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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Tuberculosis 

bacillus mycobacterium yang biasanya akan mempengaruhi paru-paru (TB paru) 

dan dapat juga mempengaruhi daerah luar paru (TB ekstraparu). Penyakit menular 

ini dapat menyebar melalui udara ketika orang-orang yang terinfeksi tuberkulosis 

tersebut membuang dan mengeluarkan bakteri ke udara seperti batuk (WHO, 

2015). 

Menurut Kemenkes (2014) penyakit tuberkulosis merupakan masalah 

kesehatan terbesar di dunia sejak tahun 1995. Sekitar 75% penyakit tuberkulosis 

terjadi pada pasien dewasa dengan  rentang usia 15-50 tahun. Prevalansi TB 

menurut Saptawati et al (2012) cukup tinggi di negara berkembang seperti 

Indonesia. Pada tahun 2006 terdapat lebih dari 600.000 kasus baru TB muncul dan 

angka kematian sekitar 300 orang per hari dan lebih dari  100.000 kematian per 

tahun. 

Dari penelitian Camila (2013) pada 55 kasus pasien TB di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat Klaten tahun 2011 ditemukan penggunaan  OAT 

KDT sebanyak 52 pasien (94,55%) dengan tepat indikasi 100%, tepat obat 

90,38%, tepat dosis 78,85%, dan tepat pasien 100%. Sedangkan penggunaan  

OAT kombipak sebanyak 3 pasien (5,45%) dengan tepat indikasi sebanyak 100%, 

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

Pengobatan TBC paru dewasa di Instalasi Rawat Jalan RS “X” dengan 

pengobatan paduan OAT KDT rata-rata selama 6 bulan dengan hasil tepat pasien 

100%, tepat obat 80% dan tepat dosis 78,46% (Alawiyah, 2012). Menurut  

penelitian Taptriana (2011) di RSUD DR.Moewardi Surakarta menunjukkan 

ketepatan penggunaan obat pada 37 orang terdapat 19% tepat dosis dan 100% 

tepat obat. 

Tuberkulosis masih menjadi penyakit pembunuh menular yang terkemuka 

di dunia. TB juga banyak terjadi di negara berkembang dan meningkatnya
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resistensi obat juga sangat penting untuk mengontrol TB sebelum obat yang 

paling efektif hilang secara permanen (Dipiro et al., 2008). Meningkatnya 

resistensi dapat disebabkan karena ketidaktepatan penggunaan obat secara 100% 

pada pasien seperti pemakaian obat yang tidak tepat, tidak teraturnya menjalani 

pengobatan selama tahap intensif maupun tahap lanjutan dan terputusnya 

penggunaan obat.  

Dari data tentang tingginya tingkat penyakit TB di Indonesia ini muncul 

karena beberapa alasan diantaranya: 1. Kemiskinan penduduk. 2. Adanya 

perubahan demografik. 3. Perlindungan yang tidak mencukupi di bidang 

kesehatan. 4. Tingkat pendidikan yang tidak memadai tentang TB. 5. Kurangnya 

biaya untuk obat, sarana diagnostik, pengawasan kasus TB dan tatalaksana yang 

tidak tepat atau adekuat (Sudoyo et al., 2006).  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang salah satu 

alasan diatas tentang munculnya kasus TB di Indonesia yaitu pengawasan kasus 

TB dan tatalaksana yang tidak tepat dan adekuat dengan menganalisis kajian 

ketepatan  penggunaan obat antituberkulosis pada pasien TB. Dengan adanya 

penelitian ketepatan penggunaan obat ini diharapkan dapat mengurangi tingkat 

penyakit menular dan dapat mengurangi resiko kematian pasien TB. Untuk 

mengurangi resiko tersebut keberhasilan terapi sangat diutamakan. Keberhasilan 

terapi ini terdiri dari ketepatan pemberian terapi yang benar dan cukup (dosis 

tepat), kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat, adanya pengawasan ketika 

mengkonsumsi obat, adanya pelayanan yang memadai dari yayasan kesehatan, 

dan tingkat pendidikan pasien. 

