
 

 

 

 

 

 

 

                                     

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang terutama disebabkan oleh

bakteri Mycobacterium tuberculosis, sebagian kecil oleh bakteri Mycobacterium

africanum dan Mycobacterium bovis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-

paru dan beberapa bagian tubuh lain seperti tulang, kulit dan mata. Setiap

tahunnya, 2 milyar orang di dunia terinfeksi tuberkulosis dan 2 sampai 3 juta

orang meninggal dunia. Penularan tuberkulosis biasanya melalui droplet yang

dikeluarkan oleh pasien tuberkulosis, lalu dihirup oleh manusia sehat. Jika tidak

diterapi secara benar dan tepat, penyakit ini akan berakibat fatal pada 50%-60%

kasus dalam waktu 5 tahun (Raviglone dan O’Brien, 2010).

World Health Organization (WHO) memperkirakan sekitar 9,27 juta kasus

TB baru terjadi sepanjang tahun 2007 dan naik menjadi 9,4 pada tahun 2009.

Sepanjang  tahun 2014 WHO memperkirakan terdapat sekitar 9,6 juta kasus baru

TB dengan 5,4 juta penderitanya adalah laki-laki, 3,2 juta perempuan dan 1 juta

pasien anak-anak. Dari keseluruhan kasus tersebut sekitar 1,5 juta orang

meninggal dunia  (1,1 juta HIV-negatif dan 0,4 juta merupakan pasien HIV-

positif) dengan 890.000 kasus merupakan laki-laki, 480.000 wanita dan 140.000

anak-anak (WHO, 2015). Di Indonesia, estimasi prevalensi TB semua kasus

menurut WHO adalah sebesar 660,000 dan estimasi insidensi 430,000  kasus baru

per tahun. Kematian akibat TB diperkirakan 61,000 kematian per tahunnya,

sehingga Indonesia sekarang berada pada ranking kelima negara dengan kasus TB

tertinggi di dunia. Sebagian besar TB menginfeksi penduduk yang berusia

produktif antara 15-55 tahun. Diperkirakan seorang pasien TB dewasa, akan

kehilangan rata-rata waktu kerjanya 3 sampai 4 bulan. Hal tersebut berakibat pada

kehilangan pendapatan tahunan rumah tangganya sekitar 20-30%. Jika meninggal

akibat TB, maka  akan kehilangan pendapatannya sekitar 15 tahun. Walaupun di

Indonesia telah banyak kemajuan yang diperoleh, yakni pencapaian penemuan

kasus baru 51,6 % dari target global 70 % dibandingkan pencapaian 20 % pada

tahun 2002 dan 37 % pada tahun 2003, juga penyediaan obat-obat anti TB yang
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dijamin oleh pemerintah untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah mencukupi

kebutuhan prakiraan kasus di seluruh Indonesia, TB tetap belum dapat diberantas,

bahkan diperkirakan penderita TB terus meningkat (Departemen Kesehatan RI,

2011).

Resiko seseorang terinfeksi TB dapat disebabkan oleh faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu sendiri

yaitu usia, jenis kelamin, status imun yang rendah (kurang gizi, penggunaan obat

imunosupresan), pola hidup yang tidak sehat (merokok, mengkonsumsi alkohol),

dan riwayat penyakit lain seperti infeksi HIV dan diabetes. Faktor eksternal

berkaitan erat dengan lingkungan tempat tinggal seperti rumah tidak sehat,

pemukiman padat & kumuh (Crofton et al, 2002).

Secara klinis, TB dapat terjadi melalui infeksi primer dan paska primer.

Sekitar 90% pasien yang mengalamai infeksi primer rata-rata tidak menunjukkan

gejala klinis yang berarti, kecuali batuk dan nafas berbunyi. Gejala TB pada orang

dewasa umumnya adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk

dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu batuk darah, sesak nafas, malaise,

berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, dan demam meriang lebih dari satu

bulan. Setidaknya 5% dari total pasien (biasanya anak-anak, lanjut usia dan pasien

gangguan imun) dapat timbul radang paru hebat, ciri-cirinya batuk kronik dan

bersifat sangat menular (Departemen Kesehatan RI, 2011).

Permulaan terapi tuberkulosis adalah untuk menurunkan Mycobacterium

tuberculosis dalam sputum, dengan harapan 90 % bakteri mati dalam waktu

kurang dari 48 jam, diikuti dengan proses yang lambat sampai bakteri benar-benar

hilang dan kultur menjadi negatif. Di Indonesia, penatalaksanaan tuberkulosis

dibagi menjadi kategori 1, kategori 2 dan kategori 3, dimana tiap kategori

diberikan untuk jenis pasien yang berbeda. Kategori 1 untuk penderita baru TB

paru BTA positif, TB Paru BTA negatif Röntgen Positif yang “sakit berat”, dan

TB Ekstra Paru berat. Kategori 2 untuk penderita TB yang kambuh, gagal dan

pengobatan setelah lalai. Kategori 3 untuk penderita baru BTA negatif dan

röntgen positif sakit ringan, dan TB ekstra paru ringan. Panduan obat

antituberkulosis (OAT) kategori 1, kategori 2 dan kategori 3 disediakan dalam
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bentuk kombinasi dosis tetap (KDT) atau Fixed-dose Combinations (FDC). Tablet

OAT-KDT ini terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet.

