi obat. Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap yaitu tahap 
awal (intensif) dan tahap lanjutan (Depkes RI, 2009).  

Di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Klaten untuk menjamin 

kepatuhan pasien dalam menelan obat, terdapat sistem pemantauan atau 

pengawasan langsung yang disebut (DOT) Directly Observed Treatment. 
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Di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Klaten tahun 2011 dalam 

pengobatan terhadap penyakit TB, menggunakan 2 macam paket pengobatan 

OAT yaitu paket OAT Kombipak dan paket OAT KDT (Kombinasi Dosis Tetap).  
Tabel 2.  Gambaran penggunaan OAT di instalasi rawat jalan Balai Besar Kesehatan 

Paru Masyarakat Klaten Tahun 2011 
No Kasus Jenis Obat Jumlah (Pasien) Persentase (%) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16, 
17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28, 
29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40, 
41,42,43,47,48,49 ,50,51,52,53,54,55 

 

OAT KDT 52 94,55 

44,45,46 OAT 
Kombipak 

3 5,45 

Total  55 100 

 
Berdasarkan tabel 2, penggunaan OAT di instalasi rawat jalan Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat Klaten tahun 2011 lebih cendrung menggunakan 

pengobatan dengan OAT KDT yaitu sebesar 52 pasien (94,55%) dibandingkan 

dengan OAT Kombipak yang hanya sebesar 3 pasien (5,45%) yang menggunakan 

paket tersebut berdasarkan kriteria inklusi. Tablet OAT KDT terdiri dari 

kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosis yang digunakan disesuaikan 

dengan berat badan pasien tersebut. Paduan OAT KDT ini dikemas dalam satu 

paket untuk satu pasien, sedangkan paket Kombipak adalah obat lepas yang terdiri 

dari isoniazid, rifampisin, pirazinamid dan etambutol yang dikemas dalam bentuk 

blister (Depkes RI, 2009). 

Keuntungan penggunaan OAT KDT yaitu lebih aman dan mudah 
pemberiannya, lebih nyaman untuk penderita, lebih sesuai antara dosis obat 
dengan berat badan pasien, pengelolaan obat lebih mudah (DepKes RI, 2004). 
Pada pemberian OAT Kombipak disediakan untuk digunakan dalam pengobatan 
pasien yang mengalami efek samping dari penggunaan OAT KDT (Depkes RI, 
2009). 

 
C. Evaluasi Penggunaan Obat Antituberkulosis 

Penggunaan obat yang rasional mensyaratkan bahwa pasien menerima 
obat sesuai dengan kebutuhan klinis mereka, dalam dosis yang memenuhi 
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persyaratan individu mereka sendiri, untuk periode waktu yang cukup, dan biaya 
terendah bagi mereka dan masyarakat (WHO, 1985). 

Pengobatan terhadap TB paru membutuhkan  jangka waktu yang  lama 

agar semua kuman dapat dibunuh secara tuntas. Hal ini disebabkan  karena 

umumnya kuman penyebab TB paru yaitu Mycobacterium tuberculosis  bersifat 

intraseluler. Penderita hendaknya menelan obat antituberkulosis  secara  teratur  

sesuai petunjuk dan jangan berhenti minum obat  sebelum masa pengobatan  

selesai  agar tidak terjadi resistensi terhadap obat dan selama masa pengobatan 

hendaknya  berobat  secara  teratur  sampai dinyatakan  sembuh dan tidak menular 

kepada orang lain (Zulaikhah dan Turijan, 2010). 

1. Tepat indikasi 

Ketepatan indikasi yaitu penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan klinis 

pasien yang dilihat dari diagnosis, gejala atau keluhan. 

Tabel 3. Aspek ketepatan indikasi penggunaan OAT di instalasi rawat jalan Balai Besar 
Kesehatan Paru Masyarakat Klaten tahun 2011 

Gejala Penderita TB Berdasarkan 
Pedoman Penanggulangan TB 

DepKes RI 2009 

No. Kasus Diagnosa Tepat 
Indikasi 

Tidak 
Tepat 

Indikasi 

Batuk, berdahak selama 2-3 minggu 
atau lebih, dahak bercampur darah, 

batuk darah, sesak nafas, badan 
lemas, nafsu makan menurun, berat 

badan menurun, malaise, berkeringat 
malam hari tanpa kegiatan fisik, 

demam meriang lebih dari 1 bulan 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 
13,14,15,16, 17,18, 19,20, 
21,22, 23, 24,25, 26,27,28, 
29,30,31, 32,33,34, 35,36, 

37, 38,39,40, 41,42,43, 
44,45,46, 47,48,49, 
50,51,52, 53,54,55 

TB Paru √ 0 

Jumlah  55 0 

Persentase (%)  100 0 

 
Berdasarkan tabel 3 diketahui ketepatan penggunaan obat antituberkulosis 

kategori tepat indikasi di instalasi rawat jalan Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Klaten Tahun 2011 sebanyak 55 pasien (100%).  