Penelitian dilaksanakan di RSUD Pandan Arang Boyolali karena peneliti 

telah melakukan survei terlebih dahulu terhadap populasi penderita TB dewasa di 

poli paru RSUD Pandan Arang dan hasil yang didapatkan bahwa populasi TB 

mempunyai persentase yang tertinggi kedua setelah penyakit PPOK, karena 

populasi yang tinggi tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang kajian 

penggunaan obat antituberkulosis di RSUD Pandan Arang Boyolali untuk 

mengetahui apakah pengobatan yang diberikan sudah sesuai dengan standar 

pengobatan Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 2014.
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu : 

1. Bagaimanakah gambaran pengobatan antituberkulosis pada pasien 

tuberkulosis paru dewasa di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang 

Boyolali tahun 2016 ? 

2. Bagaimanakah ketepatan penggunaan obat antituberkulosis berdasarkan 

ketepatan pasien, obat, dan dosis pada pasien tuberkulosis paru dewasa di 

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali tahun 2016 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui gambaran  pengobatan antituberkulosis pada pasien tuberkulosis 

paru dewasa di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali tahun 

2016. 

2. Mengetahui ketepatan penggunaan obat antituberkulosis berdasarkan 

ketepatan pasien, obat, dan dosis pada pasien tuberkulosis paru dewasa di 

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali tahun 2016. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tuberkulosis 

a. Definisi 

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru dan bagian 

tubuh lainnya (Francis and Michael, 2014). Bakteri ini mempunyai sifat khusus 

yakni tahan terhadap asam pada pengecatan dan termasuk basil Gram positif, 

berbentuk batang, dan dinding selnya mengandung komplek lipida-glikolipida 

serta lilin (wax) yang sulit ditembus zat kimia (Binfar, 2005). Bakteri ini bersifat 

patogen terhadap manusia dan  biasanya didominasi pada pria (agen TB berupa
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rokok dan alkohol) dan umumnya terjadi pada usia 25-44 tahun (Dipiro et al., 

2008). 

b. Gejala klinis 

Gejala klinis yang terjadi pada pasien terdiagnosis tuberkulosis terbagi 

menjadi 2, yaitu gejala umum seperti batuk produktif ≥ 2 minggu, sesak napas, 

nyeri dada, dan batuk darah. Selanjutnya gejala tambahan seperti berat badan 

menurun, hilangnya nafsu makan, berkeringat pada malam hari, dan mudah lelah 

(Kemenkes, 2013). 

 

c. Penularan 

Penyakit menular yang disebabkan oleh basil M.tuberculosis ini biasanya 

ditularkan melalui partikel udara pada jarak 1-5 meter yang dapat dihasilkan oleh 

orang yang memiliki penyakit paru atau penyakit tuberkulosis pada saat batuk, 

bersin, dan berteriak. Kemudian melalui udara yang mengandung bakteri 

M.tuberculosis akan masuk ke dalam alveoli dan terjadi infeksi lokal diikuti oleh 

penyebaran limfatik dan hematogen ke seluruh tubuh selama 2-12 minggu. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi resiko penularan antara lain: sumber 

dahak (dahak positif), lingkungan (durasi paparan dan udara di sekitar paparan), 

dan penerima (kondisi kekebalan tubuh) (Joshi, 2010). 

 

d. Diagnosis 

Diagnosis pada pasien TB paru yaitu berdasarkan pemeriksaan bakteriologis 

(pemeriksaan secara langsung, biakan, dan tes cepat), pemeriksaan klinis, 

pemeriksaan dahak mikroskopis langsung dengan metode SPS (Sewaktu-Pagi-

Sewaktu) dan bisa ditetapkan sebagai pasien TB apabila hasil BTA positif 

minimal 1 kali pemeriksaan (Kemenkes, 2014). 

 

e. Klasifikasi pasien TB 

Sesuai dengan acuan Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis tahun 

2014 pasien dapat diklasifikasikan berdasarkan: 

1) Lokasi anatomi dari penyakit 
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a) Tuberkulosis Paru 

Tuberkulosis yang terjadi pada jaringan paru-paru. 

b) Tuberkulosis ekstraparu 

Tuberkulosis yang terjadi diluar jaringan paru-paru. Misal: sendi, kelenjar 

limfe, tulang, abdomen, saluran kencing, pleura, dll. 

