
i 

EVALUASI RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT ANTI 

TUBERKULOSIS PADA PASIEN RAWAT INAP TB MDR  

(Tubercuosis Multi Drug Resistance) DEWASA DI RSUD 

Dr. MOEWARDI SURAKARTA TAHUN 2016 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Farmasi Fakultas Farmasi 

Oleh: 

SETIYANI DEWI UNTARI 

K100140175 

PROGRAM STUDI FARMASI 

FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

2018



ii 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 
 

EVALUASI RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT ANTI 

TUBERKULOSIS PADA PASIEN RAWAT INAP TB MDR 

(Tuberculosis Multi Drug Resistance) DEWASA  

DI RSUD Dr. MOEWARDI TAHUN 2016 

 
 
 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 
Oleh: 

 

 

SETIYANI DEWI UNTARI 

K 100 140 175 

 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 
 

 

 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

Puji Asmini, M.Sc., Apt 

NIK.110.1629 

 

 

 

 

 

 

i 



iii 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

EVALUASI RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT ANTI 

TUBERKULOSIS PADA PASIEN RAWAT INAP TB MDR (Tuberculosis Multi 

Drug Resistance) DEWASA DI RSUD Dr. MOEWARDI TAHUN 2016 

 

 

OLEH 

SETIYANI DEWI UNTARI 

K 100 140 175 

 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Farmasi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari ,     2018 

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

 

Dewan Penguji: 

 

1. Mariska Sri Harlianti, M.Sc., Apt. (...............) 

(Ketua Dewan Penguji) 

2. Gunawan Setiyadi, M.Sc., Apt.  (...............) 

 (Anggota I Dewan Penguji)    

3. Puji Asmini, M.Sc., Apt.   (...............) 

(Anggota II Dewan Penguji) 

 

 

 

 

 

 

Dekan, 

 

 

 

 

Azis Saifudin, Ph.D., Apt. 

NIK. 956 

 

ii 



iv 

 

PERNYATAAN 

 

 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang 

pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh 

orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 

pustaka. 

 Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya 

pertanggungjawabkan. 

 

 

 

 

 

Surakarta, 22 Februari 2018 

Penulis 

 

 

 

SETIYANI DEWI UNTARI 

K 100 140 175 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



 

1 

 

 

EVALUASI RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS PADA 

PASIEN RAWAT INAP TB MDR  

(Tuberculosis Multi Drug Resistance) DEWASA  

DI RSUD Dr. MOEWARDI TAHUN 2016 

 

ABSTRAK 

Tuberculosis Multi Drug Resistance atau TB MDR merupakan penyakit tuberkulosis yang 

disebabkan oleh resistansi bakteri Mycobacterium tuberculosis  terhadap minimal dua obat anti 

tuberkulosis lini pertama, yaitu Isoniazid (H) dan Rifampisin (R). Peningkatan angka kejadian TB 

MDR mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kerasionalaan penggunaan obat anti tuberkulosis pada pasien rawat inap TB MDR 

(Tuberculosis Multi Drug Resistance) dewasa di RSUD Dr. Moewardi tahun 2016. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif (noneksperimental) dengan pengambilan data bersifat retrospektif 

yang diambil dari catatan rekam medik pasien rawat inap Tuberculosis Multi Drug Resistance di 

RSUD Dr. Moewardi tahun 2016. Pengambilan data dilakukan dengan teknik purpossive sampling 

sesuai dengan kriteria inklusi serta kriteria eksklusi menggunakan Lembar Pengumpul Data. Jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 62 data rekam medik pasien dengan diagnosa TB 

MDR. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian 

Tuberkulosis Resisten Obat 2014. Hasil evaluasi kerasionalan pengobatan TB MDR yaitu tepat 

indikasi sebesar 100% (62 pasien), tepat pasien sebesar 100% (62 pasien), tepat obat sebesar 98,4% 

(61 pasien), dan tepat dosis sebesar 96,7% (59 pasien). 

