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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tuberculosis (TBC) merupakan salah satu penyakit yang telah lama 

dikenal dan sampai saat ini masih menjadi penyebab utama kematian di dunia 

(Leli dkk, 2012). Penyakit TBC ditularkan dari orang ke orang, penyebab 

utamanya melalui saluran pernapasan dengan menghisap atau menelan tetes-tetes 

ludah/dahak (droplet infection) yang mengandung basil oleh penderita TBC 

terbuka. Kontak antara tetes-tetes ludah/dahak tersebut dan luka di kulit juga 

dapat menjadi penyebab penyakit tersebut. Basil TBC dapat hidup beberapa jam 

dalam udara panas lembab, dalam nanah juga mampu bertahan beberapa hari. 

Pembatasan penyebaran kuman TBC memerlukan screening dari semua anggota 

keluarga dekat yang erat hubungannya dengan penderita sehingga dapat terdeteksi 

pada waktu dini (Tjay dan Rahardja, 2007).  

Prevalensi TBC di Indonesia dan negara-negara sedang berkembang 

lainnya cukup tinggi. Pada tahun 2006, kasus baru di Indonesia berjumlah 

>600.000 dan sebagian besar diderita oleh masyarakat yang berada dalam usia 

produktif (15-55 tahun). Angka kematian karena infeksi TBC berjumlah sekitar 

300 orang perhari dan terjadi >100.000 kematian per tahun (Saptawati dkk, 2012). 

World Health Organization menyatakan bahwa pada tahun 2012 jumlah  kasus 

tuberkulosis di Indonesia berada di posisi keempat setelah India, Afrika Selatan, 

dan Cina (Priyandani dkk, 2014). TBC merupakan penyebab kematian ke-3 

setelah penyakit kardiovaskuler dan saluran pernapasan pada semua kelompok 

usia dan penyebab pertama dari golongan penyakit infeksi (Lyanda, 2012).  

WHO menyatakan bahwa TBC telah menjadi ancaman global. 

Diperkirakan 1,9 milyar manusia atau sepertiga penduduk dunia terinfeksi 

penyakit TBC. Setiap tahun terjadi sekitar 9 juta penderita baru TBC dengan 

kematian sebesar 3 juta orang. Di negara berkembang kematian mencakup 25% 

dari semua kasus yang ada, sebenarnya dapat dicegah sehubungan dengan telah 

ditemukannya kuman penyebab TBC (Ratnasari, 2012). 
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Bakteri TBC  hidup di dalam sel tubuh dan di luar sel tubuh, maka perlu 

pengobatan yang selektif. Pengobatan TBC membutuhkan waktu kira-kira dua 

minggu, TBC dapat  atasi dan penderita akan merasa sehat kembali. Tetapi, jika 

penderita kurang hati-hati keadaan tersebut bahkan akan menjebak dan membuat 

penderita gagal dalam pengobatan. Pengobatan yang berhasil dalam kurun waktu 

dua minggu tersebut hanya untuk bakteri yang berada di luar sel. Penanggulangan 

bakteri yang berada di dalam sel tubuh memerlukan waktu paling sedikit enam 

bulan. Penderita dan keluarga, harus tekun menjalani pengobatan selama enam 

bulan. Penderita tidak boleh merasa cepat puas dengan hasil pengobatan yang 

menggembirakan lalu menghentikan pengobatan (Nurhasan, 2004). 

Penghentian pengobatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya 

akan menimbulkan bahaya resistensi. Secara mikrobiologi resistensi disebabkan 

oleh mutasi genetik dan hal ini membuat obat tidak efektif melawan basil mutan 

yang telah mengalami mutasi. Diantara satu dalam 10
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basil tuberkel adalah 

mutan spontan yang resisten terhadap OAT lini pertama, populasi galur 

Mycobacterium tuberculosis resisten mutan dalam jumlah kecil dengan mudah 

dapat diobati, namun terapi yang tidak adekuat menyebabkan proliferasi dan 

meningkatkan populasi galur Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap 

OAT (Herlina, 2013). Resistensi yang terjadi pada pengobatan, mengakibatkan 

kuman akan semakin sulit diberantas. Penderita yang berobat sesuai dengan 

jadwal dapat mengurangi resiko terjadinya resistensi (Nurhasan, 2004). 

