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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

  Tuberkulosis (TB) merupakan infeksi kronik yang disebabkan oleh kuman 

Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman ini menyerang paru, tetapi 

dapat juga mengenai organ tubuh yang lainnya (Vijayan & Sajal De, 2009). 

  Penyakit tuberkulosis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius 

di dunia ini. Pada tahun 1992 World Health Organization (WHO) telah 

mencanangkan TB sebagai “Global Emergency”. Tuberkulosis merupakan suatu 

masalah penyakit infeksi paling serius dan penyebab kematian nomor satu akibat 

penyakit infeksi tunggal. Walaupun strategi DOTS (Directly Observed Treatment 

Shortcourse) telah terbukti sangat efektif untuk pengendalian TB, tetapi beban 

penyakit TB di masyarakat masih sangat tinggi, ini dikarenakan pengendalian TB 

mendapat tantangan baru seperti ko-infeksi TB-HIV dan MDR-TB (Kemenkes, 

2011). Kurang lebih 8,8 juta kasus baru (insidensi) TB terjadi pada tahun 2002, 

dimana 3,9 juta adalah kasus  BTA (basil tahan asam) positif. Menurut laporan 

WHO pada tahun 2004, jumlah terbesar kasus TB  terjadi di Asia Tenggara yaitu 

33% dari kasus TB di seluruh dunia, bila dilihat dari jumlah penduduk terdapat 

182 kasus per 100.000 penduduk, dengan angka kematian 39 orang per 100.000 

penduduk, sedangkan di Afrika kasus TB hampir 2 kali lebih besar dari Asia 

Tenggara yaitu 350 per 100.000 penduduk, dengan angka kematian sebesar 83 per 

100.000 penduduk (Catherine et al., 2009). Di Indonesia jumlah penderita TB 

paru berdasarkan laporan WHO tahun 2009 menduduki peringkat ke lima di dunia 

setelah India, China, Afrika Selatan, dan Nigeria, dengan jumlah prevalensi 285 

per 100.000 penduduk dan angka kematian telah turun menjadi 27 per 100.000 

penduduk (Kemenkes, 2011). 

   Penyakit TB paru dapat menular lewat percikan dahak yang keluar saat 

batuk, bersin atau berbicara karena penularannya melalui udara yang terhirup saat 

bernapas. Diperkirakan, satu orang penderita TB paru BTA positif yang tidak 

diobati akan menulari 10-15 orang setiap tahunnya (Aditama, 2006). Ditinjau dari 

umur, sebagian besar penderita TB paru adalah penduduk yang berusia produktif 
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antara 15-55 tahun dan WHO pada tahun 2006 menyatakan TB paru secara 

perlahan juga meningkat pada usia 55-64 tahun (Depkes, 2011). Ditinjau dari jenis 

kelamin, dilaporkan prevalensi TB paru di negara berkembang duapertiga pada 

laki-laki dan sepertiga pada perempuan, dimana prevalensi TB paru pada laki-laki 

69,1% lebih tinggi dibanding perempuan 30,9% (Yeung et al., 2002).  

 Proses pengendalian serta penanggulangan TB paru sangat kompleks, salah 

satunya adalah masih tingginya angka kejadian TB paru yang disebabkan karena 

ketidakpatuhan terhadap program pengobatan (Aditama, 2006). Sejak tahun 1995, 

WHO mengembangkan suatu strategi penanggulangan TB paru yang dikenal 

sebagai strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse). Salah satu 

dari komponen DOTS ialah pengobatan dengan paduan obat antituberkulosis 

(OAT) jangka pendek dengan pengawasan langsung. Strategi ini diharapkan dapat 

memutuskan rantai penularan sehingga menurunkan kejadian TB paru di 

masyarakat (Tabrani, 2010).  

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Arsi Zone, Central Ethiopia 

dengan menggunakan metode cohort study secara retrospektif mulai tahun 1997-

2011, strategi DOTS yang diterapkan pada terapi TB paru didapat hasil yang 

menunjukkan keberhasilan terapi sebesar 83,6% dimana pasien yang dinyatakan 

sembuh sebesar 67,6% dan 16% sisanya pasien sudah selesai menggunakan 

pengobatan secara lengkap (Hamusse et al., 2014). Belakangan ini di banyak 

negara banyak terjadi Multi Drug Resistance (MDR) terhadap OAT, tetapi 

menurut penelitian pemberian regimen HRZE masih terbukti efektif 

menyembuhkan 98% individu yang menjalani terapi lengkap yang 

penggunaannya diawasi secara langsung (Lauzardo & Peloquin, 2012). 

