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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuberkulosis merupakan penyebab kematian ketiga terbesar setelah penyakit 

kardiovaskuler dan saluran pernapasan dan merupakan nomor satu terbesar dalam 

penyakit infeksi (Anonim, 2002). Tuberkulosis paru masih merupakan problem kesehatan 

masyarakat terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Angka kematian sejak 

awal abad ke-20 mulai berkurang sejak diterapkannya prinsip pengobatan dengan 

perbaikan gizi dan tata cara kehidupan penderita (Abiyoso dkk, 1994). 

Diperkirakan setiap tahun 450.000 kasus baru tuberkulosis dimana sekitar 1/3 

penderita terdapat di sekitar puskesmas, 1/3 ditemukan di pelayanan rumah sakit/klinik 

pemerintah dan swasta, praktek swasta dan sisanya belum terjangkau unit pelayanan 

kesehatan. Sedangkan kematian karena tuberkulosis diperkirakan 175.000 per tahun. 

Penyakit tuberkulosis menyerang sebagian besar kelompok usia kerja produktif, penderita 

tuberkulosis kebanyakan dari kelompok sosial ekonomi rendah (Ditjen PPM & PLP, 

1999). Keadaan penderita bertambah baik sejak ditemukannya streptomisin (1944) dan 

bermacam-macam obat anti tuberkulosis (OAT) pada tahun-tahun berikutnya (Abiyoso 

dkk, 1994). 

Direct Observe Treatment, Short-Cource (DOTS) merupakan strategi penanganan 

tuberkulosis yang direkomendasikan WHO yang sudah teruji keampuhannya di berbagai 

negara dalam mendeteksi dan menyembuhkan penderita tuberkulosis, baik sebagai kasus 

per individu maupun bentuk komuniti dalam program nasional. Strategi DOTS (Direct 

Observe Treatment, Short-Cource) yang telah direkomendasikan WHO yang terdiri dari 



lima komponen. Lima komponen tersebut adalah (1) komitmen politis dari para 

pengambil keputusan, termasuk dana dukungan, (2) diagnosa tuberkulosis dengan 

pemeriksaan dahak secara mikroskopis, (3) pengobatan dengan paduan obat anti 

tuberkulosis (OAT) jangka pendek dengan pengawasan langsung menelan obat (PMO), 

(4) kesinambungan persediaan OAT jangka pendek untuk penderita, dan (5) pencatatan 

dan pelaporan baku untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi program 

penanggulangan tuberkulosis (Suharjana dkk, 2005). 

Penanggulangan tuberkulosis terutama di negara berkembang masih belum 

memuaskan, karena angka kesembuhan hanya mencapai 30% saja. Masalah yang 

dihadapi adalah : meningkatnya populasi tuberkulosis sehubungan adanya letusan HIV, 

timbulnya resistensi terhadap beberapa obat anti tuberkulosis, kurangnya biaya 

pengadaan obat tuberkulosis seperti rifampisin dan pirasinamid yang relatif mahal, dan 

kurangnya perhatian aparat pemerintah terhadap besarnya masalah tuberkulosis ini dan 

kurang terpadu penanggulangannya (Bahar, 2001). 

Kegagalan program tuberkulosis selama ini diakibatkan oleh : tidak memadainya 

organisasi pelayanan tuberkulosis (kurang terakses oleh masyarakat, penemuan kasus 

atau diagnosis yang tidak standar, obat tidak terjamin penyediaannya, tidak dilakukan 

pemantauan, pencatatan dan pelaporan yang standar), tidak memadainya tatalaksana 

kasus (diagnosis dan paduan obat yang tidak standar, gagal menyembuhkan kasus yang 

telah didiagnosis), salah persepsi terhadap manfaat dan efektifitas BCG serta infrastruktur 

kesehatan yang buruk pada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi atau 

pergolakan masyarakat (Anonim, 2006). 



Peningkatan jumlah penderita tuberkulosis disebabkan oleh berbagai faktor, yakni 

kurangnya tingkat kepatuhan penderita untuk berobat dan meminum obat, harga obat 

yang mahal, timbulnya resistensi ganda, kurangnya daya tahan hospes terhadap 

mikrobakteria, berkurangnya daya bakterisid obat yang ada, meningkatnya kasus 

HIV/AIDS dan krisis ekonomi (Anonim, 2006).  

