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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Anatomi Paru  

Paru merupakan organ respirasi utama. Fungsi utama respirasi adalah 

menyediakan oksigen ke jaringan dan menghilangkan karbon dioksida. Keempat 

komponen respirasi utama adalah (1) ventilasi paru, yang berarti arus masuk dan 

aliran udara antara atmosfir dan alveoli paru; (2) difusi oksigen (O2) dan karbon 

dioksida (CO2) antara alveoli dan darah; (3) pengangkutan oksigen dan karbon 

dioksida ke dalam darah dan cairan tubuh ke dan dari sel jaringan tubuh; dan (4) 

pengaturan ventilasi dan aspek respirasi lainnya (Hall, 2016).  

Masing-masing paru berbentuk kerucut, dengan alasnya bertumpu  pada 

difragma dan apexnya membentang sampai titik sekitar 2,5 cm di atas klavikula. 

Paru kanan lebih besar dari kiri dan berat rata-rata 620 g, sedangkan paru kiri 

berat rata-rata 560 g.Paru kanan memiliki tiga lobus, yaitu lobus superior, 

medialis, dan inferior. Paru kiri memiliki dua lobus, yaitu lobus superior dan 

inferior. Lobus paru-paru dipisahkan oleh celah yang dalam dan menonjol pada 

permukaan paru-paru. Setiap lobus dibagi menjadi segmen bronkopulmonal 

yang terpisah satu sama lain oleh jaringan ikat septa, namun pemisahan  ini tidak 

terlihat sebagai celah permukaan. Terdapat sembilan segmen bronkopulmoner di 

paru bagian kiri dan sepuluh di paru bagian kanan (Vanputte, et al., 2013).  

 

Gambar 2. 1 Anatomi Paru
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Bronkus utama bercabang membentuk pohon trakeobronchial. Masing-

masing bronkus utama dibagi menjadi lobar bronkus saat memasuki paru-paru 

masing masing. Lobusnya adalah dipisahkan oleh celah yang dalam dan 

menonjol di permukaan paru-paru, dan Setiap lobus dipasok oleh bronkus lobar. 

Lobar bronkus (atau bronkus sekunder),  terdapat dua di paru kiri dan tiga di 

paru kanan, yang mengatur  udara ke setiap lobus. Lobus terbagi lagi ke segmen 

bronkopulmoner (atau bronkus tersier) , yang dipasok oleh bronkitis segmental.  

bronkus terus bercabang berkali-kali, yang berakhir di  bronkiolus (Vanputte, et 

al., 2013).  

 

Gambar 2. 2 Lobus Paru 

Bronkiolus juga terbagi beberapa kali menjadi bronchioles terminal yang 

lebih kecil lagi. Terminal bronkiolus membelah dan membentuk pernapasan 

bronkiolus, yang memiliki beberapa alveoli. Alveoli kecil, terisi udara ruang 

dimana pertukaran gas antara udara dan darah terjadi.  Pernafasan bronkiolus 

membentuk saluran alveolar, yang panjang seperti lorong yang bercabang 

dengan banyak pintu terbuka. Pintu tersebut terbuka menuju alveoli, yang 

menjadi begitu banyak sehingga dinding saluran alveolar lebih kecil dari 

serangkaian alveoli. Saluran alveolar berakhir dengan dua atau tiga kantung 

alveolar, yang dimana masing-masing ruang yang terhubung oleh dua atau lebih 
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alveoli. Sekitar 300 juta alveoli ada di dua paru-paru. Diameter rata-rata alveolus 

kira-kira 250 μm, dan memiliki dinding yang sangat tipis. Dinding alveolus 

terbentuk atas dua jenis sel yaitu tipe I pneumosites dan tipe II pneumosites.  

Tipe I pneumosites adalah sel epitel skuamosa tipis yang membentuk 90% 

permukaan alveolar. Sebagian besar pertukaran gas antara udara alveolar dan 

darah terjadi melalui sel-sel ini. Tipe II pneumocytes adalah sel sekretori 

berbentuk bulat atau kubus itu menghasilkan surfaktan, yang memudahkan 

alveoli untuk berkembang selama inspirasi (Vanputte, et al., 2016) 

 

Gambar 2. 3 Alveoli Dan Respirasi Membran 

2.2. Defenisi Tuberkulosis 

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ditularkan melalui 

percikan dahak (droplet) dari penderita tuberkulosis kepada individu yang 

rentan. Sebagian besar kuman Mycobacterium tuberculosis menyerang paru, 

namun dapat juga menyerang organ lain seperti pleura, selaput otak, kulit, 

kelenjar limfe, tulang, sendi, usus, sistem urogenital, dan lain-lain (Daniel, 

2014).  
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Tuberkulosis merupakan infeksi bakteri kronik yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis dan ditandai oleh pembentukan granuloma pada 

jaringan yang terinfeksi dan oleh hipersensitivitas yang diperantarai-sel (cell-

mediated hypersensitivity)  (Daniel, 2014). 

Tuberkulosis paru dapat dikategorikan sebagai primer atau postprimer 

(sekunder). Tuberkulosis paru primer terjadi segera setelah infeksi awal dengan 

bakteri tuberkulosis. Di daerah yang tinggi terhadap penularan tuberkulosis, 

bentuk penyakit ini sering terjadi pada anak-anak. Tuberkulosis paru Postprimer 

atau disebut juga tipe tuberkulosis orang dewasa, reaktivasi, atau tuberkulosis 

sekunder, Penyakit post primer  berasal dari reaktivasi endogen infeksi laten dan 

biasanya terbatas dibagian atas atau belakang lobus atas paru, dimana tekanan 

oksigen rata-rata lebih tinggi sehingga pertumbuhan mikobakteri lebih baik. 

(Loscalzo, et al., 2010). 

2.3. Epidemiologi Tuberkulosis 

Tuberkulosis (TBC) telah ada selama ribuan tahun dan tetap ada masalah 

kesehatan global utama. TB adalah penyebab kematian kesembilan di dunia dan 

peringkat di atas HIV / AIDS. Secara global pada 2016 diperkirakan ada sekitar 

10,4 juta kejadian kasus TB (kisaran, 8,8 juta sampai 12,2 juta), sampai 140 

kasus per 100.000 penduduk. Sebagian besar diperkirakan jumlah kasus pada 

2016 terjadi di Wilayah Asia Tenggara (45%), Wilayah Afrika  (25%) dan 

Wilayah Pasifik Barat WHO (17%); proporsi kasus yang lebih kecil terjadi di 

Wilayah Mediterania (7%), Wilayah Eropa (3%) dan WHO Region of Americas 

(3%). 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) yaitu India, Indonesia, 

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

global. Dari jumlah tersebut, India, Indonesia dan China saja menyumbang 45% 

kasus global pada tahun 2016. Nigeria dan Selatan Afrika masing-masing 

menyumbang 4% dari total global. Jumlah tahunan kejadian kasus TB relatif 

terhadap Ukuran populasi (tingkat kejadian) sangat bervariasi pada tahun 2016 

(WHO, 2017). 
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Gambar 2. 4 Angka Insidensi TB 2016 (WHO, 2017) 

Pada tahun 2016, diperkirakan 1,3 juta kematian TB di antara orang 

dengan HIV-negatif (turun dari 1,7 juta pada tahun 2000) dan tambahan dengan 

374.000 kematian di antara orang dengan HIV-positif. Diperkirakan 10,4 juta 

orang (90% orang dewasa; 65% pria; 10% orang yang hidup dengan HIV) 

terdiagnosis TB di tahun 2016. Sebagian besar perkiraan jumlah kasus kejadian 

tahun 2016 terjadi di Wilayah WHO Asia Tenggara  (45%), WHO Region 

Afrika (25%) dan  Wilayah WHO Pasifik Barat (17%); proporsi yang lebih kecil 

dari kasus yang terjadi di Wilayah WHO Mediterania Timur  (7%), Wilayah 

WHO Eropa (3%) dan Wilayah WHO Amerika (3%). Lima negara teratas, 

dengan 56% dari perkiraan kasus, adalah (dalam urutan) India, Indonesia, China, 

Filipina dan Pakistan (WHO, 2017). 

 

Gambar 2. 5 Angka Insidensi TB 2016 (WHO, 2017) 
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Secara global, angka kematian TB turun sekitar 3% per tahun. Kejadian 

TB turun sekitar 2% per tahun; hal ini perlu ditingkatkan menjadi 4-5% per 

tahun pada tahun 2020 untuk mencapai tonggak pertama Strategi Akhir TB. 

Secara regional, penurunan kejadian TB tertinggi terjadi di  Wilayah WHO 

Eropa (4,6% dari tahun 2015 sampai 2016). Penurunan sejak 2010 telah 

melampaui 4% per tahun di tahun 2008 beberapa negara dengan beban TB 

tinggi, termasuk Ethiopia, Kenya, Lesotho, Namibia, Federasi Rusia, Republik 

Tanzania, Zambia  dan Zimbabwe (WHO, 2017). 

   

Gambar 2. 6 Angka Insidensi TB dengan HIV 2016 (WHO, 2017) 

Terdapat variasi negara yang cukup besar di CFR, dari bawah 5% di 

beberapa negara menjadi lebih dari 20% di sebagian besar negara di Wilayah 

WHO Afrika. Ini menunjukkan ketidaksetaraan di antara negara - negara dengan 

akses terhadap diagnosis dan pengobatan TB yang perlu dilakukan antara 2000 

dan 2016, diperkirakan 44 juta kematian di antara orang dengan HIV-negatif.  