2) Riwayat pengobatan sebelumnya 

a) Pasien baru TB 

Pasien yang belum pernah mendapatkan pengobatan TB sebelumnya atau 

sudah menelan OAT kurang dari 1 bulan (< dari 28 dosis). 

b) Pasien yang pernah diobati TB 

Pasien yang sebelumnya telah menelan OAT selama 1 bulan atau lebih (> 

dari 28 dosis). 

i. Pasien kambuh: pasien yang sudah pernah ditetapkan sembuh dari TB atau 

pengobatan lengkap namun didiagnosis TB kembali berdasarkan pemeriksaan 

bakteriologis atau klinis. 

ii. Pasien gagal pengobatan: pasien TB yang pernah diobati namun dinyatakan 

gagal pada pengobatan terakhir. 

iii. Pasien lost to follow-up: pasien yang pernah diobati dan kembali lagi diobati 

setelah putus berobat. 

iv. Lain-lain: pasien TB yang pernah diobati namun hasil akhir pengobatan tidak 

diketahui. 

c) Pasien yang riwayat pengobatan sebelumnya tidak diketahui. 

3) Hasil pemeriksaan uji kepekaan obat 

a) Mono resistant (MR) 

b) Multi drug resistant (MDR) 

c) Extensive drug resistant (XDR) 

d) Resistant rifampisin (RR) 

4) Status HIV 

a) Pasien TB dengan HIV positif. 

b) Pasien TB dengan HIV negatif. 



6 
 

 

 

f. Prinsip Pengobatan 

1. Pengobatan OAT yang mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah 

resistensi. 

2. Dosis pemberian yang tepat. 

3. Ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO (Pengawas 

Menelan Obat) sampai selesai pengobatan. 

4. Pengobatan diberikan dalam jangka waktu lama dan pengobatan TB terdiri 

dari dua tahap yaitu: 

a. Tahap Awal: pengobatan diberikan setiap hari dengan tujuan untuk 

menurunkan jumlah bakteri yang ada dalam tubuh pasien secara efektif dan 

meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil bakteri yang sudah resisten sejak 

pasien belum mendapatkan pengobatan. Pada tahap ini pengobatan dilakukan 

selama 2 bulan. 

b. Tahap Lanjutan: pengobatan untuk membunuh sisa bakteri yang masih ada 

dalam tubuh sehingga pasien dapat sembuh dan tidak kembali mengalami 

kekambuhan. Pada tahap ini pengobatan dilakukan selama 4-5 bulan sesuai 

kategori pengobatan pasien. 

(Kemenkes, 2014) 

g. Obat Antituberkulosis (OAT) 

Obat anti tuberkulosis (OAT) yang digunakan di Indonesia adalah:  

1) Untuk kategori dewasa: Isoniasid (H), Rifampisin (R), Pirasinamid (Z), 

Etambutol (E), dan Streptomisin (S). 

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

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

2) Untuk kategori anak: Isoniasid, Rifampisin, Pirasinamid, Streptomisin, dan 

Amikasin. 

3) Untuk kategori resisten obat: Kanamisin, Kapreomisin, Levofloksasin, 

Etionamid, Sikloserin, Moksifloksasin, Pirasinamid, dan Etambutol. 

        (Kemenkes, 2014) 
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h. Paduan OAT  

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

Diberikan untuk pasien baru: 

i. Pasien TB paru yang terkonfirmasi bakteriologis 

ii. Pasien TB paru yang terdiagnosis klinis 

iii. Pasien TB ekstra paru  

 
Tabel 1. Dosis Paduan OAT KDT Kategori 1: 2(HRZE) / 4(HR)3 

 

 

Berat Badan 

Tahap awal 

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 

 

Tabel 2. Dosis Paduan OAT Kombipak Kategori 1: 2(HRZE) / 4(HR)3 

 

 

Tahap 

Pengobatan 

 

Lama 

Pengobatan 

Dosis per hari / kali 

Tab 

Isonia-

sid 

@300 

mg 

Kaplet 

Rifam-

pisin 

@450 

mg 

Tablet 

Pirazina-

mid @500 

mg 

Tablet 

Etambu-

tol @250 

mg 

Jumlah 

hari/kali 

menelan obat 

Awal 2 bulan 1 1 3 3 56 

Lanjutan 4 bulan 2 1 - - 48 

 

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

Diberikan untuk pasien BTA positif yang pernah diobati sebelumnya 

(pengobatan ulang): 

i. Pasien kambuh 

ii. Pasien yang gagal pada pengobatan OAT kategori 1 

iii. Pasien yang kembali setelah putus berobat (lost to follow-up). 