Gejala-gejala seperti yang disebutkan di tabel 9 dapat pula dijumpai pada 

penyakit paru selain TB seperti bronkiektasis, bronkitis kronis, asma, kanker paru, 

dan lain-lain (Depkes RI, 2009). Berdasarkan 55 pasien yang telah dianalisis, 

seluruhnya masuk ke dalam pasien dengan diagnosa TB paru karena selain 

mengalami gejala-gejala yang telah disebutkan diatas, terdapat pula pemeriksaan 
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BTA+ dan ada beberapa pasien yang foro toraksnya positif sehingga meyakinkan 

bahwa pasien tersebut merupakan pasien dengan diagnosa TB paru.  

Prevalensi TB di Indonesia sampai saat ini masih tinggi, maka setiap orang 

yang datang ke sarana pelayanan kesehatan dengan gejala yang seperti disebutkan 

diatas dianggap sebagai tersangka (suspek) pasien TB dan perlu dilakukan 

pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung untuk mengetahui kebenaran 

penyakitnya (Depkes RI, 2009). 

2. Tepat obat 

a. Ketepatan obat OAT KDT 

OAT KDT (Kombinasi Dosis Tetap) yang bisa disebut dengan FDC atau 

fixed-dose combination adalah tablet yang berisi kombinasi beberapa jenis obat 

anti TB dengan dosis tetap. Ketepatan obat adalah obat yang digunakan terbukti 

memiliki efektifitas untuk penyakit tuberkulosis serta sesuai dengan Pedoman 

Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia tahun 2009. 

Dari hasil analisis diperoleh kasus ketepatan obat sebanyak 47 pasien 

(90,38%) dan ketidaktepatan obat diperoleh sebanyak 5 pasien (9,62%). Di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Klaten tahun 2011 diketahui ketepatan 

penggunaan OAT KDT jauh lebih baik dibandingkan dengan ketidaktepatanya. 

Dari ke 5 pasien yang tidak tepat obat diketahui pada pemberian OAT kepada 

pasien tidak sesuai dengan rekomendasi Pedoman Nasional Penanggulangan 

Tuberkulosis Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Cara 

mengelompokkan pasien masuk dalam kategori tertentu adalah dengan melihat 

kesesuaian OAT yang diberikan dengan  Pedoman Nasional Penanggulangan 

Tuberkulosis Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Diketahui 

pasien dengan nomer rekam medik 2 dan 36 sebelumnya pernah mendapatkan 

pengobatan OAT selama lebih dari 1 bulan sehingga pengobatan yang seharusnya 

diberikan adalah dengan menggunakan kategori 2, sedangkan pasien dengan 

nomer rekam medik 18, 42 dan 54 pengobatan yang dilakukan tidak perlu 

menggunakan fase sisipan. Pemberian OAT yang tidak tepat serta pengobatan 
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yang terputus dapat terjadi resistensi bakteri terhadap obat dan dapat lebih parah 

lagi jika terjadi bila terjadi multidrugs resistence (Muttaqin, 2008). 

b. Ketepatan obat OAT Kombipak 

Di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Klaten, selain pemberian 

pengobatan  dengan menggunakan paket OAT KDT, terdapat pula pemberian 

pengobatan dengan menggunakan paket OAT Kombipak.  

Dari hasil analisis diperoleh kasus ketepatan obat OAT Kombipak 

sebanyak 3 pasien (100%). Obat yang diberikan kepada pasien tersebut telah 

sesuai dengan rekomendasi dari Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 

DepKes RI tahun 2009. Seluruh pasien yang menggunakan pengobatan dengan 

OAT Kombipak tersebut masuk ke dalam klasifikasi pasien baru sehingga 

pengobatan yang dilakukan yaitu menggunakan OAT Kombipak kategori 1 

dengan tahap awal pengobatan menggunakan HRZE dan tahap lanjutan 

pengobatan menggunakan HR. Untuk pasien dengan nomer kasus 46, selain 

menggunakan  pengobatan dengan tahap awal dan lanjutan diketahui pula ternyata 

pasien tersebut menggunakan pengobatan dengan fase sisipan. Hal tersebut 

dikarenakan pemeriksaan dahak SPS di akhir bulan 2 atau akhir pengobatan 

intensif pasien tersebut diketahui pemeriksaan BTA masih menunjukan BTA+ 

sehingga pasien tersebut harus melakukan pengobatan dengan fase sisipan. Hal 

yang sama juga ditunjukkan oleh pustaka yang mengatakan bahwa OAT Sisipan 

diberikan bila pada akhir tahap intensif pengobatan pada penderita BTA+ tidak 

terjadi konversi (DepKes RI, 2004). 