 

Gambar 2. 7 Angka Kematian TB dengan HIV-Positif (WHO, 2017) 
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TB yang resistan terhadap obat merupakan ancaman terus-menerus, 

dengan 490.000 juta kasus TB resisten multidrug (TB-MDR) muncul pada 2016 

dan 110.000 kasus tambahan yang rentan terhadap isoniazid namun resisten 

untuk rifampisin (RR-TB),yang merupakan obat anti-TB lini pertama yang 

paling efektif. Negara dengan jumlah terbesar kasus MDR / RR-TB (47% dari 

total global) adalah Cina, India dan Federasi Rusia (WHO, 2017). 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2017 

ditemukan jumlah kasus tuberkulosis sebanyak 351.893 kasus, meningkat bila 

dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan 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 

 

Gambar 2. 8 Proporsi Kasus Tuberkulosis Menurut Kelompok Umur 

Kasus tuberkulosis paru di Indonesia menurut jenis kelamin,  pada laki-

laki lebih tinggi daripada perempuan yaitu hampir 1,5 kali dibandingkan kasus 

baru pada perempuan. Pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia kasus 

BTA+ lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan 

proporsi kasus TB menurut kelompok umur. Pada Tahun 2016 kasus 

tuberkulosis terbanyak ditemukan pada kelompok umur 25-34 tahun yaitu 
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sebesar 18,07% diikuti kelompok umur 45-54 tahun sebesar 17,25% dan pada 

kelompok umur 35-44 tahun sebesar 16,81%. Pada gambar diatas terlihat bahwa 

perbedaan proporsi kasus tuberkulosis berdasarkan golongan umur dari tahun 

2012 sampai dengan 2016 tidak terjadi perubahan signifikan. 

2.4. Etiologi Tuberkulosis 

Tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium 

tuberculosis. Sumber penularan adalah pasien tuberkulosis Basil Tahan Asam 

positif (BTA positif) melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya 

(Kemenkes, 2017). Mycobacterium tuberculosis, basil tuberkel adalah salah satu 

atau lebih dari 30 anggota genus mycobacterium yang dikenali dengan baik, 

maupun banyak yang tidak tergolongkan. Bersama dengan kuman yang 

berkerabat dekat yaitu M. Bovis, kuman ini menyebabkan tuberkulosis. M. 

Leprae merupakan agen penyebab penyakit lepra. M. Avium dan sejumlah 

spesies mikobakterium lainnya lebih sedikit menyebabkan penyakit yang biasa 

terdapat pada manusia (Daniel, 2014). M. tuberkulosis dibawa dalam partikel 

udara, yang disebut droplet nuclei, dengan diameter 1- 5 mikron. Penularan 

“droplet nuclei” dihasilkan ketika orang yang memiliki penyakit TB paru atau 

laring kemudian batuk, bersin, berteriak atau bernyanyi (CDC, 2013) 

Secara umum sifat kuman TB (Mycobacterium tuberculosis) antara lain 

berbentuk batang dengan panjang 1 – 10 mikron, lebar 0,2 – 0,6 mikron dan 

nampak berbentuk batang berwarna merah dalam pemeriksaaan dibawah 

mikroskop. Kuman Mycobactrium tuberculosis bersifat tahan asam dalam 

pewarnaan dengan metode Ziehl Neelsen dan memerlukan  media khusus ntuk 

biakan kuman seperti Lowenstein Jensen, Ogawa. Kuman TB tahan terhadap 

suhu rendah sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu 

antara 4
o
C – sampai minus 70

o
C, dapat bersifat dormant (“tidur”/tidak 

berkembang). Kuman TB sangat peka terhadap panas, sinar matahari dan sinar 

ultraviolet. Sebagian besar kuman akan mati pada paparan langsung sinar 

ultraviolet dalam waktu beberapa menit dan dalam dahak pada suhu antara 30 – 

37
o
C akan mati dalam waktu lebih kurang 1 minggu (Depkes RI,  2014). 

MTB merupakan bakteri gram positif yang memiliki sifat asam. Bakteri 

ini memiliki keunikan karena tinggi mengandung lipid dan kandungan asam 
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mycolic pada dinding selnya. Dinding sel MTB mengandung glikolipid dalam 

jumlah besar terutama kaya asam mycolic, peptidoglikan, LAM 

(lipoarabinomannan), Phosphatidyl Inositol Mannosides (PIM), phyiocerol 

dimycocerate, faktor tali pusat,sulfolipid dan lilin-D. Asam mycolic merupakan 

determinan utama permeabilitas dinding sel mikobakteri karena hidrofobinya 

yang kuat. Asam mycolic membentuk kerak lipida di sekitar organisme dan 

mempengaruhi sifat permeabilitas pada permukaan sel. Asam mycolic dianggap 

faktor penting yang menyebabkan virulensi MTB masuk , karena mereka 

mempertahankan mycobacteria dari serangan protein kationik, lisozim dan 

oksigen radikal dalam butiran fagositik. Komponen dinding sel MTB yang unik 

ini berkontribusi dalam jalur pertahanan kuman dan membangunnya 

kelangsungan hidup dalam fagosom (Rajni, et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Patogenesis Tuberkulosis  Gambar 2. 9 Kuman dan Struktur Dinding Sel Mycobacterium 

tuberkulosis 
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2.5. Patogenesis Tuberkulosis 

Infeksi terjadi ketika seseorang menghirup “droplet nuclei” yang 

mengandung basil tuberkulum yang kemudian mencapai alveoli paru-paru. 

Bakteri tuberkulum ini tertelan oleh makrofag alveolar; dan sebagian besar basil 

ini dihancurkan atau dihambat. Sejumlah kecil bisa berkembang biak secara 

intraselular dan dilepaskan saat makrofag mati. Jika hidup, basil ini dapat 

menyebar melalui jalur limfatik atau melalui aliran darah ke jaringan dan organ 

yang lebih jauh (termasuk area tubuh di mana penyakit TBC paling mungkin 

terjadi seperti kelenjar getah bening regional, puncak paru-paru, ginjal, otak , 

dan tulang). Proses diseminasi ini menentukan sistem kekebalan tubuh untuk 

respons sistemik (CDC, 2013) 

 

“Droplet nuclei” yang 

mengandung basil 

tuberkulosis dihirup, masuk 

ke paru-paru, dan perjalanan 

ke alveoli. 

 

Basil tuberkulosis 

berkembang biak di alveoli  

 

 

 

 

 

 

Sejumlah kecil basil 

tuberkulosis masuk ke aliran 

darah dan menyebar ke seluruh 

tubuh. Bakteri tuberkulosis 

dapat mencapai bagian tubuh 

manapun, termasuk area dimana 
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penyakit TBC lebih cenderung 

berkembang (seperti otak, 

laring, kelenjar getah bening, 

paru-paru, tulang belakang, 

tulang, atau ginjal). 

Dalam waktu 2 sampai 8 

minggu, sel kekebalan khusus 

disebut makrofag yang menelan 

dan mengelilingi basil 

tuberkulum. Sel membentuk 

dinding penghalang, disebut 

granuloma, yang membuat basil 

terkandung dan terkendali 

(LTBI). 

Jika sistem kekebalan 

tubuh tidak dapat menahan basil 

tuberkulum, bakteri mulai 

berkembang biak dengan cepat 

(penyakit TBC). Proses ini bisa 

terjadi di berbagai daerah di 

dalam tubuh, seperti paru-paru, 

ginjal, otak, atau tulang (CDC, 

2013) 

2.6. Klasifikasi Tuberkulosis 

2.6.1. Defenisi Pasien Tuberkulosis 

Berdasarkan Pedoman Nasional Penanggulanan TB Indonesia, pasien TB 

didefinisikan dalam 2 kelompok, yaitu :  

1. Pasien TB berdasarkan hasil konfirmasi pemeriksaan Bakteriologis: 

Gambar 2. 10 Patogenesis Tuberkulosis 
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Adalah seorang pasien TB yang dikelompokkan berdasar hasil 

pemeriksaan contoh uji biologinya dengan pemeriksaan mikroskopis 

langsung, biakan atau tes diagnostik cepat yang direkomendasi oleh 

Kemenkes RI (misalnya: GeneXpert). Termasuk dalam kelompok pasien ini 

adalah: 

a. Pasien TB paru BTA positif 

b. Pasien TB paru hasil biakan M.tb positif 

c. Pasien TB paru hasil tes cepat M.tb positif 

d. Pasien TB ekstraparu terkonfirmasi secara bakteriologis, baik dengan 

BTA, biakan maupun tes cepat dari contoh uji jaringan yang terkena. 

e. TB anak yang terdiagnosis dengan pemeriksaan bakteriologis. 

 

2. Pasien TB terdiagnosis secara Klinis: 

Adalah pasien yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara 

bakteriologis tetapi didiagnosis sebagai pasien TB aktif oleh dokter, dan 

diputuskan untuk diberikan pengobatan TB. Termasuk dalam kelompok 

pasien ini adalah: 

a. Pasien TB paru BTA negatif dengan hasil pemeriksaan foto toraks 

mendukung TB. 

b. Pasien TB ekstraparu yang terdiagnosis secara klinis maupun laboratoris 

dan histopatologis tanpa konfirmasi bakteriologis. 

c. TB anak yang terdiagnosis dengan sistim skoring (Depkes RI, 2014) 

2.6.2. Berdasarkan Organ Yang Terinfeksi 

1. Tuberkulosis paru (PTB) mengacu pada kasus TB yang dikonfirmasi 

secara bakteriologis atau didiagnosis secara klinis melibatkan parenkim 

paru atau pohon trakeobronkial 

2. Tuberkulosis ekstrapulmoner (EPTB) mengacu pada kasus 

bakteriologis atau klinis yang didiagnosis secara klinis TB yang 

melibatkan organ selain paru-paru, mis. pleura, kelenjar getah bening, 

perut, saluran genitourinari, kulit, persendian dan tulang, meninges. 

(WHO, 2013) 
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2.6.3. Berdasarkan Riwayat Pengobatan 

1. Pasien baru tidak pernah diobati untuk TB atau telah menggunakan obat 

anti-TB kurang dari 1 bulan. 

