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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

WHO (World Health Organization) merekomendasikan strategi DOTS 

(Directly Observed Treatment Short-Course) sebagai upaya pendekatan kesehatan 

yang paling tepat untuk menanggulangi masalah tuberkulosis (Hasri et al., 2013). 

Namun, munculnya resistensi bakteri Mycobacterium terhadap rifampicin dan 

isoniasid, yang selanjutnya disebut dengan MDR-Tb (Multidrug Resistence 

Tuberkulosis), menyebabkan penananganan tuberkulosis semakin sulit. Pada tahun 

2008 diperkirakan terdapat 390.000-510.000 kasus MDR-Tb di seluruh dunia. Dari 

semua insiden tuberkulosis, sekitar 3,6% menjadi MDR-Tb. Hampir 50% kasus 

MDR-Tb di seluruh dunia terjadi di Cina dan India. Diperkirakan MDRTb 

menyebabkan 150.000 angka kematian pada tahun 2008 (Nofizar et al., 2010). 

Peningkatan MDR-Tb ini akan terus meningkat apabila keberhasilan program 

pengendalian tuberkulosis tidak optimal dan prevalensi infeksi oleh Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) terus meningkat (Sjahrurachman, 2010). Sebesar 

74,23% dari seluruh kasus tuberkulosis terdapat pada golongan anak, dimana angka 

penularan dan bahaya penularan yang tinggi terdapat pada golongan umur 0-6 tahun 

dan golongan umur 7-14 tahun. Faktor risiko utama yang dapat menimbulkan 

penyakit tuberkulosis paru pada anak adalah kontak dengan tuberkulosis dewasa 

(Yulistyaningrum & Rejeki, 2010).   

Pada umumnya kegagalan pengobatan disebabkan oleh karena pengobatan 

yang terlalu singkat, pengobatan yang tidak teratur dan obat kombinasi yang tidak 

tepat (Muniroh, dkk., 2013). Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu yang 

panjang, minimal 6 bulan. Hal ini menyebabkan kurangnya tingkat kepatuhan pasien 

dalam minum obat yang bisa mempengaruhi pada keberhasilan terapi. Keberhasilan 

terapi juga dipengaruhi oleh ketepatan pemberian obat pada pasien tuberkulosis. 
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Pemberian obat pada pasien tuberkulosis diberikan berdasarkan tipe pasien, dimana 

tipe pasien ditentukan berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya. Beberapa tipe 

pasien tuberkulosis adalah pasien dengan kasus baru, pasien dengan kasus kambuhan, 

pasien dengan kasus setelah putus berobat, pasien dengan kasus setelah gagal, dan 

pasien dengan kasus pindahan (Kemenkes RI, 2011). Tipe pasien inilah yang 

nantinya digunakan untuk menentukan kriteria pengobatan yang digunakan. 

Kompleksnya proses pemberian obat pada pasien tuberkulosis mengakibatkan 

peluang terjadinya kesalahan terapi lebih besar dibandingkan dengan terapi penyakit 

lain, karena harus mengkategorikan pasien termasuk dalam tipe mana. Hal ini lah 

yang mendorong untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh ketepatan terapi terhadap keberhasilan terapi dengan mengesampingkan 

faktor kepatuhan pasien.  

Masih tingginya prevalensi tuberkulosis di Indonesia menjadi sebuah dilema 

bagi dunia kesehatan khususnya Indonesia, strategi DOTS yang dirasa efektif ternyata 

belum dapat memberikan hasil yang memuaskan dalam menurunkan penderita 

tuberkulosis di Indonesia. Banyak penelitian tentang faktor-faktor penentu 

keberhasilan terapi tuberkulosis, namun hasil yang diperoleh belum banyak 

membantu mengurangi kejadian tuerkulosis di Indonesia. Dengan mengevaluasi 

hubungan antara ketepatan terapi dengan keberhasilan terapi pada pasien tuberkulosis 

diharapkan mampu memberikan gambaran kontribusi ketepatan terapi terhadap 

berhasilnya terapi pasien tuberkulosis. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terapi tuberkulosis di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta 

sudah tepat berdasarkan parameter tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan 

tepat dosis? 

