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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tuberculosis (TBC) merupakan penyakit infeksi menular yang diakibatkan 

oleh Mycobacterium tuberculosis yang merupakan organisme pathogen maupun 

saprofit (Price dkk, 2005). Penyakit TBC ini merupakan masalah utama dalam 

kesehatan masyarakat terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Di 

Indonesia penyakit TBC ini masih menduduki posisi 4 besar pada tahun 1980. 

Pada tahun 1985 sampai tahun 1992 kasus TBC ini meningkat hingga 20% (Price, 

dkk,2005). Pada tahun 1998 di Amerika Serikat lebih dari 80% terdapat kasus 

baru TBC yang dilaporkan (Price, dkk, 2005). Pada tahun 2004, terdapat 9 juta 

kasus baru, 98% terjadi di negara berkembang. Lebih dari 10% meningkats ejak 

tahun 1997. Pada tahun 2007 ada diperkirakan 13,7 juta kasus kronis aktif. Pada 

tahun 2010 ada 8,8 juta kasus baru dan 14,5 juta kematian terutama di negara-

negara berkembang. Pada tahun 2012, WHO melaporkan bahwa sekitar 8,6juta 

orang carrier TBC dan 1,3 juta orang meninggal akibat TBC (WHO, 2013). Pada 

Tahun 2014, DINKES kota Malang menyatakan bahwa ada 4 puskesmas dengan  

kejadian TBC yaitu Puskesmas Janti, Puskesmas Mulyorejo, Puskesmas Gribig 

dan Puskesmas Dinoyo. 

Mycobacterium tuberculosis ini pada umumnya menyerang paru dan dapat 

menyerang organ tubuh lainnya. Kuman ini mempunyai sifat khusus yaitu tahan 

terhadap asam pada pewarnaan sehingga disebut Basil Tahan Asam (BTA). 

Sumber penularan pada penderita TB BTA positif yaitu saat pasien batuk dan 

bersin. Penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet. Setelah 

kuman TB masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan, maka kuman TB 

tersebut menyebar dari paru kebagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran 

darah, sistem saluran limfe, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian 

tubuh lainnya. Secara klinis TB dapat terjadi melalui infeksi primer dan pasca 

primer. Infeksi Primer dapat terjadi pada saat seseorang terkena kuman TBC 

untuk pertama kalinya. Setelah terjadi infeksi melalui saluran pernafasan, maka di 

dalam alveoli (gelembung paru) terjadi peradangan. Hal ini disebabkan karena 
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kuman TBC berkembang biak dengan cara membelah diri di paru. Sedangkan 

infeksi pasca primer dapat terjadi setelah beberapa bulan atau tahun setelah infeksi 

primer. Ciri khas TB pasca primer yaitu terjadi kerusakan paru yang luas dengan 

terjadinya kavitas atau efusi pleura (Depkes RI, 2005). 

Pengobatan TBC bisa dilakukan dengan cara terapi non farmakologi dan 

terapi farmakologi. Untuk terapi farmakologi dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap 

awal dan tahap lanjutan. Obat-obat Anti Tuberculosis (OAT) diberikan dalam 

bentuk kombinasi dari beberapa jenis obat, dalam jumlah yang cukup dan dosis 

yang tepat selama 6 hingga 8 bulan. Penggunaan dalam bentuk kombinasi ini 

bertujuan supaya semua kuman dapat dibunuh. Penderita TBC ini menggunakan 

beberapa obat yaitu isoniasid, rifampisin. pirasinamid, streptomisin dan etambutol 

(Depkes RI, 2005). Isoniazid, rifampisin, pyrazinamid dan streptomisin, semua 

berkhasiat ketika diberikan 2 atau 3 kali dalam seminggu. Sedangkan Etambutol 

hanya diberikan ketika pemberiannya dengan Rifampisin. Rejimen pengobatan 

memiliki fase awal (intensif) yang berlangsung selama 2 bulan dan fase lanjutan 

biasanya berlangsung selama 4-6 bulan (Maher, 1997). Untuk pasien TBC, harus 

ada Pengawas Minum Obat (PMO). PMO ini dapat berasal dari pihak kesehatan, 

tokoh masyarakat, apoteker atau anggota keluarga. PMO disini bertugas untuk 

mengawasi pasien TB agar pasien minum obat secara teratur sampai pengobatan 

selesai. Karena jika pasien lalai dalam minum obat dalam waktu lebih dari 2 

minggu maka pasien harus melakukan pemeriksaan kembali dan mulai minum 

obat dari awal lagi. Oleh karena itu adanya PMO sangat berguna dalam memantau 

pasien TB dalam mengkonsumsi obat supaya pasien tidak lalai (Depkes, 2007). 