2. Pasien yang dirawat sebelumnya telah menerima 1 bulan atau lebih obat 

anti-TB di masa lalu. Mereka lebih jauh diklasifikasikan berdasarkan hasil 

pengobatan mereka yang paling baru sebagai berikut: 

a. Pasien kambuhan yang sebelumnya pernah diobati untuk TB, 

dinyatakan sembuh atau diobati pada akhir pengobatan terbaru mereka, 

dan sekarang didiagnosis dengan episode berulang TB (benar-benar 

kambuh atau episode baru TB yang disebabkan oleh infeksi ulang). 

b. Pengobatan pada pasien gagal adalah mereka yang sebelumnya pernah 

diobati untuk TB dan yang Pengobatan gagal pada akhir pengobatan 

terbaru mereka. 

c. Pengobatan pada pasien putus obat adalah pasien sebelumnya telah 

diobati untuk TB dan dinyatakan hilang untuk menindaklanjuti pada 

akhir pengobatan terbaru mereka.  

d. Pasien yang dirawat sebelumnya adalah mereka yang sebelumnya 

pernah diobati untuk TB tetapi yang Hasil setelah pengobatan terakhir 

mereka tidak diketahui atau tidak didokumentasikan. 

e. Pasien pindah adalah pasien yang dipindah dari register TB (TB 03) lain 

untuk melanjutkan pengobatan (Kemenkes RI, 2013). 

3. Pasien dengan riwayat pengobatan TB sebelumnya tidak diketahui  

Dengan kategori yang tercantum di atas. Kasus TB baru dan 

kambuh adalah kasus TB yang sering terjadi (WHO, 2013). 

2.6.4. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dahak 

a. Tuberkulosis Paru BTA (+)  

- Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak menunjukkan hasil BTA 

positif 

- Hasil pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan 

kelainan radiologik menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif  

- Hasil pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan 

biakan positif  
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b. Tuberkulosis Paru BTA (-)  

- Hasil pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan BTA negatif, gambaran 

klinik dan kelainan radiologik menunjukkan tuberkulosis aktif serta 

tidak respons dengan pemberian antibiotik spektrum luas  

- Hasil pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan BTA negatif dan biakan 

M.tuberculosis positif  

- Jika belum ada hasil pemeriksaan dahak, tulis BTA belum diperiksa 

(Kemenkes RI, 2013). 

2.6.5. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kepekaan Obat 

Pengelompokan pasien disini berdasarkan hasil uji kepekaan contoh uji 

dari Mycobacterium tuberculosis terhadap OAT dan dapat berupa : 

- Mono resistan (TB MR): resistan terhadap salah satu jenis OAT lini 

pertama saja 

- Poli resistan (TB PR): resistan terhadap lebih dari satu jenis OAT lini 

pertama selain Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) secara bersamaan 

- Multi drug resistan (TB MDR): resistan terhadap Isoniazid (H) dan 

Rifampisin (R) secara bersamaan 

- Extensive drug resistan (TB XDR): adalah TB MDR yang sekaligus juga 

resistan terhadap salah satu OAT golongan fluorokuinolon dan minimal 

salah satu dari OAT lini kedua jenis suntikan (Kanamisin, Kapreomisin dan 

Amikasin) 

- Resistan Rifampisin (TB RR): resistan terhadap Rifampisin dengan atau 

tanpa resistensi terhadap OAT lain yang terdeteksi menggunakan metode 

genotip (tes cepat) atau metode fenotip (konvensional). (Depkes RI, 2014) 

2.6.6. Status HIV 

1. Pasien HIV-positif TB mengacu pada kasus TB yang dikonfirmasi secara 

bakteriologis atau didiagnosis secara klinis yang memiliki  hasil positif dari 

tes HIV yang dilakukan pada saat diagnosis TB atau bukti terdokumentasi 
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lainnya pendaftaran dalam perawatan HIV, seperti pendaftaran dalam daftar 

pra-ART atau dalam daftar ART setelah ART dimulai 

2. Pasien TB negatif HIV mengacu pada kasus TB yang dikonfirmasi secara 

bakteriologis atau didiagnosis secara klinis hasil negatif dari tes HIV 

dilakukan pada saat diagnosis TB. Setiap penderita TB-HIV-negatif yang 

kemudian ditemukan HIV-positif harus direklasifikasi sesuai dengan itu. 

3. Pasien TB yang tidak diketahui status HIV mengacu pada kasus TB yang 

dikonfirmasi secara bakteriologis atau didiagnosis secara klinis yang tidak 

memiliki hasil tes HIV dan tidak ada bukti terdokumentasi lain tentang 

pendaftaran dalam perawatan HIV. Jika Status HIV pasien kemudian 

ditentukan, dia harus direklasifikasi ulang sesuai dengan itu. (Depkes RI, 

2014) 

2.7. Manifestasi Klinik Tuberkulosis 

Gejala penyakit TB dapat dibagi menjadi gejala umum dan gejala khusus 

yang timbul sesuai dengan organ yang terlibat.  

Gejala Sistemik/ Gejala umum :  

a. Batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu (dapat disertai dengan darah). 

b. Demam yang tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan 

malam hari disertai keringat pada malam hari. Kadang-kadang serangan 

demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul. 

c. Penurunan nafsu makan dan berat badan. 

d. Perasaan tidak enak (malaise), lemah. 

Gejala Khusus :  

a. Tergantung dari organ tubuh mana yang terkena, bila terjadi sumbatan 

sebagian bronkus (saluran yang menuju ke paru-paru) akibat penekanan 

kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan suara “mengi”, 

suara nafas melemah yang disertai sesak. 

b. Kalau ada cairan dirongga pleura (pembungkus paru-paru), dapat disertai 

dengan keluhan sakit dada.  

c. Bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang 

pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atasnya, 

pada muara ini akan keluar cairan nanah.  
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d. Pada anak-anak dapat mengenai otak (lapisan pembungkus otak) dan disebut 

sebagai meningitis (radang selaput otak), gejalanya adalah demam tinggi, 

adanya penurunan kesadaran dan kejang-kejang (Astuti, 2014).  

2.8. Diagnosis Tuberkulosis 

2.8.1. Diagnosis Tuberkulosis Paru 

- Diagnosis TB dewasa harus ditegakkan terlebih dahulu dengan pemeriksaan 

bakteriologis. Pemeriksaan bakteriologis yang dimaksud adalah 

pemeriksaan mikroskopis langsung, biakan dan tes cepat 

- Apabila pemeriksaan secara bakteriologis hasilnya negatif, maka penegakan 

diagnosis TB dapat dilakukan secara klinis menggunakan hasil pemeriksaan 

klinis dan penunjang (setidak-tidaknya pemeriksaan foto toraks) yang sesuai 

dan ditetapkan oleh dokter yang telah terlatih TB 

- Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan foro 

toraks saja. Foto toraks tida selalu memberikan gambaran spesifik pada TB 

paru, sehingga dapat menyebabkan terjadi overdiagnosis ataupun 

underdiagnosis (Depkes RI, 2014) 

2.8.2. Diagnosis Tuberkulosis Ekstra Paru 

- Gejala dan keluhan tergantung pada organ yang terkena, misalnya kaku 

kuduk pada meningitis TB, nyeri dada pada TB pleura (Pleuritis), 

pembesaran kelenjar limfe superfisialis pada limfadenitis TB serta 

demorfitas tulang belakang (gibbus) pada spondilitis Tb dan lain-lainnya 

- Diagnosis pasti pada pasien TB ekstra paru ditegakkan dengan pemeriksaan 

klinis, bakteriologis dan atau hispatologis dari contoh uji yang diambil dari 

organ tubuh yang terkena 

- Dilakukan pemeriksaan bakteriologis apabila juga ditemukan gejala yang 

sesuai untuk menemukan kemungkinan adanya TB paru (Depkes RI, 2014) 

2.8.3. Pemeriksaan Dahak Mikroskopik 

Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis dilakukan dengan 

mengumpulkan 3 contoh uji dahak yang dikumpulkan dalam dua hari 

kunjungan yang berurutan berupa dahak Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS): 
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 S (sewaktu): dahak ditampung pada saat terduga pasien TB datang 

berkunjun pertama kali ke fasyankes. Pada saat pulang, terduga pasien 

membawa sebuah pot dahak untuk menampung dahak pagi pada hari kedua. 

 P (Pagi): dahak ditampung di rumah pada pagi hari kedua, segera setelah 

bangun tidur. Pot dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas di 

fasyankes. 

 S (sewaktu): dahak ditampung di fasyankes pada hari kedua, saat 

menyerahkan dahak pagi. (Depkes RI, 2014) 

Diagnosis TB terhadap  identifikasi basil asam cepat melalui 

pemeriksaan mikroskopis apusan dahak bernoda. Smear  dipersiapkan secara 

langsung dari spesimen klinis atau dari sediaan terkonsentrasi dengan metode 

pewarnaan dapat digunakan untuk mengamati basil asam-cepat: Ziel- 

Pewarnaan Neelsen atau pewarnaan auramine neon.  Mikroskopi smear 

memiliki spesifisitas yang baik untuk TB namun memiliki sensitivitas yang 

sangat rendah dalam mendeteksi TB pada pasien dengan penyakit paru non 

kavitas atau beban basil rendah dalam sputum (misalnya HIV positif pasien). 

(Departemen of Health Republic of South Afrika, 2014) 

2.8.4. Pemeriksaan Biakan  

Pemeriksaan biakan untuk identifikasi Mycobacterium tuberkulosis 

(M.tb) dimaksudkan untuk menegakkan diagnosis pasti TB pada pasien 

tertentu, misal: 

 Pasien TB ekstra paru. 

 Pasien TB anak. 