Menurut hasil penelitian Ritha Tahitu dan Ridwan Amarudin tahun 2006, terdapat 

3 variabel/faktor resiko terjadinya kegagalan konversi yakni Pengawas Menelan Obat 

(PMO), kepatuhan berobat, dan efek samping obat. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ritha dan Ridwan didapatkan 70,6% tidak patuh minum obat dan 29,4% patuh 

minum obat, penderita yang tidak patuh minum obat akan beresiko 41,8 kali mengalami 

kegagalan konversi (Tahitu, 2006) 

Menurut hasil penelitian Heriyono tahun 2004, faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kepatuhan penderita tuberkulosis paru adalah pendidikan, pengetahuan, sikap, 

pekerjaan, pendapatan, jarak pelayanan dan dukungan Pengawas Menelan Obat (PMO). 

Sedangkan faktor yang tidak berhubungan dengan kepatuhan penderita tuberkulosis 

adalah umur dan jenis kelamin (Heriyono, 2004). 

Selain itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakteraturan berobat 

penderita tuberkulosis. Hal ini dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah 

yang dilakukan pada tahun 2000 di Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan. Dari 

hasil penelitian Ubaidillah yang merupakan faktor yang mempengaruhi ketidakteraturan 

berobat penderita tuberkulosis antara lain a) tipe penderita, penderita kambuh mempunyai 

resiko 18 kali lebih besar untuk tidak teratur berobat. b) selang waktu antara penegakan 

diagnosis dan pemberian obat, penderita yang selang waktu lama mempunyai resiko 3 



kali untuk tidak teratur berobat. c) status Pengawas Menelan Obat (PMO), PMO 

merupakan faktor pencegah terhadap ketidakteraturan berobat. Penderita yang 

mempunyai PMO anggota keluarga mempunyai resiko lebih kecil untuk tidak teratur 

berobat (Ubaidillah, 2000). 

Selain faktor yang berhubungan dengan kepatuhan maupun ketidakteraturan 

penderita tuberkulosis dalam berobat, ada juga hal yang sangat berbahaya dalam 

pengobatan tuberkulosis yaitu penderita Drop Out (DO). Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi penderita tuberkulosis DO, hal ini terlihat dari hasil penelitian dari Grace 

Mediana Purnami yang dilakukan di Kabupaten Bandung pada tahun 2002. Adapun 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian DO pada penderita tuberkulosis antara 

lain a) biaya, b) Efek Samping Obat (ESO), c) jarak berobat. (Purnami, 2002). 

Kecamatan Mantingan merupakan wilayah perbatasan antara provinsi Jawa 

Tengah dan Jawa Timur dengan letak geografis yang terdiri dari hutan dan perdesaan, 

pekerjaan penduduk kecamatan Mantingan antara lain sebagai petani sebesar 8,13 %, 

buruh tani sebesar 47,99 %, wiraswasta sebesar 39,56%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

sebesar 3,65 % dan yang bekerja srabutan sebesar 0,66 %. Pendidikan punduduk 

kecamatan Mantingan relative rendah antara lain lulusan Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat sebesar 12,83 %, lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat 

sebesar 45,95 %, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebesar 37,79 % 

dan yang lulusan D3 dan S1 hanya sebesar 3,42 %. Dengan rantai kemiskinan seperti 

tersebut diatas sehingga akan semakin rentan terkena penyakit menular dan kronis seperti 

tuberkulosis paru (Anonim, 2008). Selain itu angka kesembuhan pasien tuberkulosis di 



Puskesmas Mantingan tinggi dan tiap tahunnya hampir 100% pasien yang berobat disana 

sembuh dengan pengobatan yang lengkap dan tidak ada pasien yang drop out (DO). 

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan bahwa 

penggunaan obat yang tidak sesuai dengan standar dan tujuan terapi justru akan 

merugikan pasien. Puskesmas dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pelayanan 

kesehatan, tentunya banyak menggunakan obat anti tuberkulosis yang obat tersebut telah 

dipadukan untuk memperoleh hasil terapi yang baik dan mencegah/memperkecil 

kemungkinan timbulnya resistensi obat. Agar terapi menggunakan obat tuberkulosis 

tersebut berhasil dan resikonya minimal maka diperlukan pemantauan dari PMO serta 

mengevaluasi kepatuhan pasien dalam minum obat. Maka perlu dilakukan suatu 

penelitian untuk mengetahui penggunaan obat anti tuberkulosis dan kepatuhan pada kasus 

tuberkulosis di Puskesmas Mantingan pada bulan Februari sampai April tahun 2009. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yang ada 

adalah : 

1. Bagaimana pengobatan tuberkulosis paru di Puskesmas Mantingan Kabupaten Ngawi 

periode Februari - April 2009? 