2. Apakah pasien tuberkulosis yang dinyatakan berhasil atau menjalani pengobatan 

lengkap di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta tepat menjalani 

pengobatan 6 bulan atau lebih? 
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3. Adakah kontribusi ketepatan terapi pada pasien tuberkulosis di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta terhadap keberhasilan terapi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui ketepatan terapi di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

Surakarta. 

2. Mengetahui tingkat keberhasilan/kelengkapan terapi dilihat dari pengobatan tepat 

6 bulan. 

3. Mengetahui adakah kontribusi ketepatan terapi terhadap keberhasilan terapi pada 

pasien tuberukulosis di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tuberkulosis 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberkulosis.  Kuman batang aerobik dan tahan asam ini, dapat 

merupakan organisme patogen maupun saprofit.  Ada beberapa mikobakteri 

patogen, tetapi hanya strain bovin dan manusia yang patogenik terhadap 

manusia.  Basil tuberkel ini berukuran 0,3 x 2 sampai 4 mm, ukuran ini lebih 

kecil daripada sel darah merah (Price & Wilson, 2002). 

Penyakit tuberkulosis ditularkan dari orang ke orang, terutama melalui 

saluran nafas dengan menghisap atau menelan tetes-tetes ludah/dahak (droplet 

infection) yang mengandung basil dan dibatukkan oleh penderita tuberkulosis 

terbuka. Atau juga karena adanya kontak antara tetes ludah/dahak tersebut 

dengan luka di kulit.  Untuk membatasi penyebaran perlu sekali discreen semua 

anggota keluarga dekat yang erat hubungannya dengan penderita (Tjay dan 

Rahardja, 2007). 

Pasien yang mengalami reaktivasi tuberkulosis secara khas 

memperlihatkan gejala konstitusi yaitu kelelahan, penurunan berat badan, 

anoreksia, demam ringan, dan berkeringat malam.  Gejala pulmonal meliputi 
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batuk yang mula-mula kering kemudian produktif berupa sputum purulen dan 

sering disertai darah.  Kadang-kadang tidak terdapat gejala.  Sebanyak 5% 

diagnosis dibuat saat otopsi.  Pada pemeriksaan fisik pasien tampak sakit kronik 

dan diperlihatkan dengan adanya penurunan berat badan.  Pemeriksaan dada 

dapat normal atau mungkin terdapat temuan lain seperti ronkhi di apex (Tierney 

et.al., 2001). 

Ada 3 (tiga) sub indikator penanggulangan penyakit tuberkulosis yang 

dapat dipergunakan sebagai indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang 

kesehatan yang terkait dengan indikator MDGs (Millenium Development Goals), 

yaitu: a) Indikator Penemuan; Penemuan suspek penderita tuberkulosis yang 

berupa batuk berdahak lebih dari 2 minggu yang tidak bisa dijelaskan 

penyebabnya.  Sedang pada anak ada riwayat kontak dengan pasien yang 

didiagnosa menderita tuberkulosis; b) Indikator Penanganan; Succes rate 90% 

dengan cure rate minimal 85%; c) Indikator Surveilans; Tingkat validitas 

pencatatan dan pelaporan yang standar (Laksono et.al., 2012) 

Penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam kegiatan program 

penanggulangan tuberkulosis.  Penemuan dan penyembuhan pasien tuberkulosis 

menular, secara bermakna akan dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat 

tuberkulosis, penularan tuberkulosis di masyarakat dan sekaligus merupakan 

kegiatan pencegahan penularan tuberkulosis yang paling efektif di masyarakat 

(Kemenkes RI, 2011).   

Diagnosis tuberkulosis paru dilakukan dengan cara semua suspek 

tuberkulosis diperiksa 3 spesimen dahak dalam waktu 2 hari, yaitu sewaktu-pagi-

sewaktu.  Pada orang dewasa diagnosis ditegakkan dengan ditemukannya kuman 

tuberkulosis (BTA), penemuan BTA melalui pemeriksaan dahak mikroskopis 

merupakan diagnosis utama, sedangkan pemeriksaan lain seperti foto toraks, 

biakan dan uji kepekaan dapat digunakan sebagai penunjang diagnosis sepanjang 

sesuai dengan indikasinya.   
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Gambar1. Alur Diagnosis Tuberkulosis Paru 