 Pasien TB dengan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis langsung BTA 

negatif. (Depkes RI, 2014) 

Metode biakan lebih sensitif daripada mikroskopi smear, mendeteksi 

proporsi kasus yang lebih tinggi di antara pasien dengan beberapa gejala.  

Namun, metode ini adalah teknik diagnostik yang mahal dan lambat, tidak 

dapat diakses oleh beberapa pasien. (Departemen of Health Republic of South 

Afrika, 2014). 
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2.8.5. Pemeriksaan Kepekaan Obat 

Uji kepekaan obat bertujuan untuk menentukan ada tidaknya resistensi 

M.tb terhadap OAT. Untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaan, uji kepekaan 

obat tersebut harus dilakukan oleh laboratorium yang telah tersertifikasi atau 

lulus uji pemantapan mutu/Quality Assurance (QA). Hal ini dimaksudkan 

untuk memperkecil kesalahan dalam menetapkan jenis resistensi OAT dan 

pengambilan keputusan paduan pengobatan pasien dengan resistan obat. 

(Depkes RI, 2014) 

2.8.6. Uji Molekular  

Terdapat 2 teknologi PCR (polymerase chain reaction) berbeda yang 

tersedia dan memberikan informasi yang berbeda itu sangat membantu dalam 

pengelolaan TB di Afrika Selatan. Ini adalah: 

1. Gene Xpert (GXP) yang berguna untuk mendiagnosa TB dengan cepat dan 

akan segera mengganti mikroskopi sebagai tes diagnostik 1 baris. Selain itu 

memungkinkan tes cepat untuk mengecualikan resistansi Rifampisin di 

kebanyakan kasus. 

2. Uji Line Probe berguna untuk konfirmasi resistensi obat dan mendeteksi 

ketahanan terhadap Rifampisin dan Isoniazid (Departemen of Health 

Republic of South Afrika, 2014). 

2.8.7. Tuberculin Skin Test (TST) 

Tes kulit tuberculin Mantoux (TST) adalah metode standar untuk 

menentukan apakah seseorang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. TST 

mengukur respons kekebalan seluler terhadap paparan infeksi mikobakteri, 

setelah injeksi tuberkulin dan reaksinya biasanya dimulai 5 sampai 6 jam 

kemudian meskipun indurasi maksimal berlangsung pada 48 sampai 72 jam 

(Shero, et al., 2014) 

2.9. Faktor Resiko Tuberkulosis 

Penyebab tuberkulosis disebabkan oleh beberapa faktor : 

a. HIV 

Koinfeksi HIV adalah faktor risiko imunosupresif yang paling kuat 

untuk mengembangkan penyakit TB. Koinfeksi HIV dapat memperparah 
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tingkat keparahan penyakit TB sementara juga koinfeksi TB mempercepat 

replikasi HIV di organ yang terkena termasuk paru-paru dan pleura. 

b. Malnutrisi 

Malnutrisi (kekurangan mikro dan makro) meningkatkan risiko TB 

karena respon imun yang terganggu. Penyakit TBC Bisa sendiri 

menyebabkan kekurangan gizi karena mengalami penurunan nafsu makan 

dan perubahan dalam proses metabolisme. 

c. Usia Muda 

Anak-anak berisiko tinggi tertular Infeksi dan penyakit TB. Sebagian 

besar anak usia kurang dari 2 tahun terinfeksi dari kasus sumber rumah 

tangga, sedangkan dengan anak-anak lebih dari 2 tahun, mayoritas dari 

mereka menjadi terinfeksi di masyarakat. 

d. Diabetes 

Diabetes telah terbukti dapat meningkatkan risikonya penyakit TB aktif 

penderita diabetes pasien memiliki sekitar tiga kali peningkatan risiko 

pengembangan TB bila dibandingkan dengan mereka yang tidak menderita 

diabetes.  

e. Faktor Sosial Ekonomi dan Perilaku. 

Status sosial ekonomi (SES)  individu menunjukkan memiliki pengaruh 

terhadap kerentanan seseorang terhadap infeksi. Orang dengan SES rendah 

rentan terkena beberapa faktor risiko (termasuk kekurangan gizi, udara dalam 

ruangan polusi, alkohol, dll) yang meningkatkan risiko TB. Orang dengan 

SES rendah memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk berada terpapar tempat 

ramai, kurang berventilasi dan fasilitas  memasak yang terbatas (Narasimhan, 

et al., 2013). Selain itu, pendidikan juga berkaitan dengan risiko TB. Semakin 

rendah pendidikan seseorang maka semakin besar risiko untuk menderita TB 

paru. Pendidikan berkaitan dengan pengetahuan yang nantinya berhubungan 

dengan upaya pencarian pengobatan (Nurjana, 2015). 

f. Merokok 

Efek merokok terhadap TB, menunjukkan bahwa risiko relatif penyakit 

TB tinggi di kalangan perokok dibandingkan dengan bukan perokok. 

Penjelasan biologis terkait karena nikotin di rokok menurunkan respons imun 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 
 

dan / atau limfopenia CD4+, termasuk gangguan pembersihan sekresi 

mukosa, kemampuan fagositik menurun dari alveolar makrofag. Hal tersebut 

dapat meningkatkan  kerentanan terhadap tuberkulosis paru (Narasimhan, et 

al., 2013). Pada penelitian ini diperoleh bahwa perokok aktif mempunyai 

risiko lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok perokok pasif maupun 

bukan perokok untuk terinfeksi TB (Nurjana, 2015). 

g. Alkohol 

Studi epidemiologi molekuler telah menetapkan alkohol sebagai faktor 

risiko pengelompokan (atau transmisi terbaru dari TB). Alasan meningkatnya 

risiko termasuk perubahan dalam sistem kekebalan tubuh, khususnya dalam 

mengubah sinyal molekul yang bertanggung jawab untuk produksi sitokin. 

h. Polusi Udara 

Kayu bakar atau asap biomassa sebelumnya diakui sebagai faktor risiko 

independen untuk penyakit TBC pada studi kasus kontrol yang dilakukan di 

India dan Brazil. Asap biomassa menyebabkan penyakit paru kronis Juga 

pembakaran biomassa ini diperlihatkan untuk melepaskan partikulat besar 

(PM) seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida, formaldehid, dan 

hidrokarbon polyaromatik yang dapat menyimpan jauh ke dalam alveoli dan 

dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar (Narasimhan, et al., 2013). 

i. Kondisi ruangan  

Kondisi ruangan berhubungan dengan kejadian TB paru dimana 

masyarakat dengan kondisi ruangan yang tidak memenuhi syarat mempunyai 

peluang 1,18 kali untuk tertular TB paru dibandingkan dengan rumah dengan 

kondisi ruangan yang memenuhi syarat (Nurjana, 2015). 

2.10. Komplikasi Tuberkulosis 

Komplikasi paru tuberkulosis (TB) meliputi  

a. Hemoptisis, pasien dengan hemoptisis adalah basil asam (BTA) yang positif 

dan biasanya memiliki penyakit kavitasi. Pembengkakan biasanya berupa 

volume kecil, muncul sebagai dahak berdarah. Sumber hemoptisis masif 

akibat TB meliputi arteri pulmonalis, arteri bronkial, arteri interkostal, dan 

pembuluh darah lainnya yang memasok paru-paru 
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b. Bronkiektasis dalam TB reaktivasi, penghancuran progresif dan fibrosis 

parenkim paru dapat menyebabkan pelebaran bronkus lokal. Jika terdapat 

penyakit endobronkial, stenosis bronkial dapat menyebabkan bronkiektasis 

distal. Bronkiektasis sering terjadi di reaktivasi koagulan TB (segmen apikal 

dan posterior lobus bagian atas) tetapi dapat ditemukan di daerah paru-paru 

lainnya. 

c. Pneumotoraks, Pneumotoraks muncul akibat pecahnya rongga perifer. 

Peradangan dapat menyebabkan perkembangan fistula bronkopleural, yang 

dapat bertahan atau tertutup secara offspontoneal 

d. Dekstruksi paru ekstrem - TB yang jarang diobati atau tidak ditangani secara 

memadai dapat menyebabkan kerusakan yang progresif dan luas pada area 

satu atau kedua paru. Pada TB primer, kadang-kadang penyumbatan kelenjar 

getah bening bronkus disertai distalcollapse, nekrosis, dan superinfeksi 

bakteri dapat menghasilkan penghancuran parenkim 

e. Kanker - Sebuah studi yang dilakukan oleh National Cancer Institute 

menemukan bahwa tuberkulosis paru dikaitkan dengan peningkatan risiko 

kanker paru-paru, setelah penyesuaian untuk merokok aktif dan sosio-

ekonomi. Hubungan kausalitasnya tidak jelas namun komponen dinding sel 

mycobacterial dapat menginduksi produksi spesies oksigen nitrat dan oksigen 

aktif, yang telah terlibat dalam kerusakan DNA yang menyebabkan 

karsinogenesis 

f. Tromboemboli - Tuberkulosis, baik paru dan ekstrapulmonal, merupakan 

faktor risiko independen untuk tromboemboli vena (VTE), yang mungkin 

disebabkan  keadaan hiperkoagulabel. 

g. Aspergilosis paru kronis - Aspergilosis paru kronik bisa menjadi sekuel  

tuberkulosis paru, terutama pada penyakit kavitas (Pozniak, et al., 2014). 

2.11. Terapi Farmakologi Tuberkulosis 

Pengobatan tuberkulosis difokuskan pada penyembuhan individu dan 

meminimalkan transmisi Mycobacterium TBC kepada orang lain, dengan 

demikian, keberhasilan pengobatan tuberkulosis memiliki manfaat baik untuk 

pasien individual maupun komunitas tempat pasien berada (Nahid, et al., 2016). 