2. Apakah penggunaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) sudah sesuai dengan Pedoman 

Nasional Penanggulangan Tuberkulosis yang digunakan di Puskesmas Mantingan? 

3. Bagaimana kepatuhan pasien tuberkulosis paru dalam menggunakan obat secara 

teratur dan benar? 

 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pola penggunaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) di Puskesmas 

Mantingan Kabupaten Ngawi periode Februari - April 2009. 

2. Mengetahui kesesuaian penggunaan obat anti tuberkulosis yang digunakan di 

Puskesmas Mantingan dengan Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis. 

3. Mengetahui kepatuhan pasien tuberkulosis paru dalam menggunakan obat secara 

teratur dan benar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi semua pihak 

mengenai penyakit tuberkulosis. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi 

peneliti selanjutnya. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tuberkulosis 

a. Pengertian Tuberkulosis 

Tuberkulosis Paru adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberculosis, yakni kuman aerob yang dapat hidup terutama di paru-paru atau di 

berbagai organ tubuh yang lainnya, yang mempunyai tekanan parsial oksigen 

yang tinggi (Tabrani, 1996). Penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular yang 



disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, dapat menyerang semua alat tubuh, 

yang terseringa adalah paru-paru dan tulang. Biasanya pada permulaan terjadi 

benjolan-benjolan kecil (tubercle, Ing tuberculum, L). Tuberkulosis tang 

tuberkelnya sebesar biji padi dan terbesar di seluruh badan dengan cepat adalah t. 

miliaris (Ramli, 2000). 

b. Penyebab Tuberkulosis 

Penyebab Tuberkulosis adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. 

Mycobacterium tuberculosis merupakan kelompok bakteri gram positif, berbentuk 

batang dengan ukuran panjang 1-4 mikron dan tebal 0,3-0,6 mikron (Bahar, 

2001). Sebagian besar kuman terdiri atas asam lemak (lipid). Lipid inilah yang 

membuat kuman lebih tahan terhadap asam dan tahan terhadap gangguan kimia 

dan fisik. Oleh karena itu, disebut pula sebagai Basil Tahan Asam (BTA). Kuman 

dapat tahan hidup pada udara kering maupun dalam keadaan dingin (dapat tahan 

bertahun-tahun dalam lemari es). Hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat 

dormant. Dari sifat dormant ini kuman dapat bangkit kembali dan menjadikan 

tuberkulosis aktif lagi (Anonim, 2002). 

Di dalam jaringan kuman hidup sebagai parasit intraseluler yakni dalam 

sitoplasma makrofag (Abiyoso dkk, 1994). Sifat lain kuman ini adalah aerob. 

Sifat ini menunjukkan bahwa kuman lebih menyenangi jaringan yang tinggi 

kandungan oksigennya (Bahar, 2001). 

c. Komplikasi Tuberkulosis 

Komplikasi yang sering terjadi pada penderita stadium lanjut (Anonim, 

2002) : 



1) Hemoptisis berat (perdarahan dari saluran nafas bawah) yang dapat 

mengakibatkan kematian karena shock hipovolemik atau tersumbatnya jalan 

nafas. 

2) Kolaps dari lobus akibat retraksi bronkial. 

3) Bronkietasis (pelebaran bronkus setempat) dan fibrosis (pembentukan 

jaringan ikat pada proses pemulihan atau reaktif) pada paru. 

4) Pneumotorak (adanya udara didalam rongga pleura) spontan, kolaps spontan 

karena kerusakan jaringan paru. 

5) Penyebaran infeksi ke organ lain. 

6) Insufisiensi Kardio Pulmoner (Cardio Pulmonary Insufficiency). 

