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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri 

tahan asam (BTA) yaitu Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut berbentuk 

batang dan memiliki sifat tahan asam sehingga sering disebut BTA. Pada 

umumnya bakteri atau kuman TB tersebut menyerang organ paru, namun tidak 

menutup kemungkinan dapat menyerang organ lainnya seperti pleura, tulang, 

kelenjar limfe ataupun organ ekstra paru lainnya (Kemenkes, 2011). 

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu masalah kesehatan yang bertahan, 

baik di Indonesia ataupun dunia. Selain itu, tuberkulosis muncul kepermukaan 

sebagai penyebab utama kematian. Sebagaimana pernyataan dari World Health 

Organization (WHO) yang menyatakan bahwa penyakit tuberkulosis sebagai 

ancaman global, karena hampir sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi (Kemas, 

2012). Pada tahun 2014, jumlah kasus TB paru banyak terjadi pada wilayah 

Afrika (37%), wilayah Asia Tenggara (28%), dan wilayah Mediteria Timur (17%) 

(WHO, 2015). Prevalensi tuberkulosis di Indonesia dan negara-negara 

berkembang lainnya lumayan cukup tinggi (Kemas, 2015). Pada tahun 2013, 

Indonesia masuk dalam negara penyumbang penyakit tuberkulosis yang cukup 

tinggi yaitu peringkat ke-4 setelah India, Cina, dan Afrika Selatan (WHO, 2014).  

Penyakit tuberkulosis ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui 

percikan dahak (droplet) yang mengandung basil TB terbawa oleh udara (Susanto, 

2010). Droplet tersebut disebarkan penderita ketika batuk, bersin, ataupun ketika 

berbicara. Basil yang terdapat dalam droplet tersebut mampu bertahan lebih lama 

diudara hingga terhirup ke dalam saluran pernapasan manusia, sehingga penyakit 

tersebut (TB) mampu menularkan sekurang-kurangnya kepada 10-15 orang lain 

setiap tahunnya (Adiatama, 2013). Rata-rata sumber penularan penyakit TB 

berasal dari batuk yang mengandung sputum BTA positif. Sekali batuk penderita 

mampu menghasilkan 3000 percikan dahak/ludah (droplet infection), 

kemungkinan besar bakteri tuberkulosis (TB) berkembangbiak untuk menginfeksi 

lingkungan disekitar. Salah satu cara untuk memutus rantai penularan yaitu 

dengan melakukan penemuan kasus TB sedini mungkin melalui skrining kontak
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yang dilakukan terhadap orang terdekat / keluarga yang erat hubungannya dengan 

penderita TB (Diani A. dkk., 2011). 

Kejadian tuberkulosis (TB) disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama 

adalah usia, pada tahun 2016 insiden tuberkulosis umumnya terjadi pada usia 

produktif dikarenakan lebih sering terpapar dengan lingkungan sekitar 

(Kemenkes, 2016). Faktor kedua adalah jenis kelamin, umumnya terjadi pada 

kelompok laki-laki. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar laki-laki merokok 

(Riskesdas, 2010). Faktor ketiga adalah kebiasaan merokok. Kebiasaan tersebut 

dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga sangat mudah terserang penyakit 

pada laki-laki yang merokok khususnya penyakit menular seperti TB (Darmanto, 

2007). Faktor keempat merupakan faktor lingkungan, salah satunya kepadatan 

hunian. Kepadatan hunian sangat erat hubungannya dengan bangunan rumah, 

sehingga diperlukan bangunan rumah yang sesuai dengan ketentuan jumlah 

penghuninya. Jika bangunan suatu rumah tidak sesuai dengan ketentuan maka 

akan mempermudah penularan penyakit khususnya TB yang ditularkan melalui 

udara (Corwin, 2009). Faktor kelima adalah pekerjaan, yang merupakan salah satu 

faktor resiko penularan penyakit terutama TB. Hal tersebut dikarenakan pekerja 

lebih sering terpapar dengan pemicu/penyebab suatu penyakit, sehingga pekerjaan 

sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu penyakit khususnya TB. Contoh 

pekerjaan yang rentan terhadap penularan TB adalah tenaga medis, pekerja pabrik 

ataupun pekerjaan lain yang kontak langsung dengan faktor pemicu (Luthfi, 

2012). Faktor keenam adalah faktor utama dalam keluarga yaitu status ekonomi, 

semakin kecil pendapatan suatu keluarga semakin sulit keluarga tersebut untuk 

memenuhi kehidupan yang layak terutama dalam hal kesehatan sehingga lebih 

besar kemungkinan terjadinya penularan penyakit terutama TB (Manalu, 2010).   

