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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah besar yang harus 

diatasi. Tingginya angka kasus baru tuberkulosis dan juga Multi Drug Resistance 

(MDR) menyebabkan perlu adanya perhatian khusus untuk penangangan tuberkulosis 

(WHO,2016). 

Tuberkulosis merupakan infeksi bakteri kronik yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis dan ditandai oleh pembentukan granuloma pada jaringan 

yang terinfeksi dan oleh hipersensifitas yang diperantarai sel (cellmediated 

hypersensitivity) (Wahid dan Suprapto, 2014). Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh 

kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini berbentuk batang, mempunyai sifat 

khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut pula sebagai 

Basil Tahan Asam (BTA) (Depkes, 2008). Tuberkulosis adalah penyakit menular, 

artinya orang yang tinggal serumah dengan penderita atau kontak erat dengan penderita 

yang mempunyai risiko tinggi untuk tertular. Sumber penularannya adalah pasien TB 

paru dengan BTA positip terutama pada waktu batuk atau bersin, dimana pasien 

menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (droplet nuclei). Sekali 

batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak dan umumnya penularan terjadi 

dalam ruangan dimana percikan dahak berada dalam waktu yang lama (Depkes, 2008). 

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Sesuai dengan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, WHO menargetkan untuk menurunkan 

kematian akibat tuberkulosis sebesar 90% dan menurunkan insidens sebesar 80% pada 

tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2014 (Depkes, 2016). Tuberkulosis cukup 

mudah untuk ditularkan. Oleh karena itu angka prevalensi tuberkulosis cukup tinggi di 

Indonesia. 

Pada tahun 2016 ditemukan jumlah kasus tuberkulosis di Indonesia sebanyak 

351.893 kasus, meningkat bila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan 
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pada tahun 2015 yang sebesar 330.729 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang 

dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, 

Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kasus tuberkulosis di tiga provinsi tersebut sebesar 44% 

dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia (Depkes, 2016). Pada tahun 2014 jumlah 

kasus baru penyakit TB paru di Kota Malang mencapai 537 kasus, dengan penderita 

laki-laki berjumlah 275 orang dan wanita berjumlah 262 orang. Jumlah penderita TB 

paru yang sembuh pada tahun 2014 mencapai 443 orang dari 616 penderita yang 

diobati, sehingga angka kesembuhan selama tahun 2014 mencapai 71,92%. Sedangkan 

jumlah kematian yang diakibatkan oleh TB paru selama masa pengobatan pada tahun 

2014 mencapai 48 orang, dengan angka kematian per 100.000 penduduk mencapai 

5,67. Artinya dalam 100.000 penduduk Kota Malang selama tahun 2014 terjadi 5 

hingga 6 kematian yang diakibatkan oleh penyakit TB paru (Depkes, 2014). 

Tuberkulosis memiliki tahap pengobatan yang cukup panjang terdiri dari tahap 

intensif dan tahap lanjutan. Pengobatan pada tahap intensif (awal) obat diberikan setiap 

hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya kekebalan obat. 

Sebagian besar penderita TB BTA positif menjadi BTA negatif (konversi) dalam 2 

bulan. Pada tahap lanjutan jenis obat yang didapatkan lebih sedikit, namun dalam 

jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan bertujuan untuk membunuh kuman 

persister (dormant) sehingga mencegah terjadinya kekambuhan (Depkes 2005).  

Obat yang umum dipakai adalah Isoniasid, Etambutol, Rifampisin, Pirazinamid, 

dan Streptomisin. Kelompok obat ini disebut sebagai obat primer atau obat lini 

pertama. Kombinasi keempat obat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya resistensi 

(Depkes, 2014). Pengobatan TB paru dapat dilaksanakan secara tuntas dengan 

kerjasama yang baik antara penderita TB Paru  dan tenaga kesehatan atau lembaga 

kesehatan, sehingga penyembuhan pasien dapat dilakukan secara maksimal (Aditama, 

2006) 

Pada saat ini, pemantauan pemberian obat TB hanya dilakukan di rumah sakit 

dan puskesmas. Kemungkinan besar banyak penderita TB yang melakukan pengobatan 

mandiri ke dokter praktik dan kemudian menebus obatnya di apotek. Dari gambaran 

diatas, perlu adanya peninjauan terkait profil peresepan obat TB di apotek. Penelitian 
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terkait profil peresepan obat TB di apotek di kecamatan Sukun kota Malang ditinjau 

dari resep dan copy resep yang diterima beberapa apotek yang dijadikan sampel dengan 

pengobatan tuberkulosis. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukun karena menurut 

Profil Kesehatan Kota Malang, Kecamatan Sukun memiliki angka tertinggi 

tuberkulosis di Kota Malang dengan penderita wanita sejumlah 95 pasien dan penderita 

laki-laki 88 pasien (Dinkes Jatim,2014). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana profil peresepan obat Tuberkulosis di 

apotek  Kecamatan Sukun Kota Malang? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang 

Profil Peresepan Obat Tuberkulosis di Apotek pada Kecamatan Sukun Kota 

Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penlitian 

Penelitan ini memiliki tujuan khusus untuk mengetahui Profil Peresepan 

Obat Tuberkulosis di Apotek pada Kecamatan Sukun Kota Malang yang meliputi 

aspek: 

1. Demografis pasien tuberkulosis. 

2. Persentase resep obat tuberkulosis.  

3. Obat tuberkulosis yang diresepkan. 

4. Obat tunggal tuberkulosis. 

5. Obat kombinasi tuberkulosis. 

6. Obat Lain yang dikombinasikan dengan obat tuberkulosis. 

7. Dosis pemakaian obat tuberkulosis yang ada pada resep. 

8. Penulis resep obat tuberkulosis. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti serta melatih 

kemampuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi resep khususnya resep 

dengan obat tuberkulosis. Selain itu sebagai penerapan ilmu yang telah 

didapat selama perkuliahan dalam hal pola persepan obat di apotek. 

1.4.2 Bagi Institusi 

Sebagai referensi di perpustakaan Kampus II Universitas 

Muhammadiyah Malang sehingga dapat menjadi sumber pengetahuan 

khususnya mahasiswa Farmasi UMM tentang profil peresepan obat TB di 

apotek yang ada di Kota Malang. 

1.4.3 Bagi Apoteker 

Sebagai bahan pertimbangan dalam program perencanaan, pengadaan, 

penggunaan, monitoring, dan evaluasi obat tuberkulosis di apotek yang ada di 

Malang khususnya di kecamatan Sukun.  

1.4.4 Bagi Masyarakat 

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang profil peresepan obat 

Tuberkulosis di Apotek dan juga mengetahui secara umum tentang 

tuberkulosis. 
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