 

d. Cara Penularan 

Mycobacterium tuberculosis ditularkan dari orang ke orang melalui jalan 

pernapasan. Pada waktu batuk/bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara 

dalam bentuk droplet (percikan dahak). Droplet yang mengandung kuman dapat 

bertahan pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi kalau 

droplet tersebut terhirup kedalam saluran pernapasan. Setelah kuman tuberkulosis 

masuk kedalam tubuh manusia melalui pernapasan, kuman tuberkulosis tersebut 

dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, melalui sistem peredaran darah, sistem 

saluran limfe, saluran pernapasan/menyebar langsung ke bagian-bagian tubuh 

lainnya (Anonim, 2002). 

Daya penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman 

yang ditularkan dari parunya, makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan 



dahak, makin menular penderita tersebut. Hasil pemeriksaan dahak negatif (tidak 

terlihat kuman) maka penderita tersebut dianggap tidak menular. Kemungkinan 

seseorang terinfeksi tuberkulosis ditentukan oleh konsentrasi droplet dalam udara 

dan lamanya menghirup udara tersebut. Kemungkinan seseorang menjadi 

penderita tuberkulosis adalah daya tahan tubuh yang rendah, di antaranya karena 

gizi buruk (Anonim, 2002). 

 

e. Perjalanan Penyakit 

1) Tuberkulosis primer (infeksi primer) 

Tuberkulosis primer terjadi pada individu yang tidak mempunyai 

imunitas sebelumnya terhadap Mycobacterium tuberculosis (Shulman dkk, 

1994). Penularan tuberkulosis paru terjadi karena kuman dibatukkan atau 

dibersinkan keluar menjadi droplet nuclei dalam udara (Bahar, 2001). Infeksi 

primer terjadi saat seseorang terpapar pertama kali dengan kuman 

tuberkulosis. Infeksi dimulai saat kuman tuberkulosis berhasil berkembang 

biak dengan cara pembelahan diri di paru, yang mengakibatkan terjadinya 

infeksi sampai pembentukan komplek primer adalah 4-6 minggu. Adanya 

infeksi dapat dibuktikan dengan terjadinya perubahan reaksi tuberculin dari 

negatif menjadi positif (Anonim, 2002). 

Komplek primer ini selanjutnya dapat berkembang menjadi 

(Soeparman dan Waspaji, 2003) : 

a) Sembuh sama sekali tanpa menimbulkan cacat 



b) Sembuh dengan meninggalkan sedikit bekas berupa garis-garis fibrotik, 

klasifikasi di hilus atau sarang 

c) Berkomplikasi dan menyebar  secara : 

(1) Perkontinuiatum yakni dengan menyebar ke sekitarnya. 

(2) Secara bronkogen ke paru sebelahnya, kuman tertelan bersama 

spuntum dan ludah sehingga menyebar ke usus. 

(3) Secara limfogen ke organ tubuh lainnya. 

(4) Secara hematogen ke organ tubuh lainnya. 

2) Tuberkulosis pasca primer 

Tuberkulosis pasca primer biasanya terjadi setelah beberapa 

bulan/tahun sesudah infeksi primer, misalnya karena daya tahan tubuh 

menurun akibat infeksi HIV/status gizi yang buruk. Ciri khas dari tuberkulosis 

pasca primer adalah kerusakan paru yang luas dengan terjadinya kavitas/efusi 

pleura (Anonim, 2002). 

f. Gejala dan Diagnosis 

1) Gejala Tuberkulosis 

Gejala utama pasien tuberkulosis paru adalah batuk berdahak selama 

2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu 

dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan  lemas, nafsu makan 

menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa 

kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan (Anonim, 2008).  

 

 



2) Diagnosis Tuberkulosis 

Diagnosis TBC Paru pada orang dewasa dapat ditegakkan dengan 

ditemukannya BTA (Basil Tahan Asam) pada pemeriksaan dahak secara 

mikroskopis. Hasil pemeriksaan dinyatakan positif apabila sedikitnya dua dari 

tiga spesimen SPS (sewaktu-pagi-sewaktu) BTA hasilnya positif (Anonim, 

2008). 

 

2. Pengobatan 

a. Prinsip Pengobatan 

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip - prinsip sebagai 

berikut (Anonim, 2006) : 

1) Obat Anti Tuberkulosis (OAT) biasanya diberikan dalam bentuk kombinasi 

beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan 

kategori pengobatan. Pemakaian OAT-Kombinasi Dosis Tetap (OAT – KDT) 

lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan. 

2) Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan 

langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh seorang Pengawas 

Menelan Obat (PMO). 

3) Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan. 