Kurangnya pengetahuan mengenai penyakit dan obat TBC ini akan 

mempengaruhi perilaku kesehatan dan cara penggunaan obat. Agar efek terapi 

obat bisa tercapai dengan baik maka pasien harus memiliki pengetahuan mengenai 

obat yang dikonsumsi. Pengetahuan mengenai obat anti tuberculosis ini penting 

untuk diketahui oleh pasien. Pengetahuan secara umum yaitu hasil dari tahu, dan 

ini dapat terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek 

tertentu (Notoatmodjo, 2007). 

Informasi mengenai tuberculosis ini harus diketahui oleh pasien yaitu salah 

satunya dengan adanya peran apoteker dalam memberikan Home Pharmacy Care 
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terhadap pasien. Home Pharmacy Care adalah suatu bentuk pelayanan kepada 

pasien yang dilakukan dirumah khususnya untuk kelompok pasien lanjut usia dan 

pasien yang menggunakan obat dalam jangka waktu yang lama, dengan harapan 

dapat meningkatkan pengetahuan pasien dalam penggunaan obat (Depkes RI, 

2008). Peran seorang apoteker di dalam Home Pharmacy Care yaitu dengan cara 

penyampaian terapi farmakologi yang terkait dengan penggunaan obat anti 

tuberculosis yang meliputi dosis, frekuensi pemakaian, waktu pemakaian, lama 

penggunaan, efek samping dan terapi non farmakologi untuk menurunkan 

mortalitas dan morbiditas kerusakan organ target akibat tuberculosis. Terapi non 

farmakologi itu sendiri memerlukan perhatian khusus dari pihak keluarga maupun 

dari tenaga kesehatan khususnya apoteker. Dengan adanya pemahaman mengenai 

penggunaan obat anti tuberculosis melalui Home Pharmacy Care yang diterapkan 

oleh seorang apoteker diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penderita 

tuberculosis sehingga mampu mengubah perilaku kesehatan penderita menjadi 

patuh dalam menggunakan obat. 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Janti Malang karena di Puskesmas ini 

prosentase tingkat kejadian TBC tinggi serta letaknya yang strategis sehingga 

pasien banyak yang melakukan pengobatan di puskesmas tersebut. Pada penelitian 

ini ingin diketahui pengaruh Home Pharmacy Care terhadap pengetahuan pasien 

TBC tentang obat anti tuberculosis dan penggunaannya yang benar di Puskesmas 

Janti Malang. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pre eksperimental one 

group pre test and post test design. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

membandingkan antara hasil dari pre test (yang belum diberikan perlakuan) 

dengan hasildari post test (yang sudah diberikan perlakuan) pada kelompok 

tertentu yang mendapat perlakuan yang sama. Dalam penelitian ini tidak 

dilakukan randomisasi dan hanya dilakukan pada satu kelompok (Budiman, 

2011). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh yang signifikan Home Pharmacy Care terhadap 

pengetahuan pasien TBC tentang Obat Anti Tuberculosis (OAT) dan 

penggunaannya yang benar di Puskesmas Janti Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 

pengaruh yang signifikan Home Pharmacy Care terhadap pengetahuan 

pasien TBC tentang OAT dan penggunaanya yang benar. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui adanya pengaruh yang signifikan Home Pharmacy 

Care terhadap pengetahuan pasien TBC tentang OAT dan 

penggunaannya yang benar. 

2. Mengetahui pola penggunaan obat anti tuberculosis pada pasien 

TBC. 

 

1.4 Hipotesis 

Terdapat pengaruh yang signifikan Home Pharmacy Care terhadap 

pengetahuan pasien TBC tentang Obat Anti Tuberculosis dan penggunaannya 

yang benar di Puskesmas Janti Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan pengetahuan pasien TBC tentang Obat Anti 

Tuberculosis. 

2. Penerapan Home Pharmacy Care sebagai tanggung jawab apoteker 

pelayan kefarmasian kepada pasien TBC pengguna Obat Anti 

Tuberculosis. 