 

Kata Kunci: TB MDR, obat anti tuberkulosis, rasionalitas pengobatan 

 

ABSTRACT 

Tuberculosis Multi Drug Resistance or MDR TB is a tuberculosis disease caused by 

Mycobacterium tuberculosis bacteria resistance to at least two first-line anti-tuberculosis drugs, 

Isoniazid (H) and Rifampicin (R). Increasing of MDR TB incidence is encouraging researchers to 

conduct this study. The purpose of this study was to investigated the rationale of anti-tuberculosis 

drug use in MDR (Tuberculosis Multi Drug Resistance) adult patients in RSUD Dr. Moewardi in 

2016. This research is a descriptive (non-experimental) study with retrospective retrieval data 

taken from medical record of Tuberculosis Multi Drug Resistance patient in RSUD Dr. Moewardi 

in 2016. The data were collected by purposive sampling technique in accordance with inclusion 

criteria and exclusion criteria using Data Collection Sheet. The number of samples used in this 

study were 62 patients medical record data with MDR TB diagnoses. Data analysis was performed 

using Integrated Management Guidance of Drug Resistant Tuberculosis Control 2014. The result of 

evaluation of the rationale of MDR TB treatment is 100% (62 patient) appropriate indication, 

100% (62 patient) appropriate patient, 98.4% (61 patient) appropriate medication, and 96.7% (59 

patient) appropriate  dose. 

. 

Keywords: MDR TB, antituberculosis drug, rationality treatment 

 

1. PENDAHULUAN 

Tuberculosis Multi Drug Resistance atau TB MDR merupakan salah satu jenis 

karakterisasi dari resistensi bakteri Mycobacterium tuberculosis  terhadap minimal dua obat anti 

tuberkulosis lini pertama, yaitu Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) yang merupakan dua agen anti 

tuberkulosis yang paling efektif,  dengan atau tanpa obat anti tuberkulosis lini pertama lainnya 
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seperti resisten HR (Isoniazid-Rifampisin), HRE (isoniazid-Rifampisin-Etambutol), HRES 

(Isoniazid-Rifampisin-Etambutol-Streptomisin) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2014a).  

Jumlah kasus TB di Indonesia berada pada urutan ke lima tertinggi di dunia, diperkirakan 

jumlah keseluruhan kasus TB yaitu 660.000 kasus (WHO, 2010). Global Tuberculosis Report tahun 

2015 menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran langsung dari angka kematian di 129 negara 

dan salah satunya adalah Indonesia (WHO, 2015),  di Indonesia diperkirakan terjadi sekitar 1 juta 

kasus TB per tahunnya. Jika dari tahun sebelumnya yaitu terjadi 9,6 juta kasus, dan 10% dari total 

kasus tersebut terjadi di Indonesia dengan perbandingan 281 kasus untuk setiap 100.000 orang 

(WHO, 2010). 

World Health Organization memperkikaran bahwa di Indonesia terdapat kejadian baru TB 

dengan Multi Drug Resistance (TB MDR) sebanyak 6.800 kasus setiap tahunnya (WHO, 2013). TB 

MDR (Tuberculosis Multi Drug Resistance) sering dikaitkan dengan ketidakberhasilan dari 

penanganan terhadap pengobatannya. Hal ini dapat menjadi gambaran mengenai bagaimana 

pengobatan anti tuberkulosis yang ada saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai negara 

untuk mencegah terjadinya TB, dan saat ini TB MDR menjadi masalah baru dalam upaya 

pengendalian TB terutama pada negara – negara dengan angka kejadian kasus TB yang tinggi 

(Lemos and Matos, 2013). 

Hasil dari penelitian menunjukkan mengenai gambaran pengobatan pada pasien TB MDR 

menggunakan OAT kategori 2 yang terdiri dari Kanamisin, Levofloksasin, Sikloserin, Pirazinamid, 

Etionamid, Etambutol, dan Vitamin B6 untuk fase awal dan Levofloksasin, Sikloserin, Etionamid, 

Pirazinamid, Etambutol, dan Vitamin B6 untuk fase lanjutan. Dosis obat yang digunakan 

disesuaikan dengan berat badan masing-masing pasien (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2014b). Untuk evaluasi penggunaan obat antituberkulosis diperoleh hasil tepat indikasi 

sebesar 100%, tepat obat sebesar 82,5%, dan tepat dosis sebesar 95% (Aminah, 2014). Kejadian TB 

MDR yang terus meningkat ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai 

penggunaan OAT MDR dengan judul “Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis 

pada Pasien Rawat Inap TB MDR (Tuberculosis Multi Drug Resistance) Dewasa di RSUD Dr. 

Moewardi tahun 2016”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Instalasi Rekam Medik RSUD Dr. Moewardi pada tahun 2017. 