Tujuan pengobatan TB adalah  Menyembuhkan, mempertahankan kualitas hidup 
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dan produktivitas pasien,  Mencegah kematian akibat TB aktif atau efek 

lanjutan,  Mencegah kekambuhan TB,  Mengurangi penularan TB kepada orang 

lain, Mencegah perkembangan dan penularan resisten obat (Kemenkes RI, 2013) 

Sesuai dengan sifat kuman TB, untuk memperoleh efektifitas pengobatan, maka 

prinsip dalam pengobatan TB adalah: 

-  Menghindari penggunaan monoterapi. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 

diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis obat, dalam jumlah 

cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Hal ini untuk 

mencegah timbulnya kekebalan terhadap OAT. 

- Untuk menjamin kepatuhan penderita dalam menelan obat, pengobatan 

dilakukan dengan pengawasan langsung (DOT = Directly Observed 

Treatment) oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO). 

- Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan 

(Depkes RI, 2005). 

Pengobatan tuberkulosis terdiri dari rejimen multi-obat dengan durasi 6 

sampai 8 bulan. Obat pilihan pertama adalah isoniazid (INH), rifampisin (RIF), 

pirazinamida (PZA) dan etambutol (EMB). Bila strain bakteri menjadi resisten 

terhadap satu atau lebih dari ini Obat-obatan, obat lini kedua digunakan. Ini 

termasuk streptomisin, kanamisin, fluoroquinolones, etionamida, dan asam p-

aminosalisilat. Umumnya, obat lini kedua kurang efektif dan lebih beracun 

dibandingkan dengan obat lini pertama (Saskar, et al., 2016). Obat anti 

tuberkulosis (TB) dikelompokkan menjadi lima kelompok berdasarkan bukti 

khasiat, khasiat, golongan obat dan pengalaman penggunaan. Semua nama obat 

anti-TB lini pertama memiliki tiga huruf dan / atau satu huruf standar singkatan. 

Obat anti-TB lini pertama (Grup 1) saat ini direkomendasikan dalam empat 

kombinasi obat untuk pengobatan TB. Obat anti-TB lini kedua (Kelompok 2, 3 

dan 4) dicadangkan untuk TB yang resistan terhadap obat. Obat anti-TB lini 

ketiga (Kelompok 5) memiliki khasiat yang tidak jelas atau peran yang tidak 

terdefinisi (Zumla, et al., 2013). 
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Obat anti-TB lini pertama 

Kelompok 1. Oral: isoniazid (H / J), rifampisin / rifampisin (R / Rif), 

pirazinamida (Z / Pza), etambutol (E / Emb), rifapentin (P / Rpt) atau rifabutin 

(Rfb). 

Obat anti-TB lini kedua 

 Kelompok 2. Aminoglikosida suntik: streptomisin (S / Stm), kanamisin 

(Km), amikasin (Amk). Polipeptida suntik: capreomycin (Cm), viomisin (Vim). 

Kelompok 3. Fluoroquinolones oral dan injeksi: ciprofloxacin (Cfx), 

levofloxacin (Lfx), moxifloxacin (Mfx), ofloksasin (Ofx), gatifloksasin (Gfx).  

Kelompok 4. Oral: asam para-aminosalicylic (Pas), sikloserin (Dcs), 

terizidon (Trd), etionamida (Eto), prothionamide (Pto), thioacetazone (Thz), 

linezolid (Lzd). 

Obat anti-TB lini ketiga 

Kelompok 5. Clofazimine (Cfz), linezolid (Lzd), amoksisilin ditambah 

klavulanat (Amx / Clv), imipenem plus cilastatin (Ipm / Cln), klaritromisin (Clr) 

(Zumla, et al., 2013) 

2.11.1. Obat Anti Tuberkulosis Lini Pertama 

Tabel II. 1 Dosis Rekomendasi OAT Lini Pertama Untuk Dewasa (Kemenkes 

RI, 2013) 

OAT Dosis rekomendasi 

Harian 3 Kali Perminggu 

Dosis 

(mg/kgBB) 

Maksimum 

(mg) 

Dosis 

(mg/kgBB) 

Maksimum 

(mg) 

Isoniazid (H) 5 (4-6) 300 10 (8-12) 900 

Rifampisin (R) 10 (8-12) 600 10 (8-12) 600 

Pirazinamid (Z) 25 (20-30) - 35 (30-40) - 

Etambutol (E) 15 (15-20) - 30 (25-35) - 

Streptomisin (S)* 15 (12-18)  15 (12-18 1000 

Catatan : *Pasien berusia di atas 60 tahun tidak dapat mentoleransi lebih dari 500-

700 mg per hari, beberapa pedoman merekomendasikan dosis 10 mg/kg BB pada 
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pasien kelompok usia ini. Pasien dengan berat badan di bawah 50 kg tidak dapat 

mentoleransi dosis lebih dari 500-750 mg per hari 

Tabel II. 2 Efek Samping OAT Lini Pertama (Kemenkes RI, 2013) 

Efek tidak diinginkan 

(ETD) 

Kemungkinan 

obat penyebab 

Penatalaksanaan 

Mayor  Hentikan obat penyebab dan rujuk 

kepada dokter ahli segera  

Ruam kulit dengan atau 

tanpa gatal  

Sterptomisin, 

isoniazid, 

rifampisin, 

pirazinamid  

Hentikan OAT  

Tuli (tidak didapatkan 

kotoran yang mneyumbat 

telinga pada pemeriksaan 

otoskopi) 

Streptomisin  Hentikan streptomisin  

Pusing (vertigo dan 

nistagmus)  

Streptomisin  Hentikan streptomisin  

Jaundis (penyebab lain 

disingkirkan), hepatitis  

Isoniazid, 

pirazinamid, 

rifampisin  

Hentikan OAT  

Bingung (curigai gagal hati 

akut terinduksi obat bila 

terdapat jaundis)  

 

Sebagian besar 

OAT  

Hentikan OAT  

Gangguan penglihatan 

(singkirkan penyebab 

lainnya)  

 

Etambutol  Hentikan etambutol  

Syok, purpura, gagal ginjal 

akut  

 

Streptomisin  Hentikan streptomisin  

Minor  Lanjutkan OAT, cek dosis OAT  

Anoreksia, mual, nyeri perut  Pirazinamid, 

rifampisin, 

isoniazid  

Berikan obat dengan bantuan sedikit 

makanan atau menelan OAT sebelum 

tidur, dan sarankan untuk menelan pil 

secara lambat dengan sedikit air. Bila 

gejala menetap atau memburuk, atau 

muntah berkepanjangan atau terdapat 

tanda-tanda perdarahan, pertimbangkan 

kemungkinan ETD mayor dan rujuk ke 

dokter ahli segera  

Nyeri sendi  isoniazid  Aspirin atau obat antiinflamasi 

nonsteroid, atau parasetamol  
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  Lanjutan dari halaman 29 

Rasa terbakar, kebas atau 

kesemutan di tangan dan 

kaki  

 

isoniazid  Piridoksin 50-75 mg/ hari 

Rasa mengantuk  isoniazid  Pastikan untuk memberi obat sebelum 

tidur  

Air kemih berwarna 

kemerahan  

rifampisin  Pastikan pasien diberitahukan sebelum 

mulai minum obat dan bila hal ini 

terjadi adalah normal  

Sindrom flu (demam, 

menggigil, malaise, sakit 

kepala, nyeri tulang)  

Pemberian 

rifampisin 

intermiten  

 

Ubah pemberian rifampisin intermiten 

menjadi setiap hari 

2.11.1.1. Rifampisin 

 

Gambar 2. 11 Stuktur Kimia Rifampisin 

(Sumber: Somasundaram, et al., 2014) 

Dosis Tuberkulosis : Dewasa dalam dosis tunggal, BB <50kg adalah 

450 mg, BB >50kg adalah 600mg (pasien dengan gangguan fungsi hati 

tidak lebih dari 8mg/kgBB). Anak: 10-20 mg/kgBB sebagai dosis harian 

(dosis total tidak lebih dari 600 mg) (Pusat Informasi Obat Nasional, 2015) 

Mekanisme Kerja Rifampisin (juga 4-metil-1-piperazinaminil, RIF 

atau R) adalah antibiotik lipofilik spektrum luas. Ini menghambat sintesis 

RNA bakteri dengan mengikat subunit β dari RNA polimerase yang 

bergantung pada DNA, sehingga menghalangi transkripsi RNA. Obat terikat 
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enzim sangat menghambat inisiasi rantai RNA dan pemanjangan rantai. obat 

ini secara khusus menghambat transisi dari sintesis oligoribonukleotida 

pendek ke transkrip panjang penuh oleh mekanisme oklusi sterik. 

(Somasundaram, et al., 2014) 

Farmakokinetik  Rifampisin diabsorpsi dengan baik dari saluran 

cerna. Untuk masuk ke dalam darah, rifampisin harus melewati membran 

enterosit. Membran ini mengandung Pglycoprotein (PGP) yang merupakan 

transporter efflux. PGP akan mengikat dan selanjutnya menghidrolisa ATP 

untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk transport rifampisin 

melintasi membran sel (Sampurno, 2015). Tingkat serum puncak: 7 mcg/ml. 

Ketersediaan Bioavailabilitas: 95%. Ekskresi tidak berubah (urine): 15%. 

Umur paruh serum 3-4 jam. Pengikatan protein plasma: 80%. Volume 

distribusi (Vd): 0,93 L / kg (Leading World Experts, 2015) 

Interaksi Obat  Penggunaan dengan antasida, opiat, antikolinergik 

dan ketokonazol, berinteraksi dengan kontrasepsi hormonal, obat 

antiretroviral (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors dan protease 

inhibitors) (Pusat Informasi Obat Nasional, 2015).  Penggunaan bersamaan 

dengan isoniazid dan beberapa antiretroviral meningkatkan risiko 

hepatotoksisitas. kontra-indikasi dengan penggunaan saquinavir / ritonavir.  