Obat anti tuberkulosis yaitu Rifampicin, Isoniazid/INH, Streptomycin, 

Pyrazinamide dan Ethambutol termasuk dalam lini pertama. Obat tersebut bekerja 

secara bakterisidal terhadap basil yang sedang berkembang biak secara aktif, 

tetapi hanya Rifampicin, Isoniazid/INH dan Pirazinamide yang berefek sterilisasi 

lesi TBC, yaitu membunuh basil yang persisters (sedang tak berkembang biak). 

Streptomycin bekerja secara ekstraseluler, Rifampicin, Isoniazid/INH, dan 

Ethambutol bekerja baik di dalam maupun di luar sel, sedangkan Pyrazinamide 

bekerja secara intraseluler (Sukandar dkk, 2008). 

Pengobatan yang dilakukan pada 8 minggu pertama, obat diberikan setiap 

hari, kemudian diberikan secara intermiten yaitu sebanyak 2-3 kali dalam 

seminggu. Ternyata cara tersebut tak kalah efektifnya dengan pemberian dosis 
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harian. Secara universal telah dipakai dosis sebagai berikut, yaitu cara pemberian 

terbaik adalah pagi hari, 1 jam sebelum makan agar tercapai absorbsi dalam usus 

semaksimal mungkin. Kecuali Streptomycin yang harus diberikan dengan 

suntikan (Danusantoso, 2000). 

Panduan OAT yang standar yang direkomendasikan oleh WHO dan 

IUATLD (International Union Against Tuberkulosis and Lung Diseases) yaitu 

(Rian, 2010) : Kategori I (2HRZE/4H3R3) kasus baru dengan dahak positif dan 

penderita dengan keadaan yang berat seperti meningitis,tuberkulosis milier dan 

sebagainya. Dan kategori 2 (2HRZES/HRZE/5H3R3E3) diberikan kepada 

penderita kambuh, penderita gagal terapi atau penderita dengan pengobatan 

setelah lalai minum obat (Rian, 2010).. 

Kombinasi Isoniazid-Rifampin yang diberikan selama 9 bulan akan 

menyembuhkan 95-98% kasus-kasus tuberkulosis yang disebabkan oleh strain-

strain yang peka (rentan). Tambahan Pyrazinamide pada kombinasi Isoniazid-

Rifampicin untuk 2 bulan pertama akan mempersingkat lama terapi sampai 

menjadi 11 bulan tanpa kehilangan efikasinya. Jenis obat tambahan lainnya yaitu, 

kanamisin, kuinolon, obat lain yang masih dalam penelitian (makrolid, 

amoksisilin + asam klavulanat) dan derivat rifampisin dan INH (Katzung, 2004). 

Kombinasi obat TBC dengan OAD (Obat Anti Diabetes) cukup banyak 

diresepkan, karena DM dapat menekan respon imun penderita yang selanjutnya 

akan mempermudah terjadinya infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis dan 

kemudian berkembang menjadi penyakit tuberkulosis. Kedua kondisi penyakit 

tersebut seringkali ditemukan secara bersamaan yaitu sekitar 42,1%, terutama 

pada orang dengan risiko tinggi menderita TBC (Wulandari dan Sugiri, 2013). 

Peresepan OAT dengan ARV juga sering dikombinasikan, Infeksi HIV 

merupakan faktor risiko terpenting berkembangnya infeksi Mycobacterium 

tuberculosis menjadi penyakit TBC. Risiko untuk terkena penyakit TBC pada 

penderita HIV positif meningkat 50% dibanding mereka yang tidak terinfeksi 

HIV. Sampai saat ini sepertiga dari kasus HIV positif di dunia mempunyai 

koinfeksi dengan TBC (Permitasari, 2012).  