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pengumpulan data secara retrospektif 
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dan penyajian data secara deskriptif yang menggambarkan frekuensi tepat indikasi, tepat pasien, 

tepat obat, dan tepat dosis pada pasien yang terdiagnosa Tuberculosis Multi Drug Resistance. 

Populasi yang digunakan adalah pasien tuberkulosis dewasa yang memenuhi kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi di RSUD Dr. Moewardi yang sudah mendapatkan terapi pada tahun 2016. 

Pengambilan data diperoleh dari catatan rekam medik yang memuat obat anti tuberkulosis (OAT)  

pada pasien dewasa dengan diagnosis TB MDR. 

 

2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan adalah pasien rawat inap Tuberculosis Multi Drug Resistance 

dewasa di RSUD Dr. Moewardi yang sudah mendapatkan terapi dan telah melakukan kontrol pada 

tahun 2016. Sampel yang digunakan adalah pasien rawat inap dewasa dengan usia 18 – 65 tahun 

yang didiagnosa Tuberculosis Multi Drug Resistance dan mendapatkan terapi obat anti tuberkulosis 

pada tahun 2016 di RSUD Dr. Moewardi. 

 

2.3 Alat dan Bahan 

Alat pada penelitian ini yang digunakan adalah Pedoman Manajemen Terpadu 

Penanggulangan TB Resisten Obat 2014 untuk mengevaluasi rasionalitas penggunaan obat anti 

tuberkulosis Tepat indikasi, Tepat pasien, Tepat obat dan Tepat dosis; serta Lembar Pengumpul 

Data. Bahan pada penelitian ini yang digunakan berupa catatan rekam medik lengkap pasien 

tuberkulosis MDR dewasa di RSUD Dr. Moewardi tahun 2016. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Pasien Secara Umum 

Populasi pasien TB di RSUD Dr. Moewardi tahun 2016 sebanyak 298 pasien. Data rekam 

medik pasien dengan diagnosis TB MDR sebanyak 212 pasien dan sampel yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebanyak 62 pasien. Sampel yang digunakan merupakan sampel yang masuk dalam 

kriteria inklusi yaitu pasien dengan diagnosis TB MDR, pasien dengan usia 18 – 65 tahun, pasien 

yang memiliki kelengkapan data rekam medik (usia, berat badan, jenis kelamin, diagnosis, nama 

obat, dosis, frekuensi, rute dan data laboratorium). Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah 

pasien hamil, menderita infeksi lain dan pasien meninggal. Pasien yang banyak tereksklusi 

dikarenakan tidak tersedianya beberapa data rekam medik yang lengkap, menderita infeksi penyerta 

lainnya dan pasien meninggal dalam masa pengobatan. 
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3.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 62 data rekam medik yang 

dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia pasien. Data pasien yang didiagnosis TB MDR 

di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi Tahun 2016 ditunjukkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Distribusi jenis kelamin dan usia pasien TB MDR di instalasi rawat inap  

RSUD Dr. Moewardi Tahun 2016 

Usia (sumber) 
Jenis kelamin Jumlah 

pasien 

Persentase (%)  

(n = 62) Laki-laki Perempuan 

18 – 25 tahun 7 6 13  20,9 % 

26 – 35 tahun 7 7 14 22,6 % 

36 – 45 tahun 13 3 16 25,8 % 

46 – 55 tahun 10 4 14 22,6 % 

56 – 65 tahun 3 2 5 8,1 % 

Berdasarkan Tabel 1, penderita TB MDR yang di rawat di instalasi rawat inap RSUD Dr. 

Moewardi tahun 2016, lebih banyak terjadi pada pasien berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 

40 orang pasien (64,5 %) dibandingkan dengan pasien berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 

orang pasien (35,5 %). Penelitian case control  menemukan bahwa laki-laki adalah faktor risiko 

untuk pengembangan dari kejadian TB MDR, dengan 62,5 % berjenis kelamin laki-laki yang tidak 

patuh pada pengobatan TB lini pertama (Hirpa et al., 2013).  

Secara global didapatkan data pada tahun 2016, diperkirakan terdapat 6,7 juta kasus 

kejadian TB (kisaran 4,0 juta sampai 9,4 juta) terjadi pada laki-laki dengan jumlah penderita dewasa 

sebanyak 6,2 juta penderita (kisaran 3,7 juta sampai 8,6 juta). Sedangkan terdapat 3,7 juta (kisaran, 

2,2 juta sampai 5,2 juta) kasus kejadian TB pada wanita dengan jumlah 3,2 juta kasus terjadi pada 

pasien dewasa (kisaran, 1,9 juta sampai 4,5 juta) (World Health Organization, 2017).   

3.3 Gejala dan Keluhan TB MDR 

Gejala klasik keluhan dari TB MDR diantaranya yaitu demam, keringat malam, penurunan 

berat badan, kelelahan serta batuk produktif (Chisholm-Burns et al., 2016). Masalah yang sering 

terjadi adalah tidak semua pasien yang menderita TB MDR mengalami tanda dan gejala penyakit 

TB, sehingga digunakan metode standar dalam penetapan diagnosis TB MDR di Indonesia. 

Distribusi gejala / keluhan pasien TB MDR di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi 

ditunjukkan pada . 

Tabel 2. 

Tabel 2. Distribusi gejala dan keluhan pasien TB MDR di instalasi rawat inap 

RSUD Dr. Moewardi tahun 2016 

Gejala / Keluhan Jumlah Pasien 
Persentase (%)  

(n = 62) 

Batuk (tanpa dahak) 2 3,2 % 

Batuk berdahak 58 93,5 % 

Batuk darah 3 4,8 % 

Sesak napas 52 83,9 % 

Demam 30 48,4 % 
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Penurunan berat badan 46 74,2 % 

Keringat pada malam hari tanpa aktifitas 26 41,9 % 

Berdasarkan . 

Tabel 2, diketahui bahwa terdapat tiga gejala yang paling banyak dialami pasien dengan 

TB MDR yaitu batuk berdahak (93,5 %), sesak napas (83,9 %) dan penurunan berat badan (74,2 

%). Dari tabel juga diketahui bahwa terdapat 2 pasien dengan batuk tidak berdahak serta 3 pasien 

yang memiliki riwayat gejala batuk darah. 

3.4 Profil Penyakit Penyerta Pada Pasien TB MDR 

Pada penelitian ini juga diketahui bahwa beberapa pasien mengalami penyakit penyerta 

lain selain TB MDR, diantaranya yaitu penyakit anemia, diabetes melitus, dispepsia dan beberapa 

penyakit lainnya. Distribusi dari penyakit penyerta yang juga dialami oleh pasien ditunjukkan 

dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Distribusi penyakit penyerta pada pasien TB MDR di instalasi rawat inap  

RSUD Dr. Moewardi tahun 2016 

Penyakit Penyerta Jumlah kasus 
Persentase (%)  

(n = 62) 

Anemia 9 14,5 % 

Diabetes melitus tipe 2 3 4,8 % 

Dispepsia 4 6,5 % 

Abdominal discomfort 2 3,2 % 

Efusi pleura 1 1,6 % 

Gastritis 2 3,2 % 

Dyspneu 2 3,2 % 

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa pasien paling banyak menderita penyakit 

penyerta dengan urutan pertama yaitu anemia sebanyak 9 kasus, dispepsia sebanyak 4 kasus dan 

diabetes melitus tipe 2 sebanyak 3 kasus. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nagu et al., (2014) 

yang menjelaskan hubungan tuberkulosis menyebabkan anemia dapat disebabkan karena pasien TB 

yang kekurangan gizi memiliki tingkat hemoglobin dan seng (zink) yang lebih rendah. Penelitian 

lainnya menunjukkan bahwa anemia merupakan komplikasi umum dari TB paru dengan prevalensi 

16-76%. Anemia adalah kelainan hematologi umum pada pasien dengan TB dan anemia terkait TB 

biasanya ringan dan sembuh dengan pengobatan anti TB. Anemia pada tuberkulosis dapat 

dikarenakan terjadinya gangguan pada proses eritropoesis oleh mediator inflamasi, pemendekan 

masa hidup eritrosit, gangguan metabolisme besi, adanya malabsorbsi dan ketidakcukupan zat gizi 

dikarenakan rendahnya nafsu makan. Baik anemia penyakit kronik maupun anemia defisiensi besi 

dapat terjadi pada penderita tuberkulosis (Kondo et al., 2015). 

Penelitian Fisher Koch dkk., di Mexico dan Texas menemukan bahwa pasien TB dengan 

komorbid diabetes melitus memiliki peningkatan risiko terjadi tuberkulosis resistan obat 1,5 kali 

lipat. Berdasarkan penelitian Rosdiana, (2017), menyatakan bahwa diantara pasien TB terdapat 

perbedaan respon sitokin innate dan sitokin seluler terhadap stimulasi PPD dari M. tuberculosis 
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yang berhubungan dengan DM. Pasien dengan hiperglikemia persisten atau kontrol buruk 

memegang peran dalam gangguan respon imun terhadap M. tuberculosis pada pasien DM. 

Kejadian paling umum setelah penggunaan obat tuberkulosis lini kedua yaitu keluhan 

gangguan gastrointestinal seperti dispepsia, gastritis dan abdominal discomfort. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Yang et al., (2017) di Korea dengan hasil yang menunjukkan bahwa 

terdapat 47 dari 256 pasien (18,4%) yang mengalami gangguan gastrointestinal setelah 

mendapatkan pengobatan dengan OAT lini kedua. Gangguan gastrointestinal paling terasa setelah 

diobati dengan etambutol. Sebagian besar efek samping gastrointestinal dapat dikelola tanpa 

menghentikan obat, jika keluhan ringan maka diberikan penghambat reseptor H2 atau agen 

antiemetik lainnya ke rejimen (Yang et al., 2017). 

3.5 Gambaran Pengobatan Tb MDR 

Pasien TB MDR di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi mendapatkan obat anti 

tuberkulosis lini kedua. OAT lini kedua terdiri dari Kanamisin (Km), Levofloksasin (Lfx), 

Etionamid (Eto), Sikloserin (Cs), Pirazinamid (Z), Etambutol (E) dan Piridoksin (Vitamin B–6). 

Penanganan pengobatan TB MDR ini telah sesuai dengan standar terapi TB MDR pada pasien fase 

intensif yaitu Km – Lfx – Eto – Cs – Z – E ditambah dengan pemberian Piridoksin (Vitamin B-6) 

50 mg tiap 250 mg Cs yang diberikan ke pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2014a).  

Pemberian dosis OAT berbeda antar pasien karena dosis OAT yang diberikan disesuaikan 

dengan berat badan pasien. Profil berat badan pasien rawat inap TB MDR di RSUD Dr. Moewardi 

yaitu pasien dengan berat badan < 33 kg sebanyak 2 pasien, 33 – 50 kg sebanyak 32 pasien, 51 – 70 

kg sebanyak 25 pasien dan tidak ada pasien dengan berat badan > 70 kg pada penelitian ini. Durasi 

pengobatan TB MDR pada fase intensif yaitu selama 6 bulan dan fase lanjutan selama 18 – 24 

bulan. Pada fase intesif diberikan obat oral satu kali sehari dan obat suntik (Kanamisin atau 

Kapreomisin) diberikan secara intra muskular lima kali dalam seminggu. Pada fase lanjutan, pasien 

hanya diberikan obat oral setiap hari tanpa diberikannya obat suntik. 

3.6 Evaluasi Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis  

Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa obat dapat dinyatakan rasional bila obat 

yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien, dengan lama pemberian yang tepat serta 

memiliki harga terendah yang dapat dijangkau oleh pasien (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2011). Kriteria kerasionalan meliputi beberapa faktor yaitu ketepatan diagnosis, indikasi 

penyakit, pemilihan obat, dosis, cara pemberian, interval waktu pemberian dan lama pemberian obat 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). 
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3.7 Tepat Indikasi 

Pengobatan dikatakan tepat indikasi jika pemilihan dan pemberian obat berdasarkan 

diagnosis yang benar dan keluhan yang dialami pasien. Indikasi juga dapat dilihat dari munculnya 

keluhan pasien yang biasa hadir pada pasien dengan TB MDR seperti adanya gejala batuk 

berdahak, sesak napas, demam, penurunan berat badan dan keringat malam hari tanpa adanya 

aktifitas.  Hasil analisis tepat indikasi dari data rekam medik pasien TB MDR di instalasi RSUD Dr. 

Moewardi ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Persentase parameter ketepatan indikasi penggunaan obat anti tuberkulosis pada pasien 

rawat inap TB MDR di RSUD Dr. Moewardi tahun 2016 

Diagnosa Nomor Kasus 

Jumlah Tepat 

Indikasi 

Persentase (%) 

(n = 62) 

Tuberculosis Multi 

Drug Resistance 
1 – 62 62 100 % 

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kasus tepat indikasi sebanyak 62 pasien  atau semua 

kasus TB MDR diobati sesuai dengan diagnosisnya sehingga pengobatan yang diberikan seluruhnya 

dikategorikan sebagai tepat indikasi (100%).  

3.8 Tepat Pasien 

Pengobatan dikatakan tepat pasien jika pemberian pengobatan sesuai dengan fisiologis, 

patologis serta tidak menimbulkan masalah bila diberikan kepada pasien. Kriteria tepat pasien juga 

melihat dari penyakit penyerta lain yang juga diderita oleh pasien dengan melihat ada atau tidaknya 

kontraindikasi dengan riwayat penyakit pasien. Hasil analisis tepat pasien pada penggunaan obat 

anti tuberkulosis pasien rawat inap TB MDR di RSUD Dr. Moewardi disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Persentase parameter ketepatan pasien pada penggunaan obat anti tuberkulosis pada  

pasien rawat inap TB MDR di RSUD Dr. Moewardi tahun 2016 

Ketepatan Pasien Nomor Kasus 
Jumlah 

Tepat Pasien 

Persentase (%) 

(n = 62) 

Tepat pasien 

 
1 – 62 62 100 % 

Berdasarkan analisis yang ditampilkan pada Tabel 5, pasien rawat inap TB MDR di RSUD 

Dr. Moewardi tahun 2016 menunjukkan bahwa keseluruhan yaitu 62 pasien yang menerima terapi 

OAT TB MDR memenuhi kriteria tepat pasien dengan persentase 100%. Pasien dengan penyakit 

penyerta diabetes melitus tipe 2 memerlukan kontrol terkait kadar gula darah pasien terkait dengan 

penggunaan bersama dengan obat anti tuberkulosis terutama etionamid. Obat anti diabetes bukan 

merupakan kontraindikasi selama masa pengobatan TB MDR, tetapi biasanya memerlukan dosis 

obat anti diabetes yang lebih tinggi sehingga dibutuhkan penanganan khusus (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2014b). 
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3.9 Tepat Obat 

Pengobatan tepat obat adalah pemberian pengobatan kepada pasien merupakan obat pilihan 

pertama (drug of choice) sesuai dengan diagnosis penyakit, karakteristik pasien, gejala yang dialami 

pasien dan mempertimbangkan efek samping yang mungkin dapat dialami pasien. Evaluasi 

kerasionalan tepat obat dihitung berdasarkan pasien yang telah memenuhi kriteria tepat pasien, 

yaitu sebanyak 62 kasus. Hasil analisis tepat obat pada penggunaan obat anti tuberkulosis pada 

pasien rawat inap TB MDR di RSUD Dr. Moewardi ditunjukkan dalam Tabel 6 

Tabel 6. Persentase parameter ketepatan pasien pada penggunaan obat anti tuberkulosis pada pasien rawat inap 

TB MDR di RSUD Dr. Moewardi tahun 2016 

Ketepatan 

Obat 

Regimen 

OAT MDR 
Nomor Kasus Jumlah 

Persentase (%) 

(n=62) 

Tepat Obat Kanamisin 

Levofloksasin 

Etionamid 

Sikloserin 

Pirazinamid 

Etambutol 

Piridoksin 

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, 56, 57, 

59, 60, 61 

 

60 98,4 % 

Capreomisin 

Levofloksasin 

Etionamid 

Sikloserin 

Pirazinamid 

Etambutol 

Piridoksin 

 

62 1  

Tidak Tepat 

Obat 

Kanamisin 

Levofloksasin 

Etionamid 

Sikloserin 

Pirazinamid 

Etambutol 

58 1 1,6 % 

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa dari 62 kasus tepat pasien, terdapat 61 kasus yang 

dinyatakan tepat obat karena pasien mendapatkan obat yang merupakan regimen standar TB MDR. 

Terdapat 60 pasien yang mendapatkan regimen standar lini kedua yang terdiri dari Km – Lfx – Eto 

– Cs – Z – E – Pirazinamid (Vitamin B-6) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014b).  

Pada penelitian ini terdapat 1 pasien yang mendapatkan regimen alternatif pada kondisi 

khusus karena pasien diketahui telah resistan terhadap salah satu regimen OAT MDR golongan 2 

(OAT suntikan) yaitu kanamisin (Km). Pasien dengan kondisi khusus tersebut mendapatkan OAT 

dengan regimen yaitu Cm – Lfx – Eto – Cs – Z – E – Pirazinamid (Vitamin B6) dan telah sesuai 

dengan standar pengobatan TB MDR (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014b). Pasien 

yang mendapat terapi dengan kapreomisin (Cm) memerlukan pemantauan yang lebih ketat pada 

kadar kalium darah. Penelitian Amalia et al., (2016), kapreomisin secara signifikan menurunkan 
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kadar kalium darah lebih tinggi dibandingkan dengan kanamisin, sehingga pada penggunaan 

kapreomisin lebih memungkinkan tejadinya kasus hipokalemia. 

Sebanyak 1 kasus dinyatakan tidak tepat obat dikarenakan pasien tidak mendapatkan 

Piridoksin (Vitamin B-6) dalam regimen OAT yang diterima oleh pasien. Piridoksin (Vitamin B-6) 

50 mg seharusnya diberikan tiap pemberian 250 mg Sikloserin (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2014a).  

3.10 Tepat Dosis 

 Pengobatan tepat dosis adalah pemberian dosis yang telah sesuai dilihat dari parameter tepat 

besaran dosis, frekuensi pemberian, rute pemberian serta durasi penggunaan obat. Jika pasien tidak 

memenuhi keempat kriteria tepat dosis tersebut, maka pasien dinyatakan sebagi tidak tepat dosis. 

Evaluasi kerasionalan tepat dosis pada pasien rawat inap TB MDR di RSUD Dr. Moewardi tahun 

2016 ditunjukkan dalam Tabel 7. 

Pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa pasien yang mendapatkan terapi sesuai dengan dosis 

standar seperti pada Pedoman Manajemen Terpadu Penanggulangan TB Resisten Obat yaitu 

sebanyak 59 kasus (96,7 %) sedangkan terdapat 2 kasus (3,3 %) dari 61 kasus yang tidak memenuhi 

ketepatan dosis. Ketidaksesuaian dosis ini dikarenakan tidak tepatnya dosis Piridoksin (Vitamin B6) 

dalam regimen pengobatan yang diterima pasien.  
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Tabel 7. Persentase parameter ketepatan dosis pada penggunaan obat anti tuberkulosis pada pasien rawat inap 

TB MDR di RSUD Dr. Moewardi tahun 2016 

Ketepatan dosis 
Berat Badan 

(kg) 
Dosis standar Nomor kasus Jumlah Persentase (%) (n = 61) 

Tepat dosis 

 

 

 

< 33 kg Km/Cm 12-20 mg/kg/hari 

Lfx 7,5-10 mg/kg/hari 

Eto 15-20 mg/kg/hari 

Cs 15-20 mg/kg/hari 

Z 20-30 mg/kg/hari 

E 20-30 mg/kg/hari 

1, 18 2 96,7 % 

 

33 – 50 kg Km/Cm 500-750 mg 

Lfx 750 mg 

Eto 500 mg 

Cs 500 mg 

Z 750-1500 mg 

E 800-1200 mg 

2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 23, 

26, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

61 

32  

 

51 – 70 kg Km/Cm 1000 mg 

Lfx 750 mg 

Eto 750 mg 

Cs 750 mg 

Z 1500-1750 mg 

E 1200-1600 mg 

3, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 

27, 30, 32, 33, 36, 38, 42, 54, 55, 56, 

57, 59, 60, 62 

25  
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Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa pasien yang mendapatkan terapi sesuai dengan dosis standar yaitu sebanyak 59 kasus (96,7 %) 

sedangkan terdapat 2 kasus (3,3 %) dari 61 kasus yang tidak memenuhi ketepatan dosis. Ketidaksesuaian dosis ini dikarenakan tidak tepatnya 

pemberian dosis Piridoksin (Vitamin B6) dalam regimen pengobatan yang diterima pasien. Kasus ketidaktepatan dosis ini dapat menyebabkan 

meningkatnya efek samping dari obat TB MDR yaitu sikloserin. 