 (Kemenkes RI, 2011) 

 

Bila pemeriksaan dahak mikroskopis sewaktu, pagi, sewaktu (SPS) 

menunjukkan sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya basil 

tahan asam (BTA) positif maka pasien dinyatakan positif tuberkulosis.  Namun 

bila hasil pemeriksaan hanya 1 saja dari spesimen dahak SPS yang menunjukkan 

positif langkah selanjutnya dilakukan foto toraks atau dilakukan pemeriksaan 

dahak mikroskopis kembali, dari hasil foto toraks dapat diketahui apakah pasien 

positif tuberkulosis atau negatif tuberkulosis atas pertimbangan dokter, bila hasil 

Suspek TB Paru 

Pemeriksaan dahak mikroskopis-sewaktu, pagi, sewaktu (SPS) 

Antibiotik Non-OAT 

Pemeriksaan dahak 
mikroskopis

Foto toraks dan 
pertimbangan dokter 

Foto toraks dan pertimbangan 
dokter 

Bukan TB TB 

Hasil BTA 
+ + + 
+ + - 

Hasil BTA 
+ - -

Hasil BTA 
- - - 

Tidak ada 
perbaikan

Ada 
perbaikan 

Hasil BTA 
+ + + 
+ + - 
+ - -

Hasil BTA 
- - - 
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pemeriksaan dahak mikroskopis menunjukkan hasil BTA 1 atau lebih spesimen 

dahak SPS yang positif maka pasien dinyatakan positif tuberkulosis, bila hasil 

BTA dari spesimen dahak SPS ketiga-tiganya negatif maka dilakukan foto 

toraks.   

Untuk hasil pemeriksaan dahak mikroskopis yang pertama bila hasil BTA 

menunjukkan spesimen dahak SPS ketiga-tiganya negatif, langkah selanjutnya 

diberikan antibiotik non-OAT, bila ada perbaikan maka pasien dinyatakan bukan 

tuberkulosis, namun bila tidak ada perbaikan maka dilakukan pemeriksaan dahak 

mikroskopis, dan langkah selanjutnya sama seperti pemeriksaan di atas.  Untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 1 (Kemenkes RI, 2011). 

Tuberkulosis pada anak sulit didiagnosis sehingga sering terjadi 

misdiagnosis baik overdiagnosis maupun underdiagnosis.  Pada anak-anak batuk 

bukan merupakan gejala utama.  Pengambilan dahak pada anak biasanya sulit, 

maka diagnosis tuberkulosis anak perlu kriteria lain dengan menggunakan sistem 

skoring. 

 
 Tabel 1. Sistem skoring (scoring system) gejala dan pemeriksaan penunjang TB 

Parameter 0 1 2 3 Jumah 
Kontak TB Tidak jelas  Laporan 

keluarga, BTA 
negatif atau 
tidak tahu, 
BTA tidak 
jelas 
 

BTA positif  

Uji tuberkulin Negatif   Positif (≥ 10 
mm, atau ≥ 5 
mm pada 
keadaan 
imunosupresi) 
 

 

Berat 
badan/keadaan 
gizi 

 Bawah garis 
merah (KMS) 
atau BB/U < 
80% 
 

Klinis gizi 
buruk (BB/U 
< 60%) 

  

Demam tanpa 
sebab jelas 

 ≥ 2 minggu    
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Tabel 1. (Lanjutan) 

 
Batuk  ≥ 3 minggu    
Pembesaran 
kelenjar limfe 
koli, aksila, 
inguinal 
 

 ≥ 1 cm, jumlah 
>1, tidak nyeri 

   

Pembengkakan 
tulang/sendi 
panggul, lutut, 
falang 
 

 Ada 
pembengkakan 

   

Foto toraks Normal/ 
tidak jelas 

 Sugestif TB   

Jumlah      
 (Kemenkes RI, 2011) 

Catatan: 

a. Diagnosis dengan sistem skorsing ditegakkan oleh dokter. 

b. Batuk dimasukkan dalam skor setelah disingkirkan penyebab batuk kronik lainnya seperti 

asma, sinositus, dan lain-lain. 