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang peresepan 

pada penyakit TBC, karena penyakit TBC memerlukan terapi dalam jangka waktu 
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yang panjang dan penderita harus mengkonsumsi obat secara rutin. Dalam 

penelitian ini akan dijelaskan tentang peresepan yang digunakan dalam 

pengobatan TBC dengan berbagai obat yang digunakan selama terapi, juga 

peresepan OAT dengan OAD serta OAT dengan ARV. Apabila penderita tidak 

secara teratur mengkonsumsi obat, maka akan terjadi beberapa masalah dalam 

pengobatan seperti kambuhnya penyakit TBC bahkan kegagalan dalam 

pengobatan serta resisten obat. Oleh karena itu diperlukan monitoring dan 

pemantauan terhadap penggunaan obat secara rasional sesuai dengan petunjuk 

dokter yang mencakup ketepatan dosis, ketepatan obat, ketepatan lama 

pengobatan, kesesuaian indikasi dengan keluhan serta waspada terhadap efek 

samping obat dan kombinasi obat TBC dengan OAD (Obat Anti Diabetes) serta 

kombinasi obat TBC dengan ARV (Antiretroviral). 

Ditinjau dari latar belakang yang ada, maka dilakukan penelitian tentang 

peresepan obat yaitu Profil Peresepan Obat Tuberkulosis di RSP Batu Kota Batu. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Ditinjau dari aspek 

pengumpulan, data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Pengumpulan 

data dilakukan secara retrospektif. Populasi penelitian adalah pasien TBC segala 

umur dan yang tercatat dalam rekam medis di RSP Batu Kota Batu. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Maret 2015 yang berlokasi di RSP Batu Kota Batu. RSP 

Batu Kota Batu adalah rumah sakit daerah milik pemerintah yang memberikan 

pelayanan kesehatan dengan dokter dan dokter spesialis yang ada. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana profil peresepan obat tuberkulosis di RSP Batu Kota Batu 

periode Oktober – Desember 2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan 

gambaran tentang Profil Peresepan Obat Tuberkulosis di RSP Batu Kota Batu. 
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1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian  

Penelitian ini bertujuan khusus untuk mengetahui profil peresepan obat 

tuberkulosis di RSP Batu Kota Batu yang meliputi aspek :  

1. Jumlah resep obat tuberkulosis. 

2. Golongan  obat tuberkulosis. 

3. Dosis pemakaian obat tuberkulosis. 

4. Kategori obat tuberkulosis. 

5. Tahap pengobatan tuberkulosis. 

6. OAD dan Antiretroviral yang ada dalam peresepan tuberkulosis. 

 

1.4 Manfaat Penelitiaan 

1.4.1 Bagi Penulis  

1. Sebagai penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan, dalam hal ini 

yaitu pola peresepan dalam rumah sakit. 

2. Menambah wawasan dan pengalaman tentang dunia kerja yang akan penulis 

hadapi di masa depan. 

3. Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar sarjana sekaligus telah 

menyelesaikan pendidikan di “Universitas Muhammadiyah Malang”. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Laporan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait profil 

peresepan obat tuberkulosis bagi rumah sakit. 

2. Menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat antara tenaga medis di rumah sakit. 

1.4.3 Bagi Tenaga Medis 

1. Memberikan informasi bagi tenaga kesehatan tentang peresepan obat anti 

tuberkulosis sehubungan dengan hasil penelitian ini. 

2. Menambah wawasan lebih jauh tentang penyakit yang ada dalam 

masyarakat khususnya penderita TBC (tuberkulosis). 

1.4.4 Bagi Peneliti Lain 

 Memberikan informasi tentang profil peresepan pada penyakit tuberkulosis. 