3. Tepat dosis 

Pengobatan dengan menggunakan OAT KDT, jumlah tablet yang ditelan 

disesuaikan dengan berat badan pasien yang terbagi menjadi 4 kelompok yaitu 

berat badan 30-37 kg, 38-54 kg, 55-70 kg, dan ≥ 71 kg. Perbedaan masing-masing 

kelompok berat badan tersebut adalah yang menentukan jumlah tablet yang akan 

ditelan pasien. Semakin berat pasien tersebut maka semakin banyak pula jumlah 

tablet yang ditelan dan semakin tinggi pula dosisnya. Pasien dengan berat badan 

yang besar membutuhkan dosis yang besar untuk dapat mencapai range terapetik. 
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a. Ketepatan dosis OAT KDT 

Ketepatan dosis adalah besaran dosis sesuai untuk pasien tuberkulosis 

meliputi: besaran, frekuensi dan durasi yang disesuaikan dengan Pedoman 

Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia tahun 2009. Efikasi hasil akhir pada penggunaan OAT KDT diketahui 

sama baiknya dengan OAT Kombipak. Antara pengobatan OAT KDT dan OAT 

Kombipak memiliki efek samping yang tidak berbeda makna (Soehardiman dkk, 

2008). 

Dari hasil analisis didapatkan kasus ketepatan dosis OAT KDT sebanyak 

41 pasien (78,85%) yang telah sesuai dengan rekomendasi dari Pedoman Nasional 

Penanggulangan Tuberkulosis tahun 2009. Ketidaktepatan obat didapatkan 

sebanyak 11 pasien (21,15%). Dari analisis ketepatan dosis didapatkan juga pasien yang 

menjalani pengobatan dengan OAT KDT durasi yang tidak tepat sebanyak 11 

pasien (21,15%) dan frekuensi yang tidak tepat sebanyak 5 pasien (9,62%). Durasi 

sangat mempengaruhi sekali dalam pencapaian efektifitas kesembuhan dalam 

penggunaan OAT. Pada pengobatan OAT KDT kategori 1, pengobatan fase awal 

membutuhkan durasi waktu selama 56 hari atau 2 bulan dan untuk fase lanjutan 

waktu yang dibutuhkan adalah 112 hari atau 4 bulan sampai pengobatan selesai. 

Sedangkan pada pengobatan OAT KDT kategori 2 fase awal membutuhkan waktu 

selama 84 hari sedangkan fase lanjutan membutuhkan waktu pengobatan selama 

20 minggu (DepKes RI, 2009). 

b. Ketepatan dosis OAT Kombipak 

Dari hasil analisis ketepatan dosis untuk OAT Kombipak terdapat 3 pasien 

(100%) yang seluruhnya tepat dosis yang telah sesuai dengan rekomendasi dari 

Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis tahun 2009. Untuk 

mendapatkan efek terapetik dari penggunaan obat maka diperlukan dosis yang 

tepat dan yang sesuai dengan standar pengobatan agar dapat pula  meminimalkan 

efek samping.  Berdasarkan tabel 12 dan 13, ketepatan dosis OAT KDT dan OAT 

Kombipak, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian dosis pengobatan pada 

pasien tuberkulosis paru lebih banyak dari pada ketidaksesuaiannya yang telah 
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sesuai dengan standar terapi Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 

tahun 2009. 

4. Tepat pasien 

Ketepatan pasien yaitu kesesuaian pemberian obat antituberkulosis yang 

dilihat dari ada atau tidaknya keadaan fisiologis dan patologis pasien yang 

menghalangi pemakaian obat (kontraindikasi). 
Tabel 4.  Aspek ketepatan pasien di instalasi rawat jalan Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Klaten tahun 2011 
Ketepatan Pasien Jumlah Persentase (%) 

Tepat Pasien 55 100 

Tidak Tepat Pasien 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4, diperoleh ketepatan pasien sebanyak 55 pasien 

(100%). Ketepatan ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan pasien yang terdapat 

dalam rekam medik.  

 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal 

mengenai evaluasi penggunaan obat antituberkulosis pada pasien tuberkulosis 

paru dewasa di instalasi rawat jalan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

Klaten tahun 2011 sebagai berikut: 

1. Obat Antituberkulosis yang digunakan di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Klaten tahun 2011 adalah OAT KDT 52 pasien (94,55%) dan 

OAT Kombipak sebanyak 3 pasien (5,45%).  

2. Dari hasil evaluasi penggunaan obat antituberkulosis diperoleh hasil pada 

penggunaan OAT KDT ditemukan 100% tepat indikasi, 90,38% tepat obat, 

78,85% tepat dosis, 100% tepat pasien. Sedangkan OAT Kombipak ditemukan 

100% tepat indikasi, 100% tepat obat, 100% tepat dosis dan 100% tepat 

pasien. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diberikan saran yaitu 

perlu adanya perbaikan dalam kelengkapan pencatatan data rekam medik pasien 

serta pentingnya kejelasan dalam penulisan data rekam medik agar mudah untuk 

dievaluasi.  
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