c. Jika dijumpai skrofuloderma (TB pada kelenjar kulit), pasien dapat langsung didiagnosis 

tuberkulosis. 

d. Berat badan dinilai saat pasien datang (moment opname). 

e. Foto toraks bukan alat diagnosis utama pada TB anak. 

f. Semua anak dengan reaksi cepat BCG (reaksi lokal timbul < 7 hari setelah penyuntikan) harus 

dievaluasi dengan sistem skoring TB anak. 

g. Anak didiagnosis TB jika jumlah skor ≥ 6, (skor maksimal 13). 

h. Pasien usia balita yang mendapat skor 5, dirujuk ke RS untuk evaluasi lebih lanjut. 

 

Tuberkulosis adalah penyakit yang dikendalikan oleh respons imunitas 

diperantarai sel.  Sel efektor adalah makrofag dan limfosit (biasanya sel T) 

adalah sel imunoresponsif.  Tipe imunitas seperti ini biasanya lokal, melibatkan 

makrofag yang diaktifkan di tempat infeksi oleh limfosit dan limfokinnya.  

Respons ini disebut sebagai reaksi hipersensitivitas selular (lambat) (Price & 

Wilson, 2002). 

Basil tuberkul yang mencapai permukaan alveolus biasanya diinhalasi 

sebagai suatu unit yang terdiri dari satu sampai tiga basil; gumpalan basil yang 
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lebih besar cenderung tertahan di saluran hidung dan cabang besar bronkus dan 

tidak menyebabkan penyakit.  Setelah berada dalam ruang alveolus, biasanya di 

bagian bawah lobus atau paru atau di bagian atas lobus bawah, basil tuberkel ini 

membangkitkan reaksi peradangan.  Leukosit polimorfonuklear tampak pada 

tempat tersebut dan memfagosit bakteri namun tidak membunuh organisme 

tersebut.  Sesudah hari-hari pertama, leukosit diganti oleh makrofag.  Alveoli 

yang terserang akan mengalami konsolidasi, dan timbul pneumonia akut.  

Pneumonia selular ini dapat sembuh dengan sendirinya, sehingga tidak ada sisa 

bakteri terus difagosit atau berkembang biak dalam sel.  Basil juga menyebar 

melaui melalui getah bening menuju ke kelenjar getah bening regional.  

Makrofag yang mengadakan infiltrasi menjadi lebih panjang dan sebagian 

bersatu sehingga membentuk sel tuberkel epiteloid, yang dikelilingi oleh limfosit.  

Reaksi ini biasanya membutuhkan waktu 10 sampai 20 hari (Price & Wilson, 

2002). 

Estimasi incidence rate tuberkulosis pada tahun 2003 di Indonesia 

berdasarkan pemeriksaan sputum BTA (+) adalah 128 per 100.000 penduduk.  

Sedangkan untuk tahun yang sama, estimasi tuberkulosis semua kasus 

(prevalence rate) adalah 675 per 100.000 penduduk.  Di Indonesia setiap tahun 

ada 1,3 juta anak berumur kurang dari 15 tahun yang terinfeksi kuman 

tuberkulosis dan setiap tahun ada 450.000 kematian anak akibat penyakit ini.  

Menurut Samullo, usia anak merupakan usia yang sangat rawan terhadap 

penularan dan bahaya penularan yang tinggi terdapat pada golongan umur 0-6 

tahun dan golongan umur 7-14 tahun (Yulistyaningrum & Rejeki, 2010). 

Diperkirakan sekitar sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi oleh 

Mycobacterium tuberkulosis.  Pada tahun 1995, diperkirakan ada 9 juta pasien 

tuberkulosis baru dan 3 juta kematian akibat tuberkulosis di seluruh dunia.  

Diperkirakan 95% kasus tuberkulosis dan 98% kematian akibat tuberkulosis di 

dunia, terjadi pada negara-negara berkembang.  Demikian juga, kematian wanita 
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akibat tuberkulosis lebih banyak dari pada kematian karena kehamilan, 

persalinan dan nifas (Kemenkes RI, 2011). 