 

Tabel 3. Dosis Paduan OAT KDT Kategori 2: 2(HRZE)S / (HRZE) / 5(HR)3E3 

 

Berat 

Badan 

Tahap awal 

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

Tahap Lanjutan 

3 kali seminggu 

RH (150/150) + E (400) 

 Selama 56 hari Selama 28hari selama 20 minggu 

30 – 37 kg 2 tablet 4KDT + 500 mg 

Streptomisin inj 

2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT + 2 tab 

Etambutol 
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Tabel 3. Lanjutan 

Berat 

Badan 

Tahap awal 

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

Tahap Lanjutan 

3 kali seminggu 

RH (150/150) + E (400) 

 Selama 56 hari Selama 28hari selama 20 minggu 

38 – 54 kg 3 tablet 4KDT   + 750 mg 

Streptomisin inj 

3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT + 3 tab 

Etambutol 

55 – 70 kg 4 tablet 4KDT   + 1000 mg 

Streptomisin inj 

4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT + 4 tab 

Etambutol 

≥ 71 kg 5 tablet 4KDT   + 1000 mg 

Streptomisin inj 

5 tablet 4KDT 

 ( > do maks) 

5 tablet 2KDT + 5 tab 

Etambutol 

 

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

 
Tahap 

Pengo-

batan 

Lama 

Pengo-

batan 

Tab 

Isonia-

sid 

@300 

mg 

Kaplet 

Rifam-

pisin 

@450 

mg 

Tablet 

Pirazi-

namid 

@500 

mg 

Tablet 

Etambutol 

Strepto-

misin 

Injeksi 

Jumlah 

hari/kali 

menelan 

obat 

Tablet 

@250 

mg 

Tablet 

@450 

mg 

  

Awal 

(dosis 

harian) 

2 bulan 

1 bulan 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

- 

- 

0,75 g 

- 

56 

28 

Lanjutan 

(dosis 3x 

seminggu 

5 bulan 2 1 1 1 2 - 60 

 

Catatan:  

a) Untuk perempuan hamil dilihat cara pengobatan pada keadaan khusus 

b) Cara melarutkan Strepromisin vial 1 gram dengan menambahkan aquabidest sebanyak 3,7 

mL sehingga menjadi 4 mL (1 mL = 250mg). 

c) Penimbangan berat badan pasien dilakukan setiap bulan untuk penyesuaian pemberian dosis. 

 

i. Pengobatan TB  pada keadaan khusus 

1) Pengobatan TB pada ibu hamil 

i. Pemberian Piridoksin 50 mg/hari  

ii. Pemberian Vit.K 10 mg/hari apabila rifampisin digunakan dalam trimester 

ke-3 kehamilan. 

2) Pengobatan pada ibu menyusui 

i. Pemberian INH sebagai pencegahan diberikan kepada bayi sesuai berat 

badan. 

3) Pengobatan pada pasien yang sedang memakai Kontrasepsi Hormon.
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i. Dikontraindikasikan pada OAT yang mengandung Rifampisin 

ii. Disarankan untuk menggunakan kontrasepsi non-hormonal. 

4) Pengobatan dengan diabetes mellitus 

i. Pemberian OAT dengan kadar gula darah terkontrol, jika tidak terkontrol 

diberikan paduan selama 9 bulan. 

ii. Hati-hati dalam penggunaan Etambutol. 

iii. Penggunaan Rifampisin harus diperhatikan karena akan mengurangi 

efektivitas penggunaan obat antidiabetika oral, sehingga dosisnya harus 

ditingkatkan. 

5) Pengobatan dengan gangguan ginjal 

i. Paduan OAT yang diberikan adalah 2HRZE/4HR 

ii. Perubahan dosis untuk Z dan E karena diekskresikan melalui ginjal, dosis Z: 

25 mg/kgBB 3x/minggu dan E: 15 mg/kgBB 3x/minggu. 

iii. Pemberian Piridoksin (Vit.B6) untuk mencegah terjadinya neuropati perifer. 

iv. Pemberian Streptomisin harus dihindarkan, jika harus diberikan gunakan 15 

mg/kgBB 2 atau 3 x seminggu dengan Do maks 1g setiap kali pemberian. 

6) Pengobatan dengan gangguan hati 

i. Pemberian OAT untuk pasien dengan hepatitis akut ditunda sampai 

mengalami penyembuhan. 

ii. Pemberian OAT pada pasien dengan hepatitis kronik harus dilakukan 

pemeriksaan fungsi hati sebelum dilakukan pengobatan. 