Tahap awal (intensif) 

a) Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu 

diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. 



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

pasien menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. 

c) Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif (konversi) 

dalam 2 bulan. 

Tahap Lanjutan 

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

jangka waktu yang lebih lama 

b) Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga 

mencegah terjadinya kekambuhan 

b. Jenis dan Dosis Obat Anti Tuberkulosis 

Jenis Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang digunakan antara lain (Anonim, 

2002) : 

1) Isoniasid (H) 

Dikenal dengan INH, bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman 90% 

populasi kuman dalam beberapa hari pertama pengobatan. Obat ini sangat 

efektif terhadap kuman dalam keadaan metabolik aktif, yaitu kuman yang 

sedang berkembang. Dosis harian yang dianjurkan 5 mg/kg BB, sedangkan 

untuk pengobatan intermiten 3 kali seminggu diberikan dengan dosis 10 

mg/kg BB. 

2) Rifampisin (R) 

Bersifat bakterisid dapat membunuh kuman semi-dormant (persister) yang 

tidak dapat dibunuh oleh Isoniasid. Dosis 10 mg/kg BB diberikan sama untuk 

pengobatan harian maupun intermiten 3 kali seminggu. 



3) Pirasinamid (Z) 

Bersifat bakterisid, yang dapat membunuh kuman yang berada dalam sel 

dengan suasana asam. Dosis harian yang dianjurkan 25 mg/kg BB, sedangkan 

untuk pengobatan intermiten 3 kali seminggu diberikan dengan dosis 35 

mg/kg BB. 

4) Streptomisin (S) 

Bersifat bakterisid. Dosis harian yang dianjurkan 15 mg/kg BB sedangkan 

untuk pengobatan intermiten 3 kali seminggu digunakan dosis yang sama. 

Penderita berumur sampai 60 tahun dosisnya 0,75g/hari, sedangkan untuk 

berumur 60 atau lebih diberikan 0,50g/hari. 

5) Etambutol (E) 

Bersifat sebagai bakteriostatik. Dosis harian yang dianjurkan 15 mg/kg BB, 

sedangkan untuk pengobatan intermiten 3 kali seminggu digunakan dosis 30 

mg/kg BB. 

c. Panduan Obat Anti Tuberkulosis 

Panduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) menurut WHO dan IUATLD 

(International Against Tuberkulosis and Lung Disease) ada 3 kategori, antara lain 

(Anonim, 2002) : 

1) Kategori 1 

Tahap intensif terdiri dari Isoniasid (H), Rifampisin (R), Pirasinamid 

(Z) dan Etambutol (E). Obat-obat tersebut diberikan setiap hari selama 2 bulan 

(2HRZE). Kemudian diteruskan dengan tahap lanjutan yang terdiri dari 



Isonoasid (H) dan Rimpamisin (R), diberikan tiga kali dalam seminggu 

selama 4 bulan (4H3R3). 

Obat ini diberikan untuk : 

a) Penderita baru TBC Paru BTA positif 

b) Penderita TBC Paru BTA negatif Rontegn yang ”sakit berat” 

c) Penderita TBC Ekstra Paru Berat 

2) Kategori 2 

Tahap intensif diberikan selama 3 bulan, yang terdiri dari 2 bulan 

dengan Isoniasid (H), Rifampisin (R), Pirasinamid (Z), etambutol (E) dan 

suntikan streptomisin setiap hari dari Unit Pelayanan Kesehatan (UPK). 

Dilanjutkan 1 bulan dengan Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirasinamid (Z) 

dan Etambutol (E) setiap hari. Setelah itu diteruskan dengan tahap lanjutan 

selama 5 bulan dengan HRE yang diberikan tiga kali dalam seminggu. 

Obat ini diberikan untuk : 

a) Penderita kambuh (relaps) 

b) Penderita gagal (failure) 

c) Penderita dengan pengobatan setelah lalai (after default) 

3) Kategori 3 

Tahap intensif terdiri dari HRZ diberikan setiap hari selama 2 bulan 

(2HRZ), diteruskan dengan tahap lanjutan terdiri dari HR selama 4 bulan 

diberikan tiga kali seminggu (4H3R3). 

Obat ini diberikan untuk : 

a) Penderita baru BTA negatif dan rongent positif sakit ringan 



b) Penderita ekstra paru ringan, yaitu TBC kelenjar limfe (limfadenitis), 

pleuritis eksudativa unilateral, TBC kulit, TBC tulang (kecuali tulang 

belakang), sendi dan kelenjar adrenal. 