Sekitar 75% pasien tuberkulosis adalah kelompok yang paling produktif 

secara ekonomis (15-50 tahun).  Diperkirakan seorang pasien tuberkulosis 

dewasa, akan kehilangan rata-rata waktu kerjanya 3 sampai 4 bulan.  Hal tersebut 

berakibat pada kehilangan pendapatan tahunan rumah tangganya sekitar 20-30%.  

Jika ia meninggal akibat tuberkulosis, maka akan kehilangan pendapatannya 

sekitar 15 tahun. Selain merugikan secara ekonomis, tuberkulosis juga 

memberikan dampak buruk lainnya secara sosial-stigma bahkan dikucilkan oleh 

masyarakat (Kemenkes RI, 2011). 

2. Pengobatan Tuberkulosis 

Pengobatan tuberkulosis bertujuan untuk menyembuhkan pasien, 

mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan dan 

mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat anti tubekulosis (OAT).  

Tipe pasien ditentukan berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya.  Ada 

beberapa tipe pasien yaitu: 

a. Kasus baru 

Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah 

menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu). 

b. Kasus kambuh (relaps) 

Adalah pasien tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan 

tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap, 

didiagnosis kembali dengan BTA positif (apusan atau kultur). 

c. Kasus setelah putus berobat 

Adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan atau lebih dengan 

BTA positif. 

d. Kasus setelah gagal (failure) 

Adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali 

menjadi positif pada bulan kelima atau selama pengobatan. 
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e. Kasus pindahan (transfer In) 

Adalah pasien yang dipindahkan dari unit pelayanan kesehatan (UPK) yang 

memiliki register tuberkulosis lain untuk melanjutkan pengobatannya. 

f. Kasus lain: 

Adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan di atas.  Dalam 

kelompok ini termasuk kasus kronik, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan 

masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulangan. 

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

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

cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan.  Tidak dianjurkan 

menggunakan 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 tuberkulosis diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan 

lanjutan. 

Tahap awal (intensif) 

1) Pada tapah intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu 

diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. 

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

pasien menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. 

3) Sebagian besar pasien tuberkulosis BTA positif menjadi BTA negatif 

(konversi) dalam 2 bulan. 

Tahap lanjutan 

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

jangka waktu yang lebih lama. 



11 
 

2) Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga 

mencegah terjadinya kekambuhan. 

Untuk jenis, sifat, dan dosis obat anti tuberkulosis dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini:  
Tabel 2. Jenis, sifat, dan dosis OAT 

Jenis Sifat Dosis yang direkomendasikan (mg/kg) 
Harian 3x seminggu 

Isoniazid (H) Bakterisid 5 
(4-6) 

10 
(8-12) 

Rirampisin (R) Bakterisid  10 
(8-12) 

10 
(8-12) 

Pyrazinamide (Z) Bakterisid 25 
(20-30) 

35 
(30-40) 

Streptomycin (S) Bakterisid 15 
(12-18) 

15 
(12-18) 

Ethambutol (E) Bakteriostatik 15 
(15-20) 

30 
(20-35) 

 (Kemenkes RI, 2011) 

Selain dua tahapan di atas ada juga tahap sisipian, paket sisipan KDT sama 

seperti panduan paket untuk tahap intensif kategori 1 yang diberikan selama 

sebulan (28 hari).  

Panduan obat anti tuberkulosis (OAT) yang digunakan oleh Program 

Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1) Kategori 1 : 2(HRZE)/4(HR)3 

Maksudnya 2 bulan pertama diberikan kombinasi Isoniazid, Rifampicin, 

Pyrazinamide, dan Ethambutol setiap hari, kemudian dilanjutkan 4 bulan 

terakhir dengan Isoniazid dan Rifampicin 3 x seminggu. 

2) Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 

Maksudnya 2 bulan pertama diberikan kombinasi Isoniazid, Rifampicin, 

Pyrazinamide, Ethambutol, dan diberikan injeksi Streptomycin setiap hari, 

kemudian dilanjutkan pada 5 bulan selanjutnya dengan Isoniazid, Rifampicin, 

dan injeksi Ethambutol 3xseminggu 

Disamping kedua kategori ini, disediakan panduan obat sisipan (HRZE) 
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3) Kategori Anak : 2HRZ/4HR 

Maksudnya 2 bulan pertama diberikan kombinasi Isoniazide, Rifampicin, dan 

Pyrazinamide setiap hari, dilanjutkan 4 bulan selanjutnya dengan Isoniazide 

dan Rifampicin setiap hari. 