7) Pengobatan pada pasien TB yang perlu mendapatkan tambahan 

kortikosteroid. 

i. Meningitis TB dengan gangguan kesadaran dan dampak neurologis. 

ii. TB millier dengan atau tanpa meningitis. 

iii. Efusi pleura dengan gangguan pernafasan berat. 

iv. Laringitis dengan obstruksi saluran nafas bagian atas, TB saluran kencing, 

Pembesaran kelenjar getah bening dengan penekanan pada bronkus atau 

pembuluh darah. 

v. Hipersensitivitas berat terhadap OAT 

vi. IRIS (Immune Response Inflammatory Syndrome) 
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Diberikan Prednisolon (oral) dengan dosis: 

a. Anak: 2 mg/kgBB 1xsehari pagi hari 

b. Dewasa: 30-60 mg 1xsehari pagi hari 

Pengobatan diturunkan secara bertahap apabila pengobatan dilakukan lebih dari 4 

minggu. 

(Kemenkes, 2014) 

j. Efek Samping dan Penatalaksanaan OAT  

1. Isoniasid (INH/H) 

Merupakan derivat asam isonikotianat yang paling kuat terhadap 

Mycobacterium tuberculosis dan bersifat bakterisida (Tjay dan Rahardja, 2007) 

yang telah digunakan sejak tahun 1952 sebagai obat paling penting dalam 

pengobatan TB (Arbex et al., 2010) dengan nama generik Isoniasid dan 

mempunyai aktivitas penurunan dahak basil selama 2 minggu pertama  pada 

pengobatan (Brennan et al., 2008). Mekanisme kerja dari Isoniasid melalui 

penghambatan sintesis asam mikolat dari dinding sel bakteri yang mengakibatkan 

kerusakan DNA dan kematian (Lexi-Drugs, 2009). Isoniasid mempunyai dosis 

optimal pada orang dewasa 15 mg/kgBB sampai dengan 900 mg/kgBB dengan 

pemberian ideal satu jam sebelum atau dua jam setelah makan  (Brennan et al., 

2008). Isoniasid dimetabolisme di hati dan diekskresikan oleh ginjal sebanyak 70-

96% (Arbex et al., 2010). 

Efek samping ringan yang ditimbulkan adalah tidak nafsu makan, mual, sakit 

perut dengan penatalaksanaan pemberian OAT sebelum tidur atau pemberian 

bersama makanan. Jika efek samping berupa kesemutan rasa terbakar di telapak 

kaki atau tangan dan neuropati perifer maka dilakukan pemberian Vit.B6 

(Piridoksin) 50-75 mg/hari. 

Efek samping berat yang dapat ditimbulkan adalah rash (dengan atau tanpa 

gatal)danikterus tanpa penyebab lain. Penatalaksanaan untuk efek samping gatal  

tanpa rash dengan pemberian antihistamin serta pelembab kulit. Jika rash timbul 

maka direkomendasikan untuk  menghentikan pemberian OAT sampai efek 

samping hilang (Kemenkes, 2014). 



11 
 

 

 

2. Rifampisin (R) 

Rifampisin merupakan obat dengan nama generik Rifampisin yang digunakan 

dengan dosis optimal pada manusia sebesar 10 mg/kgBB dan tidak lebih dari 600 

mg/kgBB setiap hari (Brennan et al., 2008). Rifampisin sudah digunakan sebagai 

pengobatan TB sejak tahun 1966 dan obat ini dimetabolisme sekitar 85% di hati 

dan diekskresikan melalui saluran empedu sebanyak 60-65% (Arbex et al., 2010) 

Mekanisme kerja dari Rifampisin yaitu menghambat sinstesis RNA dan 

memblokir transkripsi RNA bakteri (Lexi-Drugs, 2009). Efek samping ringan 

yang ditimbulkan adalah warna urin yang kemerahan dan untuk penatalaksanaan 

tidak ada, hanya perlu penjelasan kepada pasien tentang efek yang ditimbulkan 

tersebut tidak berbahaya. Efek samping berat dari Rifampisin adalah syok dan 

gagal ginjal akut, penatalaksanaannya harus dihentikan untuk pemakaian 

Rifampisin (Kemenkes, 2014). 