Produsen pabrik menunjukkan kontraindikasi dengan penggunaan 

atazanavir, darunavir, fosamprenavir, saquinavir dan tipranavir, karena 

konsentrasi plasma secara substansial akan menurun yang dapat 

menyebabkan hilangnya khasiat antivirus dan / atau pengembangan 

resistensi virus. (Howard, et al., 2015) 

Efek Samping Rifampisin bersifat hepatic dan immunoallergic. 

Toksisitas hepatik terkait dosis dan telah diamati terutama pada pasien 

dengan riwayat penyakit hati. Pasien yang menerimanya sering menjalani 

liver tes fungsi untuk mendeteksi kerusakan hati karena rifampisin 

meningkatkan upregulasi enzim sitokrom P450 hepatik. di hati Efek 

immunoallergic dapat berkisar dari ketidaknyamanan ringan seperti 

kutaneous, gastrointestinal, atau sindrom seperti influenza terhadap 

hemolyticanemia, syok, atau gagal ginjal akut (Somasundaram, et al., 2014) 
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2.11.1.2. Isoniazid 

 

Gambar 2. 12 Stuktur Kimia Isoniazid 

(Sumber: Somasundaram, et al., 2014) 

Dosis Tuberkulosis Aktif: DEWASA; 5 mg/kgBB per hari (4-6 

mg/kgBB per hari), ANAK :10 mg/kgBB per hari (10-15 mg/kgBB per 

hari). Untuk dewasa dengan BB 30-45 kg, dosis per hari 200 mg diberikan 

dalam dosis tunggal. Untuk pasien dengan BB >45 kg, dosis per hari 300 

mg diberikan dalam dosis tunggal. Tuberkulosis Latent (Monoterapi): 

diberikan sedikitnya 6 bulan DEWASA; 300 mg per hari. ANAK; 10 

mg/kgBB per hari (maks. 300 mg/hari). Tablet isoniazid 300 mg tidak boleh 

diberikan untuk anak dengan BB (Pusat Informasi Obat, 2015) 

Mekanisme Kerja menghalangi produksi asam mycolic, komponen 

dinding sel penting dalam bakteri tuberkulosis. Asam mycolic pada bakteri 

memberikan ketahanan terhadap kerusakan kimia dan dehidrasi, dan 

mencegah aktivitas efektif hidrofobik antibiotik. Selain itu, asam mycolic 

memungkinkan bakteri tumbuh dengan mudah di dalam makrofag, secara 

efektif bersembunyi dari sistem kekebalan tubuh inang. Alasan ini sangat 

penting untuk pemilihan asam mycolic sebagai target obat (Somasundaram, et 

al., 2014). 

Farmakokinetik cepat diserap bila diminum secara oral dan 

mencapai kadar plasma puncak dalam satu sampai dua jam setelah 

administrasi obat ini, dimetabolisme di hati, melalui sistem enzim N-

acetyltransferase (NAT) (Saskar, et al., 2016). Tingkat serum puncak: 7 mcg / 
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ml. Bioavailabilitas: 90%. Ekskresi tidak berubah (urine): 50-70%. Waktu 

paruh serum : 2-5 jam. Pengikatan protein plasma: 15%. Volume distribusi 

(Vd): 0,75 L / kg (Leading World Experts, 2015). 

Interaksi Obat Pantau konsentrasi fenitoin atau karbamazepin pada 

pasien menerima obat tersebut (meningkatkan konsentrasi fenitoin dan risiko 

hepatotoksisitas dengan carbamazepin), terutama saat menjalani monoterapi 

isoniazid. Rifampisin cenderung menurunkan konsentrasi obat ini dan 

menyeimbangkan efek isoniazid (WHO, 2014). Alkohol, rifampisin 

(meningkatkan risiko peningkatan SGOT / SGPT); alfentanil (meningkatkan  

durasi efek alfentanil ); garam aluminium (menurunkan penyerapan 

isoniazid); itrakonazol (menurunkan kadar itrakonazol) (Leading World 

Experts, 2015). 

Efek Samping Isoniazid dapat menyebabkan penghentian pengobatan 

dalam beberapa kasus. Reaksi toksik utama adalah neuropati perifer pada 

dosis konvensional dan kejang dari overdosis. Reaksi spontan adalah INH-

induced lupus erythematosus, sindrom seperti rematik dan gangguan 

hematologi lainnya. Reaksi hipersensitif terhadap isoniazid termasuk 

hepatitis, dermatitis, demam, dan anemia hemolitik (Somasundaram, et al., 

2014). 

2.11.1.3. Pirazinamid 

 

Gambar 2. 13 Struktur Kimia Pirazinamid  

(Sumber : Kolyva, et al., 2012) 
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Pirazinamid (PZA) adalah agen bakterisida penting, terutama untuk 

strain MTb yang tumbuh lamban. Di antara semua lini pertama obat 

antituberkulosis,. Berdasarkan studi di India, PZA bertanggung jawab atas 

peningkatan tingkat antituberkulosis hepatitis yang diinduksi obat 

dibandingkan dengan INH dan RIF (Saskar, et al., 2016) 

Dosis 15-30 mg/kg BB sekali sehari. Dosis maksimal sehari 3 g. 

Digunakan pada 2 bulan pertama dari 6 bulan pengobatan. Untuk pasien 

dengan gangguan fungsi ginjal 20-30 mg/kg BB tiga kali seminggu (Pusat 

Informasi Obat, 2015) 

Mekanisme Kerja Pirazinamid adalah prodrug yang perlu diubah 

menjadi bentuk aktifnya, asam pirazinoik, oleh enzim bakteri 

(nicotinamidase/pirazinamidase). Mekanisme kerja pyrazinamide belum 

sepenuhnya dipahami. Ini menduga bahwa pirazinamida memasuki basil 

secara pasif, diubah menjadi asam pirazinat oleh pirazinamidase, dan 

mencapai konsentrasi tinggi di sitoplasma bakteri. Akumulasi Asam 

pirazinoik menurunkan pH intraselular ke tingkat yang Menyebabkan 

inaktivasi enzim seperti sintesis asam lemak, yang memainkan peran 

mendasar dalam mensintesis asam lemak dan akibatnya, kerusakan 

biosintesis asam mycolic. Ketahanan terhadap hasil pyrazinamide dari mutasi 

pada gen pncA, yang mengkodekan enzim nikotinamidase / pirazinamidase 

dan mencegah pyrazinamide dikonversi ke dalam bentuk aktifnya. (Arbex, et 

al., 2010) 

Farmakokinetik Tingkat serum puncak: 30-50 mcg/m. 

Bioavailabilitas: 90%. Ekskresi tidak berubah (urine): 10%. Umur paruh 

serum : 9-10 jam; pengikatan protein plasma: 10%. Volume distribusi (Vd): 

0,9 L / kg; Waktu puncak : 2 jam (Leading World Experts, 2015) 

Interaksi Obat Probenesid, rifampisin, isoniazid, dan etionamida 

dapat mempotensiasi efek toksik dari pirazinamida. Kombinasi pirazinamida 

dan  zidovudine (AZT) dapat mengurangi efek pirazinamida. Pirazinamid 

memiliki efek berlawanan probenesid dan penurunan konsentrasi serum 

siklosporin. Pyrazinamide bisa meningkatkan konsentrasi serum asam urat, 

dan mungkin perlu menyesuaikan dosisnya allopurinol dan colchicine pada 
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pasien di bawah pengobatan asam urat.  Makanan memiliki dampak yang 

sangat kecil pada penyerapan pirazinamida. Obatnya bisa diambil pada waktu 

makan. Antasida tidak mengganggu penyerapan dari pirazinamida (Arbex, et 

al., 2010) 

Efek Samping Exantema berat dan pruritus: Jika exantema berat dan 

pruritus terjadi, pirazinamida harus dihentikan. Rhabdomyolysis dengan 

mioglobinuria dan gagal ginjal: rhabdomyolysis dengan mioglobinuria dan 

gagal ginjal adalah komplikasi langka dari pirazinamid pengobatan dan 

membutuhkan obat itu dihentikan. Artritis akut pada individu gout: pada 

pasien yang menerima pirazinamid,  Radang sendi akut jarang terjadi, kecuali 

pada mereka yang memiliki riwayat asam urat gejala membaik dengan 

penggunaan allopurinol juga seperti perubahan pola makan. Hepatotoksisitas: 

Pirazinamid adalah yang paling banyak hepatotoksik obat yang dikutip dalam 

studi sekarang Oleh karena itu, sangat penting itu dosis obat disesuaikan 

dengan berat pasien. Gangguan hati jarang terjadi jika obat diberikan pada 

dosis maksimum 35 mg/KgBB/hari. (Saskar, et al., 2016) 

2.11.1.4. Etambutol 

 

Gambar 2. 14 Struktur Kimia Etambutol 

(Sumber : Kolyva, et al., 2012) 

Dosis Dewasa: 15-25 mg/kgBB/hari. Dosis yang lebih tinggi harus 

digunakan saja selama bulan-bulan awal terapi. Untuk terapi berkepanjangan, 

dosisnya sebaiknya mendekati 15 mg/kgBB/hari untuk menghindari 
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toksisitas. Anak-anak: 15-25 mg/kgBB/hari; dosis mendekati 15 

mg/kgBB/hari seharusnya digunakan jika obat tersebut digunakan lebih dari 2 

bulan. Gagal ginjal/dialisis: 15-25 mg/kgBB/dosis, 3 kali seminggu (tidak 

harian). Obesitas: Untuk pasien obesitas, dosis dasar pada berat badan 

disesuaikan sebagai berikut: Berat badan ideal + 40% kelebihan berat badan 

(WHO, 2014) 

Mekanisme Kerja Etambutol mengganggu biosintesis dari 

arabinogalaktan, polisakarida utama di dinding sel mikobakteri. Ethambutol 

menghambat enzim arabinosyltransferase dikodekan oleh gen embB, yang 

menengahi polimerisasi arabinosa menjadi arabinogalaktan. Resistensi in 

vitro terhadap etambutol berkembang perlahan dan mungkin karena mutasi 

pada gen embB (Arbex, et al., 2010). 

