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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada akhir tahun 2015, United Nation Program on HIV/AIDS (UNAIDS) 

melaporkan bahwa secara global sekitar 36.7 juta orang hidup dengan HIV dan 

2.1 juta orang baru terinfeksi HIV dengan 1.8 juta di antaranya merupakan orang 

dewasa. 1.1 juta orang di dunia meninggal karena AIDS terkait dengan infeksi 

oportunistik (UNAIDS, 2016). Pada tahun 2014, Ditjen PP dan PL Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melaporkan jumlah HIV di 

Indonesia sebanyak 32.711 orang dan AIDS sebanyak 5.494 orang dengan faktor 

resiko penularan tertinggi melalui hubungan heteroseksual (81,2%). Provinsi Jawa 

Timur menempati urutan pertama terkait kasus AIDS pada tahun 2014 (827 

kasus) dan kematian karena AIDS terkait dengan infeksi oportunistik secara 

kumulatif pada tahun 1987 s/d 2014 (2.981 kasus). Di Indonesia infeksi 

oportunistik TB merupakan penyakit penyerta kedua (1.085 kasus) setelah 

kandidiasis (1.316 kasus) (Kemenkes RI, 2014). Pada tahun 2014, sekitar 9,6 juta 

orang (5,4 juta laki-laki, 3,2 juta wanita dan 1 juta anak-anak) menderita TB dan 

12% hidup dengan HIV-positif. Diperkirakan 1,5 juta penderita TB meninggal 

dan sekitar 390.000 orang meninggal terkait HIV/AIDS dengan infeksi 

oportunistik TB, 86% diantaranya adalah orang dewasa. 13% dari kasus TB baru 

adalah HIV positif. Wilayah Afrika menyumbang 78% dari perkiraan jumlah 

insiden kasus TB dengan HIV positif. 1/3 orang yang hidup dengan HIV di 

seluruh dunia, terinfeksi TB laten dan 29 kali memiliki resiko berkembang 

menjadi penyakit TB aktif daripada orang yang tidak terinfeksi HIV serta 

berpotensi mengalami resistensi obat TB. Pada tahun 2014, WHO memperkirakan 

bahwa ada 480.000 kasus baru Multi Drug Resistant-Tuberculosis (MDR-TB) dan 

sekitar 210.000 kematian akibat MDR-TB secara global (WHO, 2015).   

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala 

akibat penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi Human 

Immunodeficiency Virus (HIV). HIV ditularkan melalui kontak seksual, paparan 

darah (misalnya penggunaan narkoba suntikan, pemaparan dalam pekerjaan), 

infeksi ibu ke anak baik intrapartum, kandungan, atau melalui air susu ibu (Fauci 
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and Lane, 2010). HIV adalah virus golongan retrovirus. Saat virus masuk ke 

dalam tubuh manusia virus HIV berikatan dengan reseptor CD4 yang terdapat 

pada sel limfosit T, monosit, makrofag, sel dendritik, dan makroglia otak. 

Kemudian virus HIV masuk ke dalam sel fagosit manusia dan selanjutnya 

mentranskripsikan genom RNA dengan enzim reverse transcriptase menjadi 

salinan DNA. DNA virus berpindah ke dalam nukleus sel inang dan bereplikasi 

menjadi virion baru yang akan dimaturasi oleh enzim protease HIV. Virion baru 

yang telah mengalami maturasi ini selanjutnya dapat menginfeksi sel inang 

lainnya. Pada jumlah CD4 < 200 sel /mm
3 

terdapat penekanan imun yang parah 

dan memiliki resiko tinggi berkembang menjadi infeksi oportunistik dan 

didefinisikan dalam kondisi AIDS (Maartens G., 2014).  

Infeksi oportunistik (IO) adalah infeksi yang terjadi pada individu dengan 

sistem kekebalan yang lemah, termasuk orang dengan HIV/AIDS (ODHA). IO 

merupakan penyebab kematian paling umum pada ODHA (CDC, 2015). IO pada 

ODHA diantaranya, tuberkulosis (TB), toksoplasmosis, kandidiasis, Pneumonia 

pneumocystis (PCP), herpes simplex, enchephalopati dan herpes zoster (Corbett et 

al., 2008). Data Kemenkes RI pada tahun 2014 menunjukkan persentase IO yang 

menyertai ODHA tertinggi yaitu kandidiasis (47,49%) diikuti dengan tuberkulosis 

(39,15%), toksoplasmosis (3,39%), herpes zoster (3,39%) dan PCP (1,55%) 

(Kemenkes RI, 2014).  