Mulai tahun 2008 pengobatan pasien tuberkulosis untuk pasien dewasa 

diberikan dalam bentuk Kombinasi Dosis Tetap (KDT) dan dalam pengobatan 

bentuk KDT hanya terdapat 2 kategori serta pemberian obat disesuaikan dengan 

berat badan pasien, yaitu sebagai berikut (Anonim, 2008) : 

1) Kategori 1 

Panduan OAT ini diberikan untuk pasien baru yang : 

a) Pasien baru TB paru BTA positif 

b) Pasien TB baru BTA negatif foto toraks positif 

c) Pasien TB ekstra paru 

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

Berat Badan Tahap Intensif tiap hari 

selama 56 hari RHZE 

(150/75/400/275) 

Tahap Lanjutan  seminggu 3 

kali 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 

(Anonim, 2008 

 

 

 

 



Tabel  2. Dosis panduan OAT Kombipak Kategori 1 : 2HRZE/4H3R3 
 

Tahap Lama Dosis per hari / kali 
Jumlah 
hari/kali 

Pengobatan Pengobatan 

Tablet 
Isoniasid 

@ 300 mg

Kaplet 
Rifampisin 
@ 450 mg 

Tablet 
Pirasinamid 
@ 500 mg 

Tablet 
Etambutol 
@ 250 mg 

menelan 
obat 

Intensif 2 Bulan 1 1 3 3 56
Lanjutan 4 Bulan 2 1  -  - 48

(Anonim, 2008) 

2) Kategori 2 

Panduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati 

sebelumnya : 

a) Pasien kambuh 

b) Pasien gagal 

c) Pasien dengan pengobatan setelah putus berobat 

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

Berat Tahap Intensif tiap hari 
Tahap Lanjutan 3 kali 

seminggu 

Badan RHZE (150/75/400/275) + S RH (150/150) + E (400) 

 Selama 56 hari Selama 28 hari Selama 20 minggu 

30 - 37 kg 2 tab 4KDT + 500 mg S 2 tab 4KDT 2 tab 2KDT + 2 tab E 

38 - 54 kg 3 tab 4KDT + 750 mg S 3 tab 4KDT 3 tab 2KDT + 3 tab E 

55 - 70 kg 4 tab 4KDT + 1000 mg S 4 tab 4KDT 4 tab 2KDT + 4 tab E 

≥ 71 kg 5 tab 4KDT + 1000 mg S 5 tab 3KDT 5 tab 2KDT + 5 tab E 
(Anonim, 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Tahap Lama 
Tablet 
INH 

Kaplet 
Rifam 

Tablet 
Piras Etambutol 

Strepto
Inj 

Jumlah 
hari/kali 

Pengobatan Pengobatan 
@ 

300mg 
@ 

450 mg 
@ 

500 mg 
Tablet @ 
250 mg 

Tablet@ 
400mg  

Menelan 
obat 

Tahap 
intensif 2 bulan 1 1 3 3 - 0,75 gr 56 
(dosis 
harian) 1 bulan 1 1 3 3 - - 28 
Tahap 
lanjutan 
(dosis 3x 
seminggu) 4 bulan 2 1 - 1 2 - 60 

(Anonim, 2008) 

d. Efek Samping Obat 

Sebagian besar penderita Tuberkulosis dapat menyelesaikan pengobatan 

tanpa efek samping, namun sebagian kecil dapat mengalami efek samping. 

Pemantauan efek samping diperlukan selama pengobatan dengan cara 

(Watimena dkk, 1991) : 

1) Menjelaskan kepada pasien tanda-tanda efek samping obat 

2) Menanyakan adanya gejala efek samping pada waktu penderita mengambil 

obat. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel  5. Efek Samping Ringan dari Obat Anti Tuberkulosis(OAT) 
 

Obat Efek Samping Penanganan 

Rifampisin Tidak ada nafsu makan, 

mual, sakit perut, warna 

kemerahan pada air seni 

(urine) 

Perlu penjelasan kepada 

penderita dan obat 

diminum malam sebelum 

tidur 

Pirasinamid Nyeri sendi Beri aspirin 

INH Kesemutan s/d rasa 

terbakar di kaki 

Beri vitamin B6 (piridoxin) 