Farmakokinetik Setelah pemberian oral etambutol, 75-80% dosis 

diserap, dan serumnya Tingkat puncak obat dalam 2-4 jam. Dosis tunggal 25 

mg/kg menghasilkan konsentrasi plasma dari 2-5 μg/mL. Waktu paruh 

etambutol adalah 3-4 jam, dan bisa selama 10 jam pada pasien dengan gagal 

ginjal parah. Bagian dari obat (20-30%) berikatan dengan protein plasma. 

Ethambutol didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh, kecuali pada pasien 

CSF (cerebrospinal fluid) tanpa meningitis. Etambutol dimetabolisme di hati, 

dan mekanisme utamanya adalah oksidasi untuk membentuk aldehida, diikuti 

oleh konversi menjadi asam dikarboksilat. Sebagian besar Obat (50-80%) 

diekskresikan dalam urin (8-15% adalah diekskresikan sebagai metabolit), 

dan 20% diekskresikan melalui kotoran (Arbex, et al., 2010). 

Interaksi Obat Antasida bisa mengurangi  konsentrasi maksimal 

etambutol sebanyak 28%. Oleh karena itu obat harus diberikan pada interval 

yang lebih panjang.  Ethionamide dapat memperparah efek toksik dari 

etambutol (Arbex, et al., 2010). 

Efek Samping Efek samping lainnya dari etambutol, meski jarang, 

termasuk perifer neuropati, reaksi kutaneous dan hepatitis. Karena optik yang 

parah toksisitas etambutol tidak diberikan pada pasien anak-anak (Arbex, et 

al., 2010). 
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2.11.1.5. Streptomisin 

 

Gambar 2. 15 Struktur Kimia Streptomisin 

(Sumber : Kolyva, et al., 2012) 

Streptomisin adalah antibiotik glikosida aminocyclitol yang 

merupakan antibiotik pertama yang digunakan dalam pengobatan TB. 

Streptomisin pertama kali diisolasi dari mikroorganisme tanah Streptomyces 

griseus. 

Dosis Dewasa: 15 mg/kgBB/hari dalam dosis tunggal harian, 5-7 hari 

per minggu (dosis maksimum umumnya 1 g). > 59 tahun: 10 mg/kgBB/dosis 

(maks 750 mg) 5-7 kali per minggu atau 2-3 kali per minggu setelah periode 

awal. Kalau tidak, 15 mg / kg / dosis, 3 kali per minggu. Anak-anak: 20-40 

mg/kgBB/hari (maks. 1 gram), 5-7 hari per minggu. Gagal ginjal/dialisis: 12-

15 mg / kg / dosis, 2-3 kali seminggu (tidak harian) (WHO, 2014). 

Mekanisme Kerja Dalam prokariota, mekanisme kerjanya adalah 

untuk menghambat inisiasi translasi dengan mengikat rRNA 16S.75 Awalnya 

diamati bahwa strain M. tuberkulosis yang diisolasi dari pasien sebelum 

pengobatan sangat seragam dalam kerentanannya terhadap streptomisin. 

Sayangnya, karena mono-terapi, resistensi terhadap streptomisin muncul 

cukup cepat. pada M. tuberkulosis, basis genetik resistensi terhadap 

streptomisin sebagian besar disebabkan oleh mutasi pada rrs atau rpsL , yang 

menghasilkan perubahan pada situs pengikat streptomisin. Namun, mutasi 
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semacam itu diidentifikasi pada sedikit lebih dari 50% strain yang diteliti 

sampai sekarang (Silva, et al., 2011) 

Farmakokinetik Tingkat serum puncak: 100 mcg/ml. 

Bioavailabilitas: 80%.  Umur paruh serum: 2-4 jam. Pengikatan protein 

plasma: 20%. Volume distribusi (Vd): 0,25 L / kg. Eliminasi: Ginjal (WHO, 

2014). 

Interaksi Obat penggunaan dengan antikoagulan dapat meningkatkan 

efek antikoagulan, kombinasi dengan kontrasepsi dapat menurunkan efikasi 

dari kontrasepsi (Baxter, 2008). Efek ototoxic dari aminoglikosida, termasuk 

streptomisin, diperkuat oleh pemberian bersama asam etakrilat, furosemid, 

manitol dan kemungkinan diuretik lainnya. Senyawa platinum dapat 

meningkatkan resiko toksisitas ginjal dan kegagalan ginjal (Karalliedde, et 

al., 2016) 

Efek Samping Nefrotoksisitas: Kurang nefrotoksik dibanding 

amikasin. Ototoksisitas (gangguan pendengaran): Meningkat dengan usia 

lanjut dan penggunaan jangka panjang Toksisitas vestibular. Nyeri lokal 

dengan suntikan IM. Kelainan elektrolit, termasuk hipokalemia, 

hipokalsemia, dan hypomagnesaemia (WHO, 2014).  

2.11.1.6. Sediaan Obat Anti Tuberkulosis Lini Pertama Di Indonesia 

Tabel II. 3 Sediaan OAT lini pertama yang beredar di Indonesia (ISO, 

2016) 

Nama obat Jenis sediaan Dosis 

Bacbutinh 

(Armoxindo 

Pharma) 

Tablet (Ethambutol HCL 

250 mg, INH 100 mg, 

Vit. B6 5 mg) 

Terapi awal dan 

profilaksis: ethambutol 

15 mg/kgBB/hr 

Arsitam  

(Meprofarm) 

Tablet (Etambutol HCL 

500 mg) 

Sehari 12-15 mg/KgBB 

Corifarm  

(Coronet Crown) 

Tablet ( Rifampisin 450 

mg) 

Tablet (Rifampisin 600 

mg) 

Dewasa sehari 450- 600 

mg sebagai dosis tunggal 

(1x1) 

Inh Ciba 

(Sandoz) 

Tablet (Isoniazid 300 mg; 

400 mg dan vit-B6 10 

mg) 

Dewasa sehari 1 tab 

Neotibi 

(Pyridam) 

Tablet (Pirazinamid 500 

mg) 

Dewasa: 20-35 

mg/kgBB/hari 
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  Lanjutan dari halaman 38 

Pehadoxin  

(Phapros) 

Tablet (Isoniazid 100 mg; 

Vit-B6 10 mg) 

Tablet (Isoniazid 400 mg; 

Vit-B6 10 mg) 

 

 

Dewasa: Sehari 3-4x 1 

tab forte 

Anak: sehari 3-4x ½ tab 

Rimactazid-2 FDC/ 

Rimactazid Paed 

(Sandoz) 

Kaplet ( Rifampisin 450 

mg; INH 300 mg) 

Kaplet ( Rifampisin 75 

mg; INH 50 mg) 

 

Dewasa : < 50kg; Sehari 

1 Kaplet 

Rimcure 3-FDC/ 

Rimcure Paed 

(Novartis 

Indonesia) 

Tablet (Rifampisin 150 

mg; INH 75 mg; 

pirazinamid 400 mg) 

Tablet (Rifampisin 75 

mg; INH 59 mg; 

pirazinamid 150 mg) 

Dewasa: BB> 71 kg: 

sehari 1x 5 tab, 55-70kg: 

sehari 1x4tab, 38-54kg: 

sehari 1x3tab, 30-37kg: 

sehari 1x2 tab. 

Rimstar 4FDC 

(Novartis 

Indonesia) 

Tablet (Rifampisin 

150mg, INH 75 mg, 

Pirazinamid 400 mg, 

etambutol 275 mg) 

Dewasa: BB> 71 kg: 

sehari 1x 5 tab, 55-70kg: 

sehari 1x4tab, 38-54kg: 

sehari 1x3tab, 30-37kg: 

sehari 1x2 tab 

 

2.11.2. Obat Anti Tuberkulosis Lini Kedua  

2.11.2.1. Etionamid 

 

Gambar 2. 16 Struktur Kimia Etionamid 

(Sumber: drugbank.ca) 
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Dosis Dewasa: 15-20 mg/kgBB/hari dalam dosis terbagi (dosis 

maksimal 1 gram per hari); Biasanya 500-750 mg per hari dalam 2 dosis 

terbagi atau satu dosis harian. Anak-anak: 15-20 mg/kg/hari biasanya dibagi 

menjadi 2-3 dosis (maks dosis 1 gram per hari) (WHO, 2014). 

Mekanisme Kerja Obat yang diaktifkan oleh Etha monooxygenase. 

Yang diaktifkan bentuk bereaksi dengan nicotinamide adenine dinucleotide 

(NAD +) untuk membentuk sebuah aduksi ETH-NAD. Produk tambahan ini 

menghambat target umum InhA, reduktase enoyl-ACP NAD-dependent 

sistem sintase asam lemak tipe II, menghasilkan penghambatan biosintesis 

asam mycolic dan lisis sel. Resistensi terhadap ETH adalah terkait dengan 

mutasi resesif pada gen yang mengkodekan aktivator obat, EthA, yang 

mencegah aktivasi obat (Vale, et al., 2013). 

Farmakokinetik  t1/2 etionamida adalah 2 jam. Sekitar 50% pasien 

tidak dapat mentoleransi dosis tunggal >500 mg karena gangguan 

gastrointestinal. Etionamida didistribusi secara cepat dan luas, dengan 

konsentrasi yang signifikan didalam CSF. Etionamida dibersihkan melalui 

metabolisme hepatik; seperti asam aminosalisilat.  