Yang termasuk katogori 1 adalah: 

a. Pasien baru TB paru BTA positif 

b. Pasien TB paru BTA negatif foto toraks positif 

c. Pasien TB ekstra paru 
 

Tabel 3. Dosis panduan 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 2KDT 
38 – 54 kg 3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT 
55 – 70 kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT 
≥ 71 kg 5 tablet 4KDT 5 tablet 2KDT 

 (Kemenkes RI, 2011) 
 

Tabel 4. Dosis panduan 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 
Intensif 2 bulan 1 1 3 3 56 
Lanjutan 4 bulan 2 1 - - 48 

(Kemenkes RI, 2011) 
 

Yang termasuk kategori 2 adalah: 

a. Pasien kambuh 

b. Pasien gagal 

c. Pasien dengan pengobatan setelah default (terputus) 
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Tabel 5. Dosis panduan 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 (275) 
Selama 56 hari Selama 28 hari Selama 20 minggu 

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

+ 2 tab Etambutol 

38-54 kg 3 tab 4KDT 
+ 750 mg Sterptomisin 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 
 (Kemenkes RI, 2011) 

 

Tabel 6. Dosis panduan OAT kombipak untuk kategori 2 

Tahap 
Pengobatan 

Lama 
Pengobatan 

Tablet 
Isoniasid 

@ 
300mg 

Tablet 
Rifampisin 
@ 450 mg 

Tablet 
Pirazinamid 

@ 500 g 

Etambutol 
Streptomisin 

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 

(Kemenkes RI, 2011) 
 

Tabel 7. Dosis KDT untuk sisipan 
Berat Badan (kg) Tahap Intensif tiap hari selama 28 hari RHZE (150/75/400/275) 

30 – 37 2 tablet 4 KDT 
38 – 54 3 tablet 4 KDT 
55 – 70 4 tablet 4 KDT 

> 71 5 tablet 4 KDT 
(Kemenkes RI, 2011) 

 

Tabel 8. Dosis kombipak untuk sisipan 

Tahap 
Pengobatan 

Lamanya 
Pengobatan 

Tablet 
Isoniasid 
@ 300 mg 

Kaplet 
Rifampisin 

@ 450 

Tablet 
Pirazinamid 

@ 500 mg 

Tablet 
Etambutol 
@ 250 mg 

Jumlah 
hari/kali 
menelan 

obat 
Tahap 
intensif 
(dosis 
harian) 

1 bulan 1 1 3 3 28 

(Kemenkes RI, 2011) 
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Obat anti tuberkulosis pada anak diberikan setiap hari, baik pada tahap 

intensif maupun tahap lanjutan dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan 

anak. 
Tabel 9. Dosis OAT kombipak pada anak 

Jenis Obat BB 
< 10 kg 

BB 
10 – 20 kg 

BB 
20 – 32 kg 

Isoniasid 50 mg 100 mg 200 mg 
Rifampicin 75 mg 150 mg 300 mg 
Pirasinamid 150 mg 300 mg 600 mg 

 (Kemenkes RI, 2011) 

 

Tabel 10. Dosis OAT KDT pada anak 

Berat badan (kg) 2 bulan tiap hari 
RHZ (75/50/150) 

4 bulan tiap hari 
RH (75/50) 

5 – 9  1 tablet 1 tablet 
10 – 19 2 tablet 2 tablet 
20- 32 4 tablet 4 tablet 

 (Kemenkes RI, 2011) 

 
Keterangan: 

a. Bayi dengan berat badan kurang dari 5 kg dirujuk ke rumah sakit 

b. Anak dengan BB 15 – 19 kg dapat diberikan 3 tablet 

c. Anak dengan BB ≥ 33 kg, dirujuk ke rumah sakit 

d. Obat harus diberikan secara utuh, tidak boleh dibelah 

e. OAT KDT dapat diberikan dengan cara: ditelan secara utuh atau digerus sesaat sebelum 

diminum 

 (Kemenkes RI, 2011) 

 