100mg per hari 

(Anonim, 2002) 
 
 

Tabel  6. Efek Samping Berat dari Obat Anti Tuberkulosis(OAT) 
 
Obat Efek Samping Penanganan 

Streptomisin Tuli, gangguan 

keseimbangan 

Streptomisin dihentikan, 

ganti Etambutol 

Etambutol Gangguan penglihatan Hentikan Etambutol 

Rifampisin Purpura dan rejatan 

(syok) 

Hentikan Rifampisin 

Semua jenis OAT Gatal dan kemerahan 

kulit 

Diberi antihistamin 

Hampir semua 

OAT 

Ikterus tanpa panyebab 

lain, bingung dan 

muntah-muntah 

Hentikan semua OAT 

sampai ikterus menghilang 

dan segera lakukan tes 

fungsi hati 

 
(Anonim, 2002) 

 

 



e. Hasil Pengobatan 

Hasil pengobatan seorang penderita dapat dikategorikan sebagai (Anonim, 

2002) : 

1) Sembuh : penderita dinyatakan sembuh bila telah menyelesaikan pengobatan 

secara lengkap dan pemeriksaan dahak 3 kali berturut-turut hasilnya negatif. 

2) Pengobatan lengkap : penderita yang telah menyelesaikan pengobatannya 

secara lengkap tapi tidak ada hasil pemeriksaan ulang dahak paling sedikit 2 

kali berturut-turut hasilnya negatif. 

3) Meninggal : penderita yang dalam masa pengobatan dikarenakan meninggal 

karena sebab apapun. 

4) Pindah : penderita yang pindah berobat ke kabupaten lain. 

5) Drop out / DO : penderita yang tidak mengambil obat 2 kali berturut-turut 

atau sebelum masa pengobatan selesai 

6) Gagal 

a) Penderita BTA positif hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif/kembali 

positif pada 1 bulan sebelum akhir pengobatan 

b) Penderita BTA negatif yang hasil pemeriksaan dahaknya pada akhir bulan 

ke-2 menjadi positif. 

f. Interaksi Obat 

1) Rifampisin + isoniazid dikombinasikan dengan preparat para amino salisilat 

yang mengandung bentonit (Alumunium hidrosilikat) harus dipisah 

penggunaannya agar absorbsi Rifampisin tidak terganggu dengan 

mengintruksikan pasien menelan Rifampisin + Isonoazid terlebih dahulu 



dilanjutkan dengan para aminosalisilat setelah interval sekurang-kurangnya 4 

jam. Secara in vitro Rifampisin dapat meningkatkan aktifitas streptomisin dan 

isoniazid terhadap Mycobacterium tuberculosis, tetapi tidak mempengaruhi 

aktifitas etambutol. 

2) Isoniazid (INH) dapat meningkatkan ekskresi piridoksin, asam amino salisilat, 

mereduksi asetilasi dari isoniazid, akibatnya dapat meningkatkan kadarnya 

dalam darah. Alkohol dapat meningkatkan kecepatan metabolisme isoniazid. 

Antasida alumunium hidroksida dapat menghambat absorbsi isoniazid, yang 

mungkin disebabkan karena senyawa alumunium menekan kecepatan 

pengosongan lambung. Kombinasi INH dan Rifampisin kemungkinan akan 

meningkatkan kerja hepatotoksik 

3) Etambutol dapat berinteraksi dengan Sulfinpirazon dimana efek urikosurik 

dari sulfipirazon dapat tidak timbul karena pengaruh etambutol 

4) Asam amino salisilat dapat menghambat efek hiperurikemia oleh pirasinamid 

pada beberapa penderita (Watimena dkk, 1991). 

 

3. Kepatuhan 

a. Pengertian Kepatuhan 

Kepatuhan adalah sikap atau ketaatan. Kepatuhan di mulai mula – mula 

individu mematuhi anjuran petugas kesehatan tanpa relaan untuk melakukan 

tindakan (Niven, 2002). 