Pengobatan TB kategori 1 dan 3 menggunakan tablet 4KDT (Rifampisin,

Isoniazid, Pirazinamid dan Etambutol) dan tablet 2KDT (Rifampisin dan

Isoniazid), sedangkan kategori 2 pengobatan dengan KDT dikombinasi dengan

injeksi streptomisin. Dosis KDT disesuaikan dengan berat badan pasien, sehingga

memudahkan pemberian obat kepada pasien dan menjamin kelangsungan

(kontinuitas) pengobatan sampai selesai (Departemen Kesehatan RI, 2011).

Pengobatan standar TB dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap intensif dan

tahap lanjutan. Kedua tahap ini dilaksanakan setidaknya selama 6 bulan (2 bulan

tahap intensif dan 4 bulan tahap lanjutan) dan sangat penting untuk mencegah

resistensi serta membunuh bakteri yang persisten (dormant). Bakteri

Mycobacterium tuberkulosis adalah salah satu jenis bakteri aerob gram negatif

yang dinding selnya terdiri atas lapisan lipid dan lilin yang tebal sehingga terapi

dengan KDT yang merupakan kombinasi obat antituberkulosis (OAT) bertujuan

untuk mencegah resistensi bakteri. Masing-masing obat dalam KDT memiliki

kemampuan yang berbeda dalam mencegah resistensi. Akan tetapi obat dengan

early bactericidal activity (EBA) tinggi biasanya efektif dalam mencegah

resistensi (Donald dan McIlleron, 2009).

Regimen terapi yang direkomendasikan oleh World Health Organization

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

dalam Kombinasi Dosis Tetap (KDT) atau fixed dose combination , dimana

kombinasi ini diharapkan akan meningkatan efektifitas terapi. Beberapa studi

kohort dan review sistematis menunjukkan bahwa KDT dapat mengurangi

kegagalan terapi karena tablet yang lebih sedikit dan toleransi obat menjadi lebih

baik. Studi Effectiveness of RHZE-FDC (fixed-dose combination) compared to

RH-FDC + Z for tuberculosis treatment in Brazil: a cohort study menyimpulkan

bahwa dibandingkan dengan RH (rifampisin+isoniazid) – FDC (Fixed-Dose

Combination) + Z (pirazinamid), terapi dengan RHZE (rifampisin+ isoniazid+

pirazinamid+ etambutol) – FDC (Fixed-Dose Combination) dapat menurunkan

kegagalan terapi sampai 14% karena penerimaan pasien menjadi lebih baik dan
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menjamin kelangsungan terapi sampai selesai (Braga dan Trajman, 2015).

Penggunaan RHZE-FDC ini harus selalu dipantau karena sifat hepatotoksisitasnya

yang cukup tinggi. Pemakaian isoniazid dan rifampisin dapat meningkatkan

produksi enzim hepar sampai lima kali dari kadar normalnya yaitu 3 mg/dL.

Pemantauan kondisi hepar dapat dilakukan dengan pemeriksaan kadar Blood Urea

Nitrogen (BUN), aspartat transaminase (SGOT) dan alanin transaminase (SGPT)

secara berkala (Dipiro, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pola penggunaan obat KDT pada pasien TB paru dan menganalisis

kesesuaian antara pola terapi pasien dengan pedoman pengobatan TB yang telah

ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI. Penelitian ini dilakukan di Instalasi

Rawat Inap RSU Karsa Husada Batu dengan pertimbangan bahwa rumah sakit ini

adalah rumah sakit yang khusus menangani kasus penyakit paru dan menjadi

rumah sakit rujukan bagi rumah sakit lain disekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pola penggunaan obat KDT pada pasien tuberkulosis paru  di

RSU Karsa Husada Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mempelajari pola penggunaan obat KDT pada pasien tuberkulosis paru.

1.3.2 Tujuan Khusus

a) Mempelajari pola terapi pada pasien tuberkulosis paru di Instalasi

Rawat Inap RSU Karsa Husada Batu

b) Mempelajari pola penggunaan KDT pada pasien tuberkulosis yang

meliputi dosis, jenis, efek samping dan hal lain terkait data

laboratorium dan data klinik pasien.

c) Mengetahui kesesuaian antara terapi pasien dengan pedoman

pengobatan TB yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

a) Memahami pola terapi farmakologi pada pasien tuberkulosis paru

b) Memberi informasi tentang OAT-KDT untuk terapi tuberkulosis paru.

1.4.2 Bagi Rumah Sakit

a) Sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan atau

rekomendasi terapi dalam pelayanan farmasi klinis

b) Sebagai masukan dan pertimbangan dalam proses pengadaan obat

bagi pasien.