Tidak semua pasien TB diterapi dengan regimen yang ada, berikut ini adalah 

beberapa pasien tuberkulosis pada keadaan khusus: 

1. Kehamilan, menurut WHO hampir semua OAT aman untuk kehamilan, kecuali 

streptomisin.  Streptomisin tidak dapat dipakai pada kehamilan karena bersifat 

permanent ototoxic dan dapat menembus barrier placenta. 
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2. Ibu menyusui dan bayinya, prinsipnya pengobatan TB pada ibu menyusui tidak 

berbeda dengan pengobatan pada umumnya.  Semua jenis OAT aman untuk ibu 

menyusui.  Pengobatan pencegahan dengan Isoniasid diberikan pada bayi sesuai 

dengan berat badannya. 

3. Pasien TB pengguna kontrasepsi, sebaiknya menggunakan kontrasepsi non 

hormonal atau kontrasepsi yang mengandung estrogen dosis tinggi (50 mcg), 

karena Rifampisin berinteraksi dengan kontrasepsi hormonal sehingga 

menurunkan efektifitas kontrasepsi tersebut. 

4. Pasien TB dengan hepatitis akut, pada keadaan dimana pengobatan TB sangat 

diperlukan dapat diberikan Streptomisin dan Etambutol maksimal 3 bulan sampai 

hepatitisnya menyembuh dan dilanjutkan dengan Rifampisin dan Isoniasid 

selama 6 bulan. 

5. Pasien TB dengan kelainan hati kronik, paduan OAT yang dapat dianjurkan 

adalah 2HRES/6RH atau 2HES/10HE. 

6. Pasien TB dengan gagal ginjal, paduan OAT paling aman untuk pasien dengan 

gagal ginjal adalah 2HRZ/4HR. 

7. Pasien TB dengan Diabetes Melitus, penggunaan Rifampisin dapat mengurangi 

efek obat oral anti diabetes sehingga dosis obat anti diabetes perlu ditingkatkan. 

8. Pasien TB yang perlu mendapat tambahan kortikostiroid, yaitu pasien meningitis 

TB, TB milier dengan atau tanpa meningitis, TB dengan Pleuritis eksudativa, TB 

dengan Plerikarditis konstriktiva. 

(Kemenkes RI, 2011) 

 

E. Landasan Teori 

Pengobatan tuberkulosis dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah 

ditentukan, diantaranya adalah pemberian obat anti tuberkulosis (OAT) harus 

diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dan 

dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan.  Tidak boleh diberikan OAT   tunggal 

(monoterapi). Pemakaian OAT-kombinasi dosis tetap (OAT-KDT) lebih 
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menguntungkan dan sangat dianjurkan.  Tablet OAT-KDT terdiri dari 2 atau 4 jenis 

obat dalam satu tablet.  Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien.  Paduan ini 

dikemas dalam satu paket untuk satu pasien.  OAT pada anak diberikan setiap hari, 

baik pada tahap intensif maupun tahap lanjutan dosis obat harus disesuaikan dengan 

berat badan anak (Kemenkes RI, 2011).   

Dalam penelitian Senewe pada tahun 2002 disebutkan bahwa mutu obat 

tuberkulosis yang baik mempunyai keterkaitan terhadap keteraturan pasien dalam 

berobat sebanyak 2 kali lipat dari pada mutu obat tuberkulosis yang tidak baik 

(Senewe, 2002). Kesesuaian paduan pengobatan dengan kategori diagnostik sangat 

diperlukan untuk menghindari terapi yang tidak adekuat (undertreatment) sehingga 

mencegah timbulnya resistensi, menghindari pengobatan yang tidak perlu 

(overtreatment) serta dapat mengurangi efek samping (Simamora, 2012). Hal ini akan 

berdampak pada tingkat keberhasilan terapi tuberkulosis, dimana keberhasilan terapi 

karena kepatuhan pasien disebabkan oleh mutu obat tuberkulosis yang baik. 

 

F. Hipotesis 

Ketepatan terapi yang dinilai dari parameter tepat indikasi, tepat pasien, 

tepat obat, dan tepat dosis merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan/kelengkapan terapi tuberkulosis selama 6 bulan atau lebih. 