Tidak bisa dipungkiri kasus tuberkulosis terus mengalami perkembangan 

setiap tahunnya, sehingga untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan kasus 

tersebut pemerintah mengadakan suatu program yaitu program pengendalian 

tuberkulosis (P2TB). Program tersebut dilaksanakan di Pusat dan Dinas 

Kesehatan ataupun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang meliputi 

puskesmas, rumah sakit, balai/klinik pengobatan, dokter praktek swasta (DPS), 

ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Adapun kegiatan P2TB tersebut dimulai dari 
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proses penegakan diagnosis hingga pengobatan selesai. Salah satu bentuk kegiatan 

P2TB tersebut adalah menyediakan panduan OAT dalam bentuk paket individual 

yang diperuntukkan bagi setiap penderita TB (Kemenkes, 2014). Dalam panduan 

OAT, obat TB terbagi menjadi 2 kategori yaitu kategori 1 dan kategori 2 yang 

telah disesuaikan dengan standar rekomendasi oleh World Health Organization 

(WHO) dan International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases 

(IUATLD). Kategori 1 (2HRZE/4H3R3) meliputi Isoniazid (H), Rifampisin (R), 

Pirazinamid (Z), dan Etambutol (E). Seluruh obat kategori 1 tersebut diberikan 

untuk penderita kasus baru dengan dahak positif dan penderita dengan keadaan 

berat seperti meningitis ataupun TB milier. Sedangkan kategori 2 

(2RHZES/HRZE/5H3R3E3) meliputi Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirazinamid 

(Z), Etambutol (E), dan Streptomisin (S). Seluruh obat kategori 2 diberikan untuk 

penderita kambuh, gagal, ataupun lalai (Rian, 2010). Selain itu, kini Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT) tersebut diberikan Cuma-Cuma (gratis) diseluruh fasyankes 

(terutama di RS dan Puskesmas) di Indonesia dan dikelola langsung dengan 

manejemen logistik yang efektif untuk menjamin ketersediaan/stok obat 

tuberkulosis tersebut (Kemenkes, 2011). 

Dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), hasil karakteristik rumah tangga 

(RT) yang memanfaatkan rumah sakit, puskesmas, dan praktek dokter  untuk 

pemeriksaan dahak dan foto paru mayoritas bertempat tinggal di wilayah 

perkotaan. Secara nasional, prosentase penduduk yang menjawab bahwa OAT 

yang digunakan didapat dari puskesmas sebesar 39,5%, rumah sakit pemerintah 

sebesar 27,8%, diikuti balai pengobatan/klinik/praktek dokter sebesar 19,4%, dan 

rumah sakit swasta sebesar 7,9%. Kemudian terdapat 5,4% responden yang 

menjawab tidak berobat, kemungkinan melakukan pengobatan swamedikasi dan 

data secara nasional juga menunjukkan bahwa hampir 40% suspek TB melakukan 

upaya membeli obat di Apotek/Toko Obat (Riskesdas, 2010). 

Ditinjau dari latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

Profil Peresepan Obat Tuberkulosis di Apotek Kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang. Adapun analisis terkait profil peresepan obat tuberkulosis dalam 

penelitian ini dilihat dari resep yang diterima dan copy resep yang belum pernah 

ditebus pada apotek-apotek tempat dilakukannya penelitian. Penelitian ini 
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dilakukan dibeberapa apotek Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Lowokwaru 

merupakan wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya tertinggi dibandingkan 

dengan kecamatan lainnya. Dipantau dari data profil Kota Malang tahun 2014 

menunjukkan bahwa akses sanitasi (jamban) sehat dan perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) rumah tangga, Kecamatan Lowokwaru menempati tingkat terendah 

dari kecamatan lainnya sehingga kemungkinan penyakit menular banyak terjadi 

pada area tersebut salah satunya penyakit tuberkulosis (TB) (Dinkes, 2015). 

 1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Profil Persepan Obat Tuberkulosis Di 

Apotek Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang 

profil peresepan obat tuberkulosis di Apotek Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang.  

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Penelitian ini bertujuan khususnya untuk mengetahui profil peresepan obat 

tuberkulosis di Apotek Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang meliputi :  

1. Demografi pasien tuberkulosis yang dilihat dari data resep di Apotek 

2. Prosentase resep obat tuberkulosis di Apotek yang dibandingkankan dengan 

resep keseluruhan.   

3. Peresepan obat tuberkulosis tunggal yang diresepkan dibandingkan dengan 

resep tuberkulosis keseluruhan. 

4. Peresepan obat tuberkulosis kombinasi yang diresepkan dibandingkan dengan 

resep tuberkulosis keseluruhan. 

5. Dosis pemakaian obat tuberkulosis yang ada pada resep di Apotek 

6. Peresepan obat lain yang digunakan sebagai terapi penyerta dalam resep OAT. 

7. Penulis resep tuberkulosis yang ada pada resep di Apotek. 
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1.4. Manfaat Penelitian   

1.4.1 Manfaat Bagi Peniliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman serta 

meningkatkan kemampuan dalam mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi 

data yang akan dihadapi dimasa mendatang. 

1.4.2 Manfaat Bagi Apotek 

Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan prevalensi tuberkulosis di 

wilayah kecamatan tersebut sehingga dapat dilakukan pengadaan obat anti 

tuberkulosis (OAT) secara efektif serta dapat dijadikan tolak ukur tentang kualitas 

dan kuantitas peresepan obat tuberkulosis di Apotek.  

1.4.3 Manfaat Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun sebagai 

sumber rujukan penelitian selanjutnya terkait profil peresepan obat tuberkulosis di 

Apotek. 

1.4.4 Manfaat Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan mampu mengajak masyarakat ikut berperan aktif 

dalam mencegah perkembangan tuberkulosis dengan melaporkan kepada fasilitas 

pelayanan kesehatan terdekat jika terdapat tanda dan gejala tuberkulosis yang 

mengarah pada anggota masyarakat disekitar. 

 