Interaksi Obat. Etionamida, ditemukan untuk sementara 

meningkatkan konsentrasi serum isoniazid. Etionamida dapat mempotensiasi 

efek buruk obat antituberkulosis lainnya yang diberikan bersamaan. 

khususnya, konvulsi yang telah dilaporkan ketika etionamida diberikan 

dengan sikloserin dan perawatan khusus harus dilakukan saat rejimen 

pengobatan kedua obat ini. 

Efek Samping gastrointestinal (anoreksia, mual, stomatitis, diare), 

SSP (depresi, kantuk, kelelahan, halusinasi, kebingungan), gangguan 

endokrinologis (ginekomastia, hipotirodisme), kardiovaskular dan kulit 

kondisi (penurunan jumlah trombosit), pembengkakan pada kaki dan 

penambahan berat badan (Sial, et al., 2014) 
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2.11.2.2. Sikloserin 

 

Gambar 2. 17 Struktur Kimia Sikloserin 

(Sumber: drugbank.ca) 

Dosis Dewasa: 10-15 mg/kgBB/hari biasanya (maksimal 1000 

mg/hari); Biasanya 500-750 mg / hari diberikan dalam dua dosis terbagi atau 

sehari sekali ditoleransi. Anak-anak: 10-20 mg/kgBB/hari dibagi setiap 12 

jam (maks 1 gram per hari) (WHO, 2014) 

Mekanisme Kerja sikloserin dan D-ala merupakan analog struktur. 

Sehingga sikloserin menghambat reaksi ketika D-ala terlibat dalam sintesis 

dinding sel bakteri (Brunton, et al., 2010) 

Farmakokinetik ketika diberikan melalui oral, 70-90% sikloserin 

cepat diabsorpsi. Sikloserin didistribusikan secara luas keseluruh cairan tubuh 

dan jaringan. Konsentrasi CSF sebanding dengan konsentrasi yang berada 

diplasma. Sekitar 50% dosis sikloserin dieksresikan tanpa diubah di urine 

dalam 12 jam pertama; total sebesar 65% diperoleh kembali dalam bentuk 

aktif dalam periode 72 jam. Antibiotik ini sedikit dimetabolisme. (Brunton, et 

al., 2010) 

Interaksi Obat Makanan dapat menurunkan absorbsi sikloserin; 

antasida dan jus jeruk menurunkan efek sikloserin (Alsultan, et al., 2014). 
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Pemberian bersamaan etionamida telah dilaporkan mempotensiasi efek 

samping neurotoksik; Alkohol meningkatkan kemungkinan dan risiko 

episode epilepsi; pemberian bersamaan isoniazid dapat menyebabkan 

peningkatan kejadian efek SSP, seperti pusing atau kantuk. (Lilly, 2011) 

 Efek samping Reaksi terhadap sikloserin paling sering melibatkan 

sistem saraf pusat. Reaksi itu cenderung timbul dalam dua minggu pertama 

terapi dan biasanya hilang jika obat dihentikan. Manifestasi sentral 

diantaranya mengantuk, sakit kepala, tremor, disartria, vertigo, mudah marah, 

gangguan penglihatan. (Chambers, 2012)  

2.11.2.3. Kanamisin 

 

Gambar 2. 18 Strukrur Kimia Kanamycin 

 (Sumber: Mehraban, et al., 2016) 

Kanamicin adalah antibiotik aminoglikosida spektrum luas, diisolasi 

dari bakteri Streptomyces kanamyceticus. Ini dianggap sebagai obat penting 

yang dibutuhkan dalam sistem kesehatan dasar dan telah tercantum dalam 

daftar Obat Esensial WHO (Bashir, et al., 2016).   
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Dosis Dewasa: 15 mg/kgBB/hari dalam dosis harian tunggal, 5-7 hari 

per minggu. > 59 tahun: 10 mg/kg/dosis (maks 750 mg) 5-7 kali per minggu 

atau 2-3 kali per minggu setelah periode awal. Kalau tidak, 15 mg/kg/dosis,   

3 kali per minggu. Anak-anak: 15-30 mg/kgBB/hari (maks. 1 gram) 5-7 hari 

per minggu. Gagal ginjal/dialisis: 12-15 mg/kg/dosis, 3 kali seminggu (WHO, 

2014) 

Mekanisme Kerja Kanamicin berinteraksi dengan subunit ribosom 

30S yang menghasilkan jumlah falseranslation yang signifikan dan mencegah 

translokasi selama sintesis protein pada akhirnya menghambat sintesis protein 

dan juga pertumbuhan sel (Bashir, et al., 2016). 

Farmakokinetik Waktu paruh : 2-4 jam; Anuria: 80 jam; Penyakit 

ginjal stadium akhir: 40-96 jam,  Waktu ke serum puncak :1-2 jam (menurun 

pada pasien luka bakar), Ekskresi: Urine (sebagai obat yang tidak berubah) 

(Lacy, et al., 2009). 

Interaksi Obat Amfoterisin B: Dapat meningkatkan efek nefrotoksik 

Aminoglikosida, Capreomycin: Dapat meningkatkan efek pemblokiran 

neuromuskular Aminoglikosida, Glikosida Jantung: Aminoglikosida dapat 

menurunkan penyerapan Glikosida Jantung, CycloSPORINE: 

Aminoglikosida dapat meningkatkan efek nefrotoksik Penisilin: Dapat 

menurunkan konsentrasi serum Aminoglikosida (Lacy, et al., 2009). 

Efek Samping Nephrotoxicity: lebih nefrotoksik dibanding 

streptomisin. Otoksisitas (gangguan pendengaran) dan toksisitas vestibular: 

meningkat dengan usia lanjut dan penggunaan jangka panjang; tampaknya 

terjadi sedikit lebih umumnya dengan kanamisin dibandingkan dengan 

streptomisin dan tentang frekuensi yang sama seperti amikasin. Kanamicin 

tampaknya memiliki sedikit toksisitas vestibular (WHO, 2014) 
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2.11.2.4. Amikasin 

 

Gambar 2. 19 Struktur Kimia Amikasin  

(Sumber: drugbank.ca) 

Dosis Dewasa: 15 mg/kgBB/hari dalam dosis harian tunggal, 5-7 hari 

per minggu (dosis maksimal umumnya 1 gram). > 59 tahun: 10 mg/kg/dosis 

(maks 750 mg) 5-7 kali perminggu atau 2-3 kali per minggu setelah periode 

awal. Anak-anak: 15-30 mg/kgBB/hari (maks. 1 gram) 5-7 hari per minggu. 

15-30 mg/kgBB/hari (maks 1 gram) 3 hari seminggu setelah periode awal 

harian. (WHO, 2014)  

Mekanisme Kerja cara kerja aminoglikosida terhadap spesies 

mikobakteri adalah melalui pengikatannya ke subunit ribosom 30S, yang 

mempengaruhi sintesis polipeptida, akhirnya mengakibatkan penghambatan 

penerjemahan (Kolyva, et al., 2012). 

Farmakokinetik obat ini cepat diabsorpsi setelah injeksi 

intramuskular dengan konsentrasi puncak dalam plasma kira-kira 20 µg/ml 

setelah injeksi sebanyak 7,5 mg/kg. Pemberian infus intravena dalam dosis 

yang sama selama periode 30 menit menghasilkan konsentrasi puncak dalam 

plasma hampir 40 µg/ml pada akhir sesi infus, yang kemudian turun hingga 

20 µg/ml 30 menit kemudian. Konsentrasi 12 jam setelah dosis 7,5 mg/kg 

biasanya antara 5 dan 10 µg/ml. Dosis satu kali sehari 15 mg/kg 
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menghasilkan konsentrasi puncak antara 50 dan 60 µg/ml dan konsentrasi 

terendah < 1 µg/ml. (Chambers, 2012) 

Interaksi Obat penggunaan bersama loop diuretik (furosemid) 

meningkatkan resiko ototoksisitas (WHO, 2014)  

Efek Samping seperti halnya aminoglikosida lain, amikasin 

menyebabkan ototoksisitas dan nefrotoksisitas. (Chambers, 2012) 

2.11.2.5. Levofloksasin  

 

Gambar 2. 20 Struktur Kimia Levofloksasin 

(Sumber : Drugbank.ca) 

Levofloksasin adalah florokuinolon generasi ketiga yang memiliki 

enantiomer aktif dari oflokasin dan memiliki farmakokinetik yang mirip 

dengan oflokasasin. Levofloxacin adalah salah satu floroquinolon yang lebih 

baru dengan bakterisasi tinggi terhadap M.tuberculosis. Penggunaan 

florokuinolon dalam pengobatan jangka pendek terhadap m.tuberkulosis 

menunjukkan hasil yang baik. Levofloksasin bekerja dengan menghambat 

DNA gyrase dan meningkatkan penetrasi ke lokus infeksi, dapat 

meningkatkan efek bakterisidal dan sterilisasi dari terapi kombinasi 

antituberkulosis (Ho and Yu, 2015).  

Secara invitro, levofloksasin telah dibuktikan aktif melawan 

M.tuberculosis. levofloksasin telah digunakan pada pasien MDR tuberkulosis 
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atau yang tidak toleransi terhadap obat antituberkulosis lini pertama. 

Berdasarkan hasil percobaan dimana levofloksasin ditambahkan dalam 

regimen standar pengobatan tuberkulosis selama 8 minggu menunjukkan 

hasil biakan sputum negatif dengan levofloksasin sebanyak 92,8% dan tanpa 

levofloksasin 42,8% (Ho and Yu, 2015) 

Profil farmakokinetik levofloxacin dengan bioavailabilitas  ≥99% dan 

konsentrasi  pengikatan protein sekitar 25% (Garcia-Prats, et al., 2013). 

Levofloksasin dimetabolisme dalam bentuk obat yang tidak berubah 

sebanyak 87%. Waktