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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara global, penyakit tuberkulosis (TB) merupakan penyakit yang 

termasuk kedalam golongan penyakit menular yang telah banyak menyebabkan 

kematian (WHO, 1998). Bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah agen 

penyebab penyakit tuberkulosis berbahaya pada manusia, dimana manusia 

merupakan reservoir untuk bakteri ini (Kenneth, 2011). Mycobacterium 

tuberculosis menyebabkan kondisi infeksi yang terjadi secara silent (sunyi), laten 

(tersembunyi) dan juga aktif (WHO, 1998). Kondisi silent dan laten seringkali 

menjadi penyebab pasien lambat mengetahuinya, dan berakibat pada penanganan 

penyakit tuberkulosis terlambat. 

Penyebaran TBC dapat terjadi melalui udara yang sudah terkontaminasi 

oleh Mycobacterium tuberculosis. Perkembangan risiko dari penyakit aktif ini 

bervariasi pada setiap individunya yang dipengaruhi oleh waktu sejak terjadinya 

infeksi, usia, dan faktor kekebalan host. Terjadinya risiko seumur hidup dari 

penyakit yang terjadi pada anak muda yang baru terinfeksi diperkirakan sekitar 

10%, dengan kira-kira setengah dari yang berisiko terjadi dalam 2 tahun pertama 

setelah terinfeksi (Frieden et al., 2003). 

Annual Risk of Tuberculosis Infection (ARTI) adalah risiko dari 

penularan penyakit tuberkulosis pada setiap tahunnya (selama satu tahun), yang 

merupakan proporsi penduduk yang berisiko terinfeksi TB.  Menurut WHO, di 

Indonesia jumlah ARTI berkisar 1-3%, yang mana 1% ARTI menunjukkan 

sepuluh diantara seribu penduduk berisiko terkena infeksi TB setiap tahunnya 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2011). 

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 menyatakan berdasarkan hasil pengukuran 

langsung angka kematian akibat TB MDR yang terjadi di 129 negara, Indonesia 
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termasuk dalam negara dengan angka kematian yang tinggi karena kasus TB 

MDR (World Health Organization, 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). 

Pada tahun 2004 pertambahan jumlah penderita baru Tuberkulosis (TB) 

sekitar seperempat juta dan terjadi sekitar 140.000 angka kematian setiap 

tahunnya, sehingga termasuk penyakit infeksi yang menjadi ancaman bagi 

penduduk Indonesia. Penyakit TB termasuk penyakit yang menyebabkan 

kematian nomor tiga, dengan penyebab kedua yaitu penyakit pernafasan akut dan 

urutan pertama yaitu penyakit jantung (Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, 2005). 

Beberapa hal yang menyebabkan penderita TB terus meningkat yaitu 

faktor ekonomi yang rendah, ketidakberhasilan dalam upaya mencegah TB seperti 

pendanaan, sarana kesehatan, tatalaksana kasus, dan beberapa usaha lainnya yang 

belum maksimal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014a). Terjadinya 

peningkatan penderita TB per tahunnya tidak hanya dikarenakan mudahnya TB 

ini menular dari satu orang ke orang lainnya, melainkan juga bisa terjadi karena 

penanganan atau pemberian obat anti tuberkulosis yang kurang tepat pada pasien. 

Kegagalan terapi TB menjadi semakin besar presentasenya karena ketidakpatuhan 

pasien dalam menjalankan program penyembuhan, terjadinya Multi Drug 

Resistance atau munculnya resistansi ganda, pertahanan tubuh yang kurang, dan 

dapat terjadi karena krisis ekonomi (Ana, 2012).  

WHO memperkirakan 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 
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pengendalian TB terutama pada negara – negara dengan angka kejadian kasus TB 

yang tinggi (Lemos dan Matos, 2013). 

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Dr. Moewardi, dikarenakan RSUD 

Dr. Moewardi menjadi rumah sakit rujukan bagi pasien TB MDR  sejak tahun 

2010 untuk daerah Jawa Tengah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2011). 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas 

sebagai berikut: “Bagaimana rasionalitas penggunaan obat anti tuberkulosis 

(OAT) pada pasien rawat inap TB – MDR (Tuberculosis Multi Drug Resisntance) 

dewasa di RSUD Dr. Moewardi tahun 2016 berdasarkan Pedoman Manajemen 

Terpadu Penanggulangan TB Resistan Obat 2014?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi kerasionalan penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) pada 

pasien rawat inap TB – MDR (Tuberculosis Multi Drug Resistance) dewasa di 

RSUD Dr. Moewardi tahun 2016 menurut terapi 4T (Tepat Indikasi, Tepat Pasien, 

Tepat Obat, dan Tepat Dosis), yang disesuaikan dengan Pedoman Manajemen 

Terpadu Penanggulangan TB Resistan Obat 2014. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Tuberkulosis Resistan Obat (Tuberculosis Multi Drug Resistance) 

Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 67 tahun 2016 tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis, Pasal 1, Ayat 1 menjelaskan bahwa Tuberkulosis 

atau biasa disebut dengan TB adalah penyakit infeksi menular yang dapat 

menyerang organ paru dan atau organ lainnya, yang disebabkan oleh  bakteri 

Mycobacterium tuberculosis (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). 

Tuberculosis Multi Drug Resistance atau TB MDR merupakan salah satu 

jenis karakterisasi dari resistansi bakteri Mycobacterium tuberculosis terhadap 

obat anti tuberkulosis lini pertama, yaitu Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) yang 



4 

 

 

merupakan dua agen anti tuberkulosis yang paling efektif,  dengan atau tanpa obat 

anti tuberkulosis lini pertama lainnya. Kategori TB MDR seperti resistan HR 

(Isoniazid – Rifampisin), HRE (Isoniazid – Rifampisin - Etambutol), HRES 

(Isoniazid – Rifampisin – Etambutol - Streptomisin)  (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2014a). 

 

2. Patofisiologi Tuberkulosis Resistan Obat (Tuberculosis Multi Drug Resistance) 

Resistansi M. tuberkulosis pada antibiotik biasanya terjadi karena adanya 

akumulasi mutasi pada gen yang ditargetkan oleh antibiotik atau perubahan titrasi 

obat (Lemos dan Matos, 2013). Kejadian resistansi obat anti tuberkulosis dapat 

terjadi karena ketidaktepatan dalam pengobatan atau terapi. Ketidaktepatan yang 

terjadi seperti dilakukannya penambahan obat tunggal ke rejimen yang 

sebelumnya telah gagal, atau kegagalan pengobatan pada rejimen primer, 

kegagalan dalam mengenali resistansi, serta ketidakpatuhan pasien menggunakan 

rejimen obat anti tuberkulosis yang didapatkan. Ketidaktepatan dosis atau 

malabsorpsi obat dapat menyebabkan terjadinya kejadian resistansi bakteri 

Mycobacterium tuberculosis pada obat anti tuberkulosis. Bakteri yang telah 

resistan ini dapat menulari pasien TB baru dan menyebabkan terjadinya resistansi 

primer (Alldredge et al., 2013). 

 

3. Epidemiologi Tuberkulosis Resistan Obat (Tuberculosis Multi Drug Resistance) 

Indonesia merupakan negara yang berada di urutan kelima jumlah 

penyakit TB tertinggi di dunia, dengan perkiraan jumlah keseluruhan kasus TB 

sebesar 660.000 dan perkiraan kejadian kasus baru berjumlah 430.000 per tahun 

(WHO, 2010). 

Pada tahun 2004, WHO memperkirakan terdapat 8.900 kasus TB MDR 

yang terjadi di Indonesia, dengan 2% kasus berasal dari kasus TB baru dan 14,7% 

merupakan kasus pada pasien yang memperoleh pengobatan ulang TB (WHO, 

2010). Berdasarkan Laporan Survey Resistansi Obat Jawa Tengah pada tahun 

2006, diperkirakan kejadian TB MDR sebanyak 1,9% merupakan pasien TB baru 
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dan 17,1%  merupakan pasien yang mendapat pengobatan ulang (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2014b). 

 

4. Etiologi Tuberkulosis Resistan Obat (Tuberculosis Multi Drug Resistance) 

Mycobacterium tuberculosis penyebab TB merupakan bakteri berbentuk 

batang, basil gram positif, dan mengandung komplek lipid-glikolipid serta lilin di 

dalam dinding selnya sehingga sulit ditembus oleh zat kimia. Bakteri ini sekitar 

80% menyerang paru-paru dan sisanya menyerang organ lain. M. tuberculosis 

merupakan Basil Tahan Asam (BTA) sehingga untuk mendeteksi penyakit ini 

dapat digunakan identifikasi dengan pewarnaan. M. tuberculosis dapat 

mempertahankan hidupnya pada tempat yang gelap dan lembab, serta dalam 

jaringan tubuh, bakteri ini juga dapat dormant (tertidur sampai beberapa tahun). 

TB timbul berdasarkan kemampuannya untuk memperbanyak diri di dalam sel-sel 

fagosit (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). 

Deteksi M. tuberculosis resistan obat dilakukan dengan metode standar 

yang tersedia di Indonesia yaitu metode konvensional dan metode tes cepat (rapid 

test). Metode yang digunakan menurut (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2014b) yaitu: 

a. Metode konvensional, menggunakan media padat (Lowenstein Jensen / LJ) 

atau media cair (MGIT) untuk uji kepekaan terhadap OAT lini pertama dan 

OAT lini kedua. Data yang tercantum dalam rekam medik pasien TB MDR di 

RSUD Dr. Moewardi diyliskan dari hasil DST (Drug Sensitivity Test) atau uji 

kepekaan obat anti tuberkulosis lini pertama.  

b. Tes cepat (rapid test), menggunakan Xpert MTB/Rif atau dikenal dengan 

GeneXpert. GeneXpert merupakan tes amplifikasi (peningkatan jumlah salinan 

DNA) asam nukleat secara otomatis sebagai sarana deteksi TB dan uji 

kepekaan terhadap rifampisin. Tes ini dapat diketahui hasilnya dalam waktu 

kurang lebih 2 jam. 

Interpretasi dari pemeriksaan GeneXpert yaitu jika DNA target MTB 

terdeteksi maka hasil MTB akan ditampilkan sebagai High, Medium, Low, Very 

Low; yang tergantung pada nilai Ct MTB. Nilai Ct yang lebih rendah mewakili 
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konsentrasi template DNA yang lebih tinggi, sebaliknya nilai Ct yang tinggi 

mewakili template DNA yang lebih rendah (Tenover, 2009). Nilai Ct yang tinggi 

atau rendah tidak menyebabkan adanya perbedaan pengobatan pada pasien TB 

MDR. 

Penyebaran dan penularan TB dapat terjadi dengan media udara melalui 

partikel  udara yang memiliki ukuran diameter partikel antara 1-5 m yang 

mengandung Mycobacterium tuberculosis. Keberadaannya di udara dapat 

bertahan dalam waktu beberapa menit hingga beberapa jam setelah bakteri 

penyebab TB tersebut dikeluarkan bersama dengan dahak, batuk ataupun bersin 

dari seorang penderita TB. Apabila udara yang telah terkontaminasi bakteri TB 

terhirup, maka dapat masuk pada jalan napas distal yang kemudian dapat 

berkembang menjadi penyakit aktif (primary progresive tuberculosis) (Frieden et 

al., 2003). 

 

5. Faktor Risiko Tuberkulosis Resistan Obat (Tuberculosis Multi Drug Resistance) 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa faktor 

risiko merupakan faktor yang bisa berasal dari faktor eksternal dan internal tubuh 

manusia yang memberikan risiko untuk tertular atau terinfeksi penyakit 

tuberkulosis. Pasien yang terinfeksi tuberkulosis belum tentu sakit atau tidak 

memiliki kemungkinan untuk menularkan infeksi tuberkulosis, karena penularan 

tuberkulosis juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, diantaranya 

sebagai berikut (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005): 

a. Faktor risiko eksternal, merupakan faktor yang lebih mungkin untuk 

menularkan tuberkulosis. Contoh faktor eksternal yaitu faktor lingkungan 

misalnya kebersihan atau lingkungan rumah yang tidak sehat seperti halnya 

pemukiman padat & kumuh. 

b. Faktor internal juga menyebabkan pasien terinfeksi tuberkulosis. Faktor 

internal atau faktor dari dalam tubuh pasien sendiri yang disebabkan oleh 

terganggunya sistem kekebalan atau imunitas tubuh karena kekurang nutrisi, 

infeksi HIV/AIDS, pengobatan dengan obat - obatan imunosupresan dan lain 

sebagainya. 
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6. Gejala Klinis Tuberkulosis Resistan Obat (Tuberculosis Multi Drug Resistance) 

Masalah yang sering dihadapi yaitu karena tidak semua penderita 

tuberkulosis aktif mengalami gejala akut sehingga hal ini dapat menghambat 

diagnosis. Dalam waktu satu tahun, sekitar 50% kasus tuberkulosis aktif salah 

didiagnosis karena pasien tidak mengalami gejala klasik dari penyakit 

tuberkulosis, dan lebih dari sepertiga pasien dengan TB aktif tidak berkeringat, 

menggigil, atau malaise, dan kurang dari 50% demam. Sekitar 80% gejala yang 

dialami pasien yaitu batuk, dan hanya 25% yang mengalami hemoptisis. Gejala 

klinis spesifik tidak dialami oleh semua penderita, sehingga penting bagi pasien 

dengan dugaan penyakit tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan tes kulit, 

pemeriksaan BTA pada dahak, dan pemeriksaan radiografi dada, serta 

pemeriksaan kepekaan obat anti tuberkulosis pada pasien dengan dugaan TB atau 

TB MDR (Alldredge et al., 2013). Kasus tuberkulosis aktif sering ditemukan 

setelah radiografi dada rutin untuk penyakit lain karena banyak gejala tuberkulosis 

juga terjadi pada orang dengan penyakit paru atau pneumonia yang sudah ada 

sebelumnya (Alldredge et al., 2013). 

 

7. Penatalaksanaan Tuberkulosis Resistan Obat (Tuberculosis Multi Drug Resistance) 

a. Terapi Non Farmakologi 

Kegiatan pemberian konseling, edukasi kesehatan, dan motivasi pada 

pasien TB MDR dan anggota keluarga mereka tentang penyakit dan perlunya 

pengobatan teratur sampai selesai adalah sangat penting. Dukungan psikososial 

kepada pasien TB MDR untuk tercapainya keberhasilan pengobatan. Penyuluhan 

khusus juga diberikan kepada pasien mengenai etika batuk / higiene respirasi 

(menutup mulut dengan tangan ketika batuk atau bersin, atau lebih disarankan 

menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun setelah batuk atau bersin) 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014b). 

b. Terapi Farmakologi 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa terdapat 

lima golongan obat yang diberikan pada pasien TB MDR berdasarkan potensi 
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terapinya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014a). Obat yang 

digunakan serta efek samping yang mungkin terjadi pada pasien TB MDR 

ditunjukkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  OAT yang digunakan dalam pengobatan TB MDR 

Jenis Sifat Efek Samping 

Golongan 1: 

AOT lini pertama oral   

Pirazinamid (Z) Bakterisidal Gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati, gout artritis 

Etambutol (E) Bakteriostatik Gangguan penglihatan, buta warna, neuritis perifer 

Golongan 2:  

OAT suntikan   

Kanamicyn (Km) 

Bakterisidal 
Nyeri di tempat suntikan, gangguan keseimbangan dan pendengaran, renjatan anafilaktik, anemia, 

agranulositosis, trombositopenia 
Amikacyn (Am) 

Capreomycin (Cm) 

Golongan 3: 

Fluorokuinolon   

Levofloksasin (Lfx) 
Bakterisidal 

Mual, muntah, sakit kepala, pusing, sulit tidur, ruptur tendon (jarang) 

Moksifloksasin (Mfx) Mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, nyeri sendi, ruptur tendon (jarang) 

Golongan 4: 

OAT lini kedua oral   

Para - aminosalicyclic acid  

(PAS) 

Bakteriostatik 

Gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati dan pembekuan darah (jarang), hipotiroidisme yang 

reversible 

 

Cycloserine (Cs) 

Gangguan sistem saraf pusat: sulit konsentrasi dan lemah, perubahan perilaku, depresi, bunuh diri, 

psikosis. Gangguan lainnya adalah neuropati perifer, Stevens Johnson syndrome 

 

Ethionamide (Etio) 

 
Bakterisidal 

Gangguan gastrointestinal, anoreksia, gangguan fungsi hati, jerawatan, rambut rontok, ginekomasti, 

impotensi, gangguan siklus menstruasi, hipotiroidisme yang reversible 

Golongan 5: Obat yang masih belum jelas manfaatnya dalam pengobatan TB resistan obat. 

Clofazimine (Cfz), Linezolide (Lzd), Amoxicillin / Clavulanate (Amx / Clv), Thioacetazone (Thz), Imipenem / Cilastatin (Ipm / Cln), Isoniazid dosis tinggi (H), 

Clarithromycin (Clr), Bedaquilin (Bdq) 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014a) 
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 Pemberian piridoksin (Vitamin B6) dikategorikan sebagai obat penunjang 

dalam pengobatan TB MDR bagi pasien yang mendapatkan pengobatan dengan 

OAT. Piridoksin (Vitamin B6) ditambahkan pada pasien yang mendapat terapi 

sikloserin (Cs) dalam regimen terapinya dengan dosis 50 mg piridoksin (vitamin 

B6) untuk setiap 250 mg sikloserin (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2014b). Piridoksin digunakan untuk mengatasi efek samping dari pemberian 

sikloserin (Cs) yang menyebabkan gangguan sistem saraf pusat, kejadian paling 

sering yaitu terjadinya perubahan perilaku (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2014b). 

Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014a), obat 

anti tuberkulosis yang diberikan pada pasien TB MDR memiliki profil yang 

ditunjukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Profil obat  tuberkulosis Multi Drug Resistance 

Obat anti tuberkulosis Farmakodinamik / kinetik Mekanisme 

Kanamisin 

Absorpsi 

Distribusi 

T½ eliminasi 

Ekskresi  

 

 

i.m (cepat), oral (minimum); 

difusi relatif dari darah ke CSF (cerebrospinal fluid) 

2 – 4 jam 

Urin 

Mengganggu sintesis protein pada sel bakteri dengan 

mengikat subunit ribosom 

Kapreomisin 

T½ eliminasi 

Ekskresi 

 

 

4 – 6 jam (fungsi ginjal normal) 

Urin 

Mekanisme kerja kapreomisin tidak dipahami dengan 

baik, spesies Mycobacterial yang telah resistan terhadap 

agen lain biasanya sensitif terhadap kapreomisin. 

Levofloksasin 

Absorpsi 

Distribusi 

Metabolisme 

T½ eliminasi 

Ekskresi 

 

 

Cepat dan complete 

VD 74 – 112 L 

Minimally hepatic 

~ 6 – 8 jam 

Urin (~87% unchanged drug, <5% as metabolites), feses (<4%) 

Menghambat DNA-gyrase pada organisme yang rentan 

(susceptible) sehingga menghambat relaksasi DNA 

superkoil dan mendorong pemecahan untai DNA. 

Etionamid 

Absorpsi 

Distribusi 

Metabolisme 

T½ eliminasi 

Ekskresi 

 

 

Cepat, complete 

(dapat melewati plasenta), VD 93,5 L 

Extensively hepatic to active and inactive metabolites 

2 – 3 jam 

Urin  

Menghambat sintesis pepida 

Sikloserin 

Absorpsi 

Distribusi 

Metabolisme 

T½ eliminasi 

Ekskresi 

 

 

 

70 – 90% 

Sebagian besar cairan dan jaringan tubuh  

Hepatic 

10 jam (fungsi ginjal normal) 

Urin (60 - 70% unchanged drug) dalam 72 jam, feses (jumlah 

kecil), sisanya dimetabolisme 

Menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan cara 

bersaing dengan asam amino (D-alanin) untuk 

dimasukkan ke dalam dinding sel bakteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmakodinamik / kinetik Mekanisme 
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Obat anti tuberkulosis 

Pirazinamid 

Absorpsi 

Distribusi 

Metabolisme 

T½ eliminasi 

Ekskresi 

 

 

Absorpsi baik 

Difusi ke jaringan dan cairan tubuh 

Hepatic 

9 – 10 jam 

Urin 

Dikonversi ke bentuk aktifnya (asam pirazinoat) pada 

strain Mycobacterium yang rentan yang menurunkan pH 

lingkungan; mekanisme tindakan yang tepat belum 

dijelaskan. 

Etambutol 

Absorpsi 

Distribusi 

Metabolisme 

T½ eliminasi 

Ekskresi 

 

 

80% 

Luas di seluruh tubuh 

Hepatic 

2,5 – 3,6 jam 

Urin (50%), feses (20%) 

Menekan perbanyakan mikrobakteri dengan mengganggu 

sintesis RNA. 

Piridoksin (Vit B6) 

Absorpsi 

Metabolisme 

T½ eliminasi 

Ekskresi 

 

 

Enteral, parenteral (diabsorpsi baik) 

Via asam 4-piridoksik (bentuk aktif) dan metabolit lainnya 

15 – 20 hari 

Urin  

Prekursor piridoksal, yang berfungsi dalam metabolisme 

protein, karbohidrat, dan lemak; piridoksal juga membantu 

pelepasan hati dan glikogen yang tersimpan dalam darah 

dan dalam sintesis GABA (di dalam sistem saraf pusat) 

dan heme 
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Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014b), menyatakan bahwa 

pada pengobatan tuberkulosis resistan obat (Tuberculosis Multi Drug Resistance), 

berdasarkan paduan OAT TB MDR di Indonesia yang pada permulaan diberikan 

pada semua pasien TB MDR, yaitu:  

1) Paduan standar OAT MDR yang diberikan adalah: 

Km – Lfx – Eto – Cs – Z – (E) / Lfx – Eto – Cs – Z – (E) 

Alternatif pengobatan standar pada kondisi khusus adalah sebagai berikut: 

a) Jika sejak awal terbukti resistan terhadap kanamisin, maka paduan 

standarnya adalah: 

Cm – Lfx – Eto – Cs -  Z – (E) / Lfx – Eto – Cs – Z - (E) 

b) Jika sejak awal terbukti resistan terhadap fluorokuinolon, maka paduan 

standarnya adalah: 

Km – Mfx – Eto – Cs – PAS - Z – (E) / Mfx – Eto – Cs – PAS – Z – (E) 

c) Jika sejak awal terbukti resistan terhadap kanamisin dan fluorokuinolon, 

maka paduan standarnya adalah: 

Cm – Mfx – Eto – Cs – PAS – Z – (E) / Mfx - Eto – Cs – PAS – Z – (E) 

2) Paduan diberikan pada pasien yang sudah terkonfirmasi TB MDR secara 

laboratoris. 

3) Paduan pengobatan diberikan dalam dua tahap, yaitu tahap awal dan lanjutan: 

a) Tahap awal, lama pengobatan pada tahap awal adalah 4 bulan ditambah 

dengan bulan pertama tercapai konversi biakan. Minimal lama pengobatan 

pada tahap awal yaitu selama 6 bulan, dan dinyatakan pengobatan gagal jika 

tidak terkonversi hasil biakan selama 8 bulan pengobatan. 

b) Tahap lanjutan, lama pengobatan pada tahap ini yaitu total dari lama 

pengobatan dikurangi dengan lama pengobatan pada tahap awal.Total lama 

pengobatan adalah bulan pertama tercapai konversi biakan ditambah dengan 

18 bulan. 

4) Lama pengobatan seluruhnya paling sedikit yaitu selama 18 bulan setelah 

terjadi perubahan biakan. Lama pengobatan berkisar 19 – 24 bulan.  
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5) Cara pemberian obat: 

a) Tahap awal: suntikan diberikan 5 hari seminggu (Senin – Jumat), obat per-

oral ditelan 7 hari seminggu (Senin – Minggu).  

b) Tahap lanjutan: obat per-oral ditelan selama 6 hari dalam seminggu (Senin-

Sabtu). Pada tahap lanjutan, obat suntikan sudah tidak lagi diberikan. 

6) Dosis pemberian OAT disesuaikan berdasarkan BB pasien yang dapat dilihat 

pada Tabel 3 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014b) . 
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Tabel 3. Perhitungan Dosis OAT pengobatan TB MDR 

Berat Badan 

(BB) 

 Obat Anti Tuberkulosis 

Km
a 

Cm
b 

Lfx
c
 (dosis 

standar) 

Lfx
c
 (dosis 

tinggi) 
Mfx

d 
Eto

e 
Cs

f 
Z

g 
E

h 
PAS

i 

< 33 kg 15 – 20 mg / 

kg / hari 

15 – 20 mg / 

kg / hari 

7,5 – 10 mg 

/ kg / hari 

1000 mg 7,5 – 10 mg 

/ kg / hari 

15 – 20 mg / 

kg / hari 

15 – 20 mg / 

kg / hari 

20 – 30 mg / 

kg / hari 

20 – 30 mg / 

kg / hari 

150 mg / kg 

/ hari 

 

33 – 50 kg 500 – 750 

mg 

500 – 750 

mg 

750 mg 1000 mg 400 mg 500 mg 500 mg 750 – 1500 

mg 

800 – 1200 

mg 

8 g 

 

 

51 – 70 kg 1000 mg 1000 mg 750 mg 1000 mg 400 mg 750 mg 750 mg 1500 – 1750 

mg 

1200 – 1600 

mg 

8 g 

 

 

> 70 kg 1000 mg 1000 mg 750 – 1000 

mg 

1000 mg 400 mg 750 – 1000 

mg 

750 – 1000 

mg 

1750 – 2000 

mg 

1600 – 2000 

mg 

8 g 

a
Kanamisin 

b
Kapreomisin 

c
Levofloksasin 

d
Mevofloksasin 

e
Etionamid 

f
Sikloserin 

g
Pirazinamid 

h
Etambutol 

i
Para amino salisilat 
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Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan 

pengobatan tuberkulosis (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014a) 

yaitu:  

a) Menyembuhkan dan memperbaiki produktivitas dan quality of life  dari pasien 

tuberkulosis. 

b) Mencegah terjadinya kekambuhan dan kejadian penularan tuberkulosis. 

c) Mencegah dampak buruk dan mencegah kejadian kematian karena 

tuberkulosis. 

d) Mencegah penularan dan terjadinya tuberkulosis resistan. 

 

8. Keterangan Empiris 

Hasil dari penelitian Aminah (2014), 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. Untuk evaluasi 

penggunaan obat antituberkulosis diperoleh hasil tepat indikasi 100%, tepat obat 

82,5%, dan tepat dosis 95%. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

diharapkan pada penelitian dapat diperoleh gambaran terapi dari data rekam 

medik penggunaan obat anti tuberkulosis pada pasien rawat inap TB MDR 

dewasa  sehingga dapat diketahui dan dievaluasi rasionalitas penggunaan OAT 

yang ditinjau dari parameter tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis 

di RSUD Dr. Moewardi tahun 2016. Penelitian sebelumnya hanya melakukan 

evaluasi penggunaan obat anti tuberkulosis dengan menganalisis dari aspek 

tepatan obat, tepat dosis, dan tepat lama pemberian.  

 

 

 