TB termasuk IO serius yang paling umum pada pasien HIV-positif dan 

penyebab utama 1/3 kematian di antara ODHA (Kemenkes RI, 2012; UNAIDS, 

2016). TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium  

tuberculosis (M. tuberculosis). M. tuberculosis adalah bakteri tahan asam (BTA) 

aerob, berbentuk batang, dan tidak membentuk spora, dinding sel tersusun dari 

lapisan lemak (misalnya, asam mikolat), protein, peptidoglikan dan arabinolaktan. 

Penularan biasanya terjadi melalui penyebaran droplet yang mengandung 

mikroorganisme di udara, dihasilkan oleh pasien dengan infeksi TB paru 

(Raviglione and O’Brien, 2010). M. tuberculosis paling umum menginfeksi paru-

paru. Infeksi HIV merupakan faktor risiko penting untuk penyakit TB (Kays, 

2013). Ketika M. tuberculosis sampai pada permukaan alveolar paru, makrofag 

segera menelan mikobakterium. Limfosit T menghancurkan makrofag yang 
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berisikan M. tuberculosis. Sel CD4 juga menghasilkan γ-interferon (INF-γ) dan 

sitokin lain, termasuk IL-2 dan IL-10, yang berfungsi mengkoordinasikan respon 

imun terhadap TB. Namun pada pasien yang terinfeksi HIV mengalami 

penurunan jumlah sel CD4, sehingga tidak memiliki pertahanan yang memadai 

untuk melawan infeksi M. tuberculosis (Peloquin C.A., 2008). 

Manifestasi klinis TB pada ODHA serupa dengan TB pada umumnya, 60-

80% dijumpai pada TB paru dan 40-75 % dijumpai TB ekstraparu terutama dalam 

bentuk TB limfatik dan TB milier (Price A. et al., 2006). Gejala utama pasien TB  

pada umumnya adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, dahak 

bercampur darah, berkeringat pada malam hari tanpa aktifitas, nafsu makan 

menurun, berat badan menurun, malaise dan badan terasa lemas. Gejala klinis TB 

pada ODHA sering kali tidak spesifik. Gejala klinis yang sering ditemukan adalah 

demam dan penurunan berat badan yang signifikan (lebih dari 10%). Di samping 

itu, dapat ditemukan gejala lain terkait TB ekstraparu (TB pleura, TB perikard, 

TB milier, TB susunan saraf pusat dan TB abdomen) seperti diare terus menerus 

lebih dari satu bulan, pembesaran kelenjar limfe di leher, sesak napas dan lain-

lain. (Kemenkes RI, 2012).  

Prioritas pertama terapi untuk pasien TB HIV-positif yaitu memulai 

pengobatan TB dengan Obat Anti Tuberkulosis (OAT), diikuti dengan terapi 

kotrimoksasol dan terapi ARV (WHO, 2010). Terapi TB pada ODHA di 

Indonesia tidak dipengaruhi oleh status HIV pada pasien TB tetapi mengikuti 

Buku Pedoman Nasional Program Pengendalian TB (BPN-PPTB) (Kemenkes RI, 

2012). Prinsip-prinsip dasar pengobatan TB pada pasien HIV/AIDS sama seperti 

pada pasien yang tidak terinfeksi HIV (Padmapriyadarsini et al., 2011).  

Obat Anti Tuberkulosis dibagi menjadi dua yaitu OAT lini pertama, 

meliputi kombinasi isoniazid (H), rifampisin (R), pirazinamid (Z), streptomisin 

(S) dan etambutol (E), serta OAT lini kedua meliputi kanamisin (Km), amikasin, 

etionamid (Etio), sikloserin (Cs), asam para aminosalisilat, levofloksasin (Lfx) 

dan moxifloksasin (Mfx) yang digunakan apabila terjadi resistensi OAT lini 

pertama. Berdasarkan WHO dan Kemenkes RI, regimen OAT lini pertama dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu kategori 1 dengan rejimen terapi 2(HRZE)/4(HR)3 

selama 6 bulan meliputi fase intensif yang terdiri isoniazid, rifampisin, 
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pirazinamid dan etambutol selama 2 bulan, diikuti dengan fase lanjutan yang 

terdiri dari isoniazid dan rifampisin selama 4 bulan, dan kategori 2 meliputi 

2(HRZE)S/(HRZE)/ 5(HR)3E3 selama 8 bulan.  Kategori 1 untuk pasien TB baru 

yang tidak mendapatkan pengobatan TB sebelumnya atau yang telah menerima 

pengobatan TB selama kurang dari satu bulan dan kategori 2 untuk pasien TB 

denagn tes BTA positif yang pernah diobati sebelumnya atau pengobatan ulang. 