Tabel 7. Lanjutan 

Ketepatan dosis 
Berat Badan 

(kg) 
Dosis standar Nomor kasus Jumlah Persentase (%) (n = 61) 

 

> 70 kg Km/Cm 1000 mg 

Lfx 750-1000 mg 

Eto 750-1000 mg 

Cs 750-1000 mg 

Z 1750-2000 mg 

E 1600-2000 mg 

- 0  

 
Piridoksin (Vitamin B-6) 50 mg diberikan tiap pemberian 250 mg Sikloserin (Cs) 

 

Tidak tepat 

dosis 

33 – 50 kg Km/Cm 500-750 mg 

Lfx 750 mg 

Eto 500 mg 

Cs 500 mg 

Z 750-1500 mg 

E 800-1200 mg 

24 (dosis Piridoksin berlebih), 40 

(dosis Piridoksin kurang) 
2 3,3 % 

Piridoksin (Vitamin B-6) 50 mg diberikan tiap pemberian 250 mg Sikloserin (Cs) 
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Pada penelitian ini pasien yang digunakan adalah pasien rawat inap sehingga hasil 

pengobatan masih dinyatakan belum sembuh dan pasien tetap melanjutkan terapi TB MDR rawat 

jalan pada unit layanan kesehatan yang telah ditentukan. Sehingga peneliti belum dapat 

mengevaluasi ketepatan dari durasi penggunaan obat anti tuberkulosis MDR yang didapatkan oleh 

pasien.  

Pasien rawat jalan mendapatkan rujukan lanjutan ke unit layanan kesehatan satelit. 

Rujukan melanjutkan pengobatan TB MDR ini akan memberikan kemudahan bagi pasien karena 

pasien dapat mengakses pengobatan di tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Menurut 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014b), pasien juga tetap harus melakukan 

pemeriksaan seperti: 

a. Seminggu sekali pasien diupayakan bertemu dokter di unit layanan kesehatan satelit untuk 

berkonsultasi dan pemeriksaan fisis. 

b. Pasien yang diobati di unit layanan kesehatan satelit berkonsultasi dengan dokter di unit layanan 

kesehatan rujukan/sub rujukan minimal sekali dalam sebulan (jadwal kedatangan disesuaikan 

dengan jadwal pemeriksaan dahak atau pemeriksaan laboratorium lain). 

c. Dokter unit layanan kesehatan satelit wajib memastikan pasien dirujuk ke unit layanan kesehatan 

rujukan/sub rujukan TB MDR untuk pemeriksaan dahak follow up 1 (satu) bulan sekali pada 

tahap awal dan 2 (bulan) sekali pada tahap lanjutan. TAK (Tim Ahli Klinis) di unit layanan 

kesehatan rujukan/sub rujukan TB MDR mengirim sampel dahak ke laboratorium rujukan. 

Pasien mungkin juga dirujuk untuk pemeriksaan laboratorium penunjang untuk pemeriksaan 

rutin lain yang diperlukan. 

 3.11 Rasionalitas Terapi 

Demografi jumlah pasien yang dinyatakan rasional dalam pengobatannya dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8.  Rasionalitas terapi pengobatan TB MDR di RSUD Dr. Moewardi tahun 2016 

Pemberian Obat No Kasus Jumlah Kasus 

Persentase 

(%) 

(n=62) 

Kanamisin/Kapreomisin 

Levofloksasin 

Etionamid 

Sikloserin 

Pirazinamid 

Etambutol 

Piridoksin (Vitamin B6) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62 

59 95,2% 

Berdasarkan analisis rasionalitas, pengobatan dinyatakan rasional apabila memenuhi empat 

parameter, yaitu tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis. Hasil analisis rasionalitas 

terapi menunjukkan bahwa sejumlah 59 kasus (95,2%) pengobatannya sudah rasional.  
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan pada 62 pasien yang terdiagnosis Tuberculosis Multi Drug 

Resistance di RSUD Dr. Moewardi tahun 2016. Hasil evaluasi kerasionalan pengobatan TB MDR 

yang disesuaikan dengan Pedoman Manajemen Terpadu Penanggulangan TB Resistan Obat 2014 

yaitu tepat indikasi sebesar 100% (62 pasien), tepat pasien sebesar 100% (62 pasien), tepat obat 

sebesar 98,4% (61 pasien) dan tepat dosis sebesar 96,7% (59 pasien). 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini maka perlu dilakukan penelitian evaluasi rasionalitas dan 

efektivitas pengobatan TB MDR (Tuberculosis Multi Drug Resistance) menggunakan metode 

prospektif untuk mengetahui perkembangan pasien yang berhubungan dengan terapi obat  termasuk 

kesembuhan pasien, dan agar memperoleh data yang lebih akurat selain yang bersumber dari 

catatan rekam medik pasien. 
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