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan 

Faktor-fakor yang mendukung kepatuhan pasien adalah (Niven, 2002) : 



1) Faktor Intrinsik adalah faktor yang tidak perlu rangsangan dari luar, yang 

berasal dari diri sendiri, yang terdiri dari : 

a) Motivasi 

Motivasi adalah daya yang menggerakkan manusia untuk 

berperilaku. Hal yang berkaitan dengan motivasidalam berperilaku yaitu 

kemajuan untuk berusaha dalam pencapaian tujuan dan pemenuhan 

kebutuhan individu. 

b) Keyakinan, Sikap dan Kepribadian 

 Model keyakinan kesehatan berguna untuk memperkirakan adanya 

ketidakpatuhan 

c) Pendidikan 

 Pendidikan pasien meningkatkan kepatuhan pasien, jika 

pendidikan tersebut adalah pendidikan yang aktif seperti penggunaan 

buku-buku atau kaset yang berisi tentang kesehatan yang digunakan oleh 

pasien secara mandiri. 

d) Pemahaman Tentang Kepribadian 

e) Persepsi Pasien Terhadap Keparahan Penyakit 

 Persepsi pasien yang dimaksud disini adalah pandangan pasien 

tentang keparahan penyakit dan konsekuensi ketidakpatuhan adalah 

penting. 

f) Keadaan Fisik Penderita 

g) Kemampuan 

Kemampuan adalah potensi seseorang untuk melakukan pekerjaan. 



2) Faktor Ekstrisik adalah faktor yang perlu rangsangan dari luar, yang terdiri 

dari : 

a) Dukungan Sosial 

Dukungan sosial dalam bentuk dukungan emosional dari anggota 

keluarga yang lain, teman dan uang merupakan faktor-faktor penting 

dalam kepatuhan. Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh 

dalam menentukan keyakinan dan skor kesehatan individu serta dapat juga 

menentukan tentang program pengobatan yang dapat mereka terima. 

b) Dukungan dari Profesional Kesehatan 

Merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan. 

c) Kualitas Interaksi 

Kualitas interaksi antara profesional kesehatan dengan pasien 

merupakan bagian yang penting dalam menentiukan kepatuhan. 

d) Perubahan Model Terapi 

Program-program kesehatan dapat dibuat sederhana mungkin dan 

pasien terlibat dalam pembuatan program tersebut. 

 

4. Puskesmas 

a. Definisi 

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang 

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran 

serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan 

terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. 



Dengan demikian puskesmas merupakan instansi yang berperan sebagai ujung 

tombak dalam memberikan pelayanan kesahatan (Effendi, 1995). 

b. Tujuan Puskesmas 

Tujuan umum Puskesmas adalah meningkatkan status kesehatan 

masyarakat dan menurunkan angka kesakitan serta membina masyarakat di 

wilayah kerjanya untuk berperan secara aktif dalam usaha kesehatan dan 

memberikan pengayoman terhadap usaha-usaha kesehatan yang dilakukan oleh 

masyarakat (Effendi, 1995). 

c. Kegiatan Pokok Puskesmas 

Kegiatan pokok Puskesmas yang seharusnya dilaksanakan adalah sebagai 

berikut  (Effendi, 1995) : 

1) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

2) Keluarga Berencana (KB) 

3) Usaha peningkatan gizi 

4) Kesehatan lingkungan 

5) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 

6) Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan 

7) Penyuluhan kesehatan masyarakat 

8) Kesehatan sekolah 

9) Kesehatan olah raga 

10) Perawatan kesehatan masyarakat 

11) Kesehatan kerja 

12) Kesehatan gigi dan mulut 



13) Kesehatan jiwa 

14) Kesehatan mata 

15) Laboratorium sederhana 

16) Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (LKMD) 

17) Kesehatan usia lanjut 

18) Pembinaan pengobatan tradisional 

19) Kesehatan remaja 

20) Dana sehat . 

d. Fungsi Puskesmas 

Fungsi Puskesmas adalah (Effendi, 1995) : 

1) Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya 

2) Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka 

meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat 

3) Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat di wilayah kerjanya 

e. Wilayah Kerja Puskesmas 

Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari 

kecamatan yang dalam penentuan wilayah kerja ini mempertimbangkan faktor 

kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografis dan kondisi intrastruktur 

lainnya (Effendi, 1995). 

Puskesmas merupakan perangkat Pemda II, sehingga pembagian wilayah 

kerja puskesmas ditetapkan oleh bupati atau walikota dengan sarana teknis dari 



Kepala Kantor Dinas Kesehatan kabupaten atau kota yang telah disetujui oleh 

Kepala Kanwil Dinas Kesehatan Propinsi. 

 