 Obat antituberkulosis (OAT) yang dipakai pada pengobatan TB paru dibagi 

menjadi 2 golongan yaitu obat primer dan obat sekunder. Obat primer meliputi 

isoniazid (H), rifampisin (R), pirazinamid (Z), etambutol (E), dan streptomisin 

(S). Sedangkan, obat sekunder digunakan apabila sudah terajadi resistensi dan 

intoleransi terhadap obat primer dan pada umumnya digunakan untuk pasien 

MDR-TB (Goodman & Gilman, 2008). Pengobatan TB paru terdiri dari dua 

tahapan yaitu fase Intensif (2-3 bulan) dan fase lanjutan (4-7 bulan) dan 

digunakan berdasarkan kategori pengobatan. Tujuan terapi TB paru adalah untuk 
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menyembuhkan penderita sampai sembuh, mencegah kematian, mencegah 

kekambuhan, dan  menurunkan tingkat penularan (Depkes, 2005). 

 Permasalahan utama terkait obat pada kasus TB paru adalah terjadinya 

resistensi kuman terhadap OAT. Faktor penyebabnya antara lain adalah 

penggunaan obat tunggal, penggunaan obat yang tidak adekuat, fenomena 

“addition syndrome”, dan kurangnya kepatuhan pasien terhadap program 

pengobatan yang berdampak pada penggunaan obat yang tidak teratur, serta 

tingginya angka putus obat (PDPI, 2006). Permasalahan lain yang timbul seiring 

dengan penggunaan OAT adalah efek samping obat yang cukup serius, dimana 

hampir semua OAT memicu timbulnya kerusakan hati (hepatotoksisitas) kecuali 

etambutol dan streptomisin (Bahar, 2001).  

 Pada penelitian menunjukkan sekitar 10% penderita TB paru yang 

mendapatkan isoniazid mengalami kenaikan konsentrasi serum transaminase 

dalam minggu-minggu pertama terapi, 50% kasus terjadi pada 2 bulan pertama 

dan sisanya baru muncul beberapa bulan kemudian (Xia et al., 2010). Menurut 

laporan Centre Disease Control (CDC) 48 kasus hepatotoksisitas yang dilaporkan 

pada pengobatan TB dengan regimen 2 bulan pirazinamid dan rifampisin antara 

oktober 2000 sampai juni 2003 didapatkan hasil 37 pasien pulih dan 11 meninggal 

karena gagal hati. Dari 48 kasus yang dilaporkan tersebut, 33 (69%) terjadi pada 

bulan kedua terapi (American Thoracic Society, 2010).   

  Gambaran klinis yang paling umum untuk menilai disfungsi hati adalah 

peningkatan kadar SGOT dan SGPT dalam darah. Elevasi SGOT dan SGPT 

biasanya muncul kurang dari 2 minggu pertama setelah pengobatan, tetapi dapat 

terjadi pada setiap saat selama terapi. Pada kebanyakan kasus, tingkat enzim  tetap 

akan kembali normal dan umumnya tidak ada keharusan untuk menghentikan 

pengobatan selama periode elevasi serum transaminase yang ringan (Garg & 

Tandon, 2009). Oleh karena itu bagi pasien TB paru yang akan maupun yang 

sedang dalam menjalani terapi dianjurkan untuk selalu melakukan pemeriksaan 

fungsi hati secara berkala (PDPI, 2006). 

 Memberikan pelayanan kefarmasian merupakan tanggung jawab seorang 

farmasis. Salah satu dari nine stars pharmacist adalah researcher yaitu untuk 

mengembangkan dan melakukan penelitian terkait obat guna meningkatkan 
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outcome kepada pasien sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas 

hidup pasien. Dengan melihat uraian penelitian tentang manfaat penggunan OAT 

serta efek samping yang menyertainya maka perlu diadakan studi tentang pola 

penggunaan OAT pada pasien TB paru yang dilakukan di Instalasi Rawat Inap 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola penggunaan 

obat antituberkulosis (OAT) pada pasien TB paru di Instalasi Rawat Inap RSUD 

Sidoarjo. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui pola penggunaan obat anti 

tuberkulosis (OAT) pada pasien TB paru di Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus penelitian ini adalah : 

a.  Mengkaji kesesuaian pemilihan obat, dosis obat, rute penggunaan, 

 bentuk sediaan, frekuensi pemakaian dikaitkan dengan kondisi pasien. 

b.  Mengidentifikasi kemungkinan terjadinya Drug Related Problems 

 (DRPs). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

a. Mengetahui penatalaksanaan terapi farmakologi pada pasien TB paru 

sehingga farmasis dapat memberikan asuhan kefarmasian dan 

bekerjasama dengan profesi kesehatan lain. 

b. Memberikan informasi tentang pola penggunaan OAT pada terapi 

 TB paru dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada pasien. 

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, 

pembanding, dan refrensi bagi penelitian selanjutnya. 