3. Pirasinamid (Z) 

Pirasinamid merupakan turunan asam nikotianat yang struktur molekulnya 

mirip dengan Isoniasid yang digunakan sejak tahun 1952 untuk pengobatan TB  

(Arbex et al., 2010). Obat dengan nama generik Pirasinamid ini mempunyai dosis 

optimal pada manusia 20-25 mg/kgBB sehari atau 50-70 mg/kgBB tiga kali 

seminggu (Brennan et al., 2008). Mekanisme kerja dari Pirasinamid adalah 

bakterisidal dan bakteriostatik terhadap Mycobacterium tuberculosis (Lexi-Drugs, 

2009). Pirasinamid dimetabolisme di hati dan diekskresikan dalam urin sebanyak 

70% (Arbex et al., 2010). Efek samping ringan yang ditimbulkan berupa tidak 

nafsu makan, mual, dan sakit perut yang dapat diatasi dengan penggunaan OAT 

sebelum tidur atau ditelan bersama makanan dan efek samping ringan berupa 

nyeri sendi yang dapat diatasi dengan pemberian Aspirin, Parasetamol atau 

NSAID lainnya. Untuk efek samping berat yang ditimbulkan adalah rash dan 

ikterus. Penatalaksanaan untuk efek samping gatal  tanpa rash adalah pemberian 

antihistamin serta pelembab kulit. Jika rash timbul maka direkomendasikan untuk  

menghentikan pemberian OAT sampai efek samping hilang (Kemenkes, 2014). 
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4. Etambutol (E) 

Etambutol merupakan obat  yang digunakan untuk pengobatan TB sejak 

tahun 1966 dengan nama generik Etambutol (Brennan et al., 2008). Mekanisme 

kerja dengan menekan multiplikasi Mycobacterium tuberculosis dengan 

mengganggu sintesis RNA (Lexi-Drugs, 2009). Etambutol mempunyai aktivitas 

spektrum yang sensitif yang terbukti efektif terhadap pertumbuhan aktif 

mikroorganisme M.tuberculosis. Penggunaan dosis optimal Etambutol adalah 15 

mg/kgBB sehari atau sampai 25 mg/kgBB sehari (Brennan et al., 2008) dengan 

metabolisme di dalam hati, dan diekskresikan di dalam urin sebanyak 50-80% 

(Arbex et al., 2010). Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh Etambutol berupa 

gangguan penglihatan dan penatalaksaannya dengan menghentikan 

penggunaannya (Kemenkes, 2014). 

5. Streptomisin (S) 

Mekanisme kerja dari Streptomosin adalah menghambat sintesis protein 

bakteri dengan jalan pengikatan pada RNA ribosomal (Lexi-Drugs, 2009). Efek 

samping berat yang ditimbulkan berupa gangguan keseimbangan, gangguan 

pendengaran dan penurunan produksi urin. Penatalaksanaan dari efek samping 

yang ditimbulkan yaitu dengan menghentikan penggunaannya (Kemenkes, 2014). 

 

k. Karakteristik Umur 

Menurut BPA (the British Pediatric Association) kriteria umur dapat di 

klasifikasikan sebagai berikut: 

a) Neonatus  : awal kelahiran - 1 bulan 

b) Bayi : 1 – 2 tahun 

c) Anak : 2 – 12 tahun 

d) Remaja : 12 – 18 tahun 

e) Dewasa : 18 – 65 tahun 

f) Lansia :  > 65 tahun 

(Aslam et al., 2002) 
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E. Keterangan Empiris 

Penelitian pada 55 kasus pasien TB di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Klaten tahun 2011 ditemukan penggunaan  OAT KDT sebanyak 52 

pasien (94,55%) dengan tepat indikasi 100%, tepat obat 90,38%, tepat dosis 

78,85%, dan tepat pasien 100%. Sedangkan penggunaan  OAT kombipak 

sebanyak 3 pasien (5,45%) dengan tepat indikasi sebanyak 100%, tepat obat 

100%, tepat dosis 100%, dan tepat pasien 100% (Camila, 2013). 

Penelitian Novia (2012) tentang evaluasi penggunaan obat antituberkulosis 

dan kepatuhan pada pasien tuberkulosis paru di RSUD DR.Moewardi tahun 2012 

didapat data dari 40 pasien yang diteliti, penggunaan obat paling banyak adalah 

kategori 1 dan sebanyak 38 pasien yang tepat obat dan tepat pasien. 

Dari hasil kedua penelitian diatas diharapkan peneliti dapat membandingkan 

dan mengetahui ketepatan penggunaan obat antituberkulosis (OAT) meliputi tepat 

dosis, tepat obat, dan tepat pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang 

Boyolali tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