Panduan standar OAT MDR-TB pada pasien TB dengan HIV positif sama seperti 

pada pasien HIV negatif yaitu, Km – Etio – Lfx – Cs – Z-(E) / Eto – Lfx – Cs – Z-

(E). Lama pengobatan berkisar paling sedikit 18 bulan hingga 24 bulan yang 

terdiri dari pengobatan tahap awal (minimal 4 s/d 6 bulan) dan tahap lanjutan 

(Peloquin C.A., 2008; WHO, 2010; Kemenkes, 2014). Berdasarkan hasil 

penelitian di India pada jurnal yang berjudul Efficacy and safety of thrice weekly 

DOTS in tuberculosis patients with and without HIV co-infection: an 

observational study, terapi OAT tiga kali seminggu lebih efektif pada pasien TB 

dengan HIV-negatif dibandingkan pada pasien TB dengan HIV-positif 

(Vashishtha et al., 2013). Pada penelitian meta analisis dengan judul Treatment of 

Active Tuberculosis in HIV-Coinfected Patients menunjukkan bahwa durasi lebih 

lama rejimen terapi yang mengandung rifamisin (minimal 8 bulan) dengan dosis 

harian di tahap awal dan bersamaan dengan ART dapat dihubungkan dengan hasil 

yang lebih baik (Khan et al., 2010). 

Pengobatan TB dan HIV secara bersamaan dapat dipersulit salah satunya 

oleh adanya interaksi antar obat (McIlleron H. et al., 2007). Interaksi paling 

penting yang terjadi dalam terapi OAT pada pasien AIDS terjadi akibat pemberian 

rifampisin (WHO, 2010). Secara farmakologis rifampisin menginduksi enzim 

CYP3A4 di sitokrom P450 hepar sehingga berinteraksi dengan beberapa obat 

termasuk ARV (Kays, 2013). Terutama obat ARV golongan Protease Inhibitor 

(PI) misalnya indinavir, nelfinavir, dan saquinavir, dan Non Nucleoside Reverse 

Transcriptase Inhibitor (NNRTI), meliputi nevirapin dan efavirens. Interaksi ini 

berpotensi mengakibatkan konsentrasi ARV plasma yang tidak memadai dan hasil 

terapi ARV yang rendah (Cohen, 2011). Interaksi rifampisin dengan NNRTI dapat 

menurunkan kadar plasma NNRTI sebesar 20-68%, sedangkan interaksi antara 
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rifampisin dengan PI dapat menurunkan kadar plasma PI 80% atau lebih (Sterling 

et al., 2010).  

Berdasarkan latar belakang tingginya prevalensi kasus HIV/AIDS dengan 

infeksi oportunistik TB dan adanya efek samping serta interaksi obat yang 

potensial terjadi dalam terapi OAT, maka perlu dilakukan penelitian studi 

penggunaan OAT pada pasien HIV/AIDS dengan infeksi oportunistik TB  untuk 

mengetahui pola penggunaan OAT pada pasien HIV/AIDS dengan infeksi 

oportunistik TB. Penelitian studi penggunaan obat tersebut dilakukan di instalasi 

rawat inap RSUD dr. Saiful Anwar Malang.   

1.2  Rumusan Masalah  

Bagaimana pola penggunaan OAT pada pasien HIV/AIDS dengan infeksi 

oportunistik TB di instalasi rawat inap RSUD dr. Saiful Anwar Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Tujuan Umum  

Mengetahui pola penggunaan OAT pada pasien HIV/AIDS dengan infeksi 

oportunistik TB di instalasi rawat inap RSUD dr. Saiful Anwar Malang 

2) Tujuan Khusus 

Mengetahui pola penggunaan OAT pada pasien HIV/AIDS dengan infeksi 

oportunistik TB meliputi bentuk, dosis, rute pemberian dan efek samping 

OAT yang terjadi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Memberikan gambaran pola penggunaan OAT pada pasien HIV/AIDS 

dengan infeksi oportunistik TB  

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta dapat 

digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

3) Sebagai bahan informasi dan masukan kepada praktisi kesehatan dalam  

merekomendasikan penggunaan obat yang tepat untuk meningkatan mutu 

pelayanan kepada pasien di RSUD dr. Saiful Anwar Malang. 

 


