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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Tuberkulosis paru adalah infeksi bakteri akibat Mycobacterium 

tuberkulosis, yang disebarkan melalui jalur udara. Setelah terkontaminasi, 

Mycobacterium tuberculosis perlahan masuk ke paru-paru: ini merupakan 

infeksi primer (Grouzard, 2016). Mycobacterium tuberculosis dapat 

menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Penyakit ini apabila tidak 

diobati atau  pengobatan tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi 

berbahaya hingga kematian (Depkes, 2014). Secara klinis, TB 

dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu TB paru dan TB ekstra paru 

(Saurabh, 2014). TB ekstrapulmoner bisa berupa: meningitis tuberkulosis, 

tuberkulosis kelenjar getah bening, tuberkulosis tulang belakang, dll (WHO, 

2010).  

Berdasarkan data WHO 2017, diperkirakan ada sekitar 10,4 juta 

kejadian  kasus TB (kisaran, 8,8 juta sampai 12,2 juta), sampai 140 kasus per 

100.000 penduduk selama tahun 2016. Jumlah tahunan kejadian kasus TB 

relatif bervariasi pada tahun 2016 terhadap ukuran  populasi (tingkat 

kejadian). Diperkirakan 10,4 juta orang  (90% orang dewasa; 65% pria; 10% 

orang yang hidup dengan HIV) terdiagnosis TB di tahun 2016. Negara 

dengan beban TB tinggi menyumbang 87% dari semua perkiraan kasus 

kejadian di seluruh dunia. Lima negara yang menonjol memiliki jumlah kasus 

kejadian terbanyak pada tahun 2016  (dalam  urutan)  ialah India, Indonesia, 

Cina, Filipina dan Pakistan yang bersama-sama menyumbang 56% dari total 

global (WHO, 2017). Dari data yang ada, Indonesia dimata dunia sudah  

menduduki peringkat kedua dibawah India diatas Cina karena sejak 2015 

berdasarkan hasil surveilens yang menyatakan prevalens TB mencapai 647 

per 100.000 dan insiden 399, serta diprediksi akan mencapai 1 juta kasus 

pertahun (WHO, 2016). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia  

tahun 2017 ditemukan jumlah kasus tuberkulosis sebanyak 351.893 kasus, 

meningkat bila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan pada
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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. Berdasarkan Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Jatim mencatat jumlah penderita Tuberkulosis (TB) Paru BTA 

(Basil Tahan Asam) positif menembus angka 15.371 kasus. Sementara  kasus 

tuberkulosis di Jawa Timur sebanyak 40 ribu orang. Dari data sementara, 

daerah penyumbang kasus tuberkulosis terbanyak ialah Surabaya (3.569), 

Jember (2.353), Sidoarjo (1.638), Malang (1.385) dan Gresik (1.294) 

(Kominfo Jatim, 2016). 

Diagnosis TB mengacu pada pengakuan oleh petugas kesehatan 

(petugas medis, perawat, paramedis atau lainnya) dari kasus aktif, yaitu 

pasien dengan penyakit saat ini karena M. tuberkulosis. Gejala utama TB 

paru adalah batuk berdahak selama dua minggu atau lebih. Gejala tambahan 

TB paru ialah dahak bercampur dengan darah, sesak nafas, badan, lemas, 

malaise, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat dimalam 

hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan.(Kemenkes RI, 

2016). Gejala-gejala tersebut diatas dapat dijumpai pula pada penyakit paru 

selain TB, seperti bronkiektasis, bronkitis kronis, asma, kanker paru, dan lain-

lain. Mengingat prevalensi TB di Indonesia saat ini masih tinggi, maka setiap 

orang yang datang ke fasyankes dengan gejala tersebut diatas, dianggap 

sebagai seorang terduga pasien TB, dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak 

secara mikroskopis langsung (Depkes RI, 2011). 

Pengobatan TB merupakan salah satu upaya paling efisien untuk 

mencegah penyebaran  lebih lanjut dari kuman TB. Obat anti tuberkulosis 

(OAT) adalah komponen terpenting dalam pengobatan TB. Dalam 

pengobatan TB harus memenuhi prinsip : pengobatan diberikan dalam bentuk 

paduan OAT yang tepat mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah 

terjadinya resistensi dan diberikan dosis yang tepat (Depkes RI, 2014). 

Pengobatannya adalah kombinasi dari beberapa obat antituberkulosis berikut 

[isoniazid (H), rifampisin (R), pirazinamida (Z), Etambutol (E), streptomisin 

(S)] rejimen ini distandarisasi dan disusun menjadi dua fase (fase awal dan 

fase lanjutan). Pengobatan tuberkulosis yang sensitif terhadap obat 
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berlangsung minimal 6 bulan (Barker, 2016). Pada tahap awal pengobatan 

diberikan setiap hari. Paduan pengobatan ini dimaksudkan untuk secara 

efektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan 

meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah 

resisten sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan. Pada tahap lanjutan 

merupakan tahap yang penting untuk membunuh sisa sisa kuman yang masih 

ada dalam tubuh khususnya khususnya kuman persisten sehingga pasien 

dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan (Depkes RI, 2014). 

Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis yang dipakai dalam 

pengobatan TB adalah antibotik dan anti infeksi sintetis untuk membunuh 

kuman Mycobacterium tuberculosis. Aktifitas obat TB didasarkan atas tiga 

mekanisme, yaitu aktifitas membunuh bakteri, aktifitas terilisasi, dan 

mencegah resistensi. Obat yang umum dipakai adalah Isoniazid, Etambutol, 

Rifampisin, Pirazinamid, dan Streptomisin (Syaripuddin, 2013). Berdasarkan 

Paduan pengobatan yang digunakan oleh Program Nasional Penanggulangan 

TB oleh Pemerintah Indonesia : Kategori 1 : 2HRZE/4H3R3, Kategori 2 : 

2HRZES/ HRZE/ 5H3R3E3, Kategori Anak : 2(HRZ)/4(HR) atau 

2HRZA(S)/4-10HR dan disamping ketiga kategori ini, disediakan paduan 

obat sisipan (HRZE). Paduan OAT ini disediakan dalam bentuk paket 

kombipak, dengan tujuan untuk memudahkan pemberian obat dan menjamin 

kelangsungan (kontinuitas) pengobatan sampai selesai (Depkes RI, 2014). 

Antituberkulosis Kategori 1 merupakan paduan yang 

diperuntukkan bagi pasien baru (Depkes, 2014). Pasien baru didefinisikan 

sebagai mereka yang tidak memiliki riwayat pengobatan TB sebelumnya atau 

yang menerima kurang dari 1 bulan obat anti-TB (terlepas dari apakah hasil 

smear mereka positif atau tidak) (WHO,2010) . Paduan OAT kategori 1 juga 

diberikan untuk pasien baru dengan diagnosa :  Pasien TB paru terkonfirmasi 

bakteriologis,  Pasien TB paru terdiagnosis klinis,  Pasien TB ekstra paru. 

Paduan OAT KDT Kategori 1 adalah 2(HRZE)/4(HR)3. Pada Tahap Intensif/ 

awal penggunaan OAT KDT tiap hari selama 56 hari RHZE dengan dosis 

(150/75/400/275). Kemudian diteruskan dengan tahap lanjutan yang terdiri 
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dari HR diberikan tiga kali dalam seminggu selama 4 bulan dengan dosis 

(150/150). (Depkes, 2014) 

Berdasarkan studi yang dilakukan Jose, et al (2015) yang berjudul 

Effectiveness of RHZE-FDC (fixed-dose combination) compared to RH-FDC 

+Z for tuberculosis treatment in Brazil: a cohort study, yang membandingkan 

penggunaan pengobatan standar tuberkulosis Rifampisin (R), Isoniazid (H), 

Pirazinamid (Z) dengan regimen empat obat termasuk Etambutol (E)  dalam 

kombinasi dosis tetap (FDC). Subjek  dilakukan terhadap pasien dewasa 

dengan diagnosis tuberkulosis baru dan diamati selama setahun pada 

beberapa daerah di Brazil. Hasil follow up smear menunjukkan smear negatif 

pada bulan kedua terjadi 68% dengan tingkat negatifisasi pada daerah 

Manaus (74%) dan Rio de Janeiro (56%). Dari hasil tersebut menunjukkan 

pasien yang menerima FDC-RHZE memiliki probabilitas yang lebih tinggi 

untuk memiliki apusan negatif pada pengobatan bulan kedua, selain itu 

pengobatan FDC-RHZE memiliki efek pelindung 14% terhadap kegagalan 

pengobatan TBC. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan Jian, et al (2013) yang 

berjudul Oral Bioavailability of Rifampicin, Isoniazid, Ethambutol, and 

Pyrazinamide in a 4-Drug Fixed-Dose Combination Compared With the 

Separate Formulations in Healthy Chinese Male Volunteers  terhadap 

bioavaibilitas formulasi FDC-RHZE dibanding obat terpisah. Subjek yang 

digunakan sebanyak 18 pria yang telah memenuhi kriteria dan dilakukan uji 

coba crossover dengan periode 1 minggu dan dilakukan pengukuran sampel 

darah pada beberapa waktu yang konsentrasi plasma diukur menggunakan 

rapid-chromatography – tendem mass spectrometry method. Dari hasil 

penelitian menunjukkan formulasi FDC-RHZE lebih bioekuivalen 

dibandingkan formulasi terpisah pada tingkat dosis yang sama, kecuali untuk 

isoniazid yang tidak bioekuivalen berdasarkan nilai Cmax.  

1.2.   Rumusan masalah 

Bagaimana pola penggunaan antituberkulosis kategori 1 pada fase 

intensif pasien tuberkulosis paru di Rumah Sakit Sidoarjo selama periode 1 

januari 2017 – 31 desember 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

1.1.1. Tujuan umum 

Mengetahui pola penggunaan obat anti tuberkulosis kategori 

1 pada penderita tuberkulosis paru fase intensif di Rumah Sakit 

Umum Daerah Sidoarjo. 

1.1.2. Tujuan khusus 

Mengetahui pola penggunaan obat anti tuberkulosis kategori 

1 tuberkulosis paru meliputi dosis, jenis, rute, efek samping dan hal 

lain terkait data klinik dan laboratorium pasien. 

1.4. Manfaat penelitian 

1. Memahami pola terapi farmakologi yang tepat pada pasien tuberkulosis 

paru. 

2. Sebagai masukan dan pertimbangan dalam proses pengadaan obat 

khususnya bagi pasien kategori 1 tuberkulosis paru. 

3. Studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti berikutnya. 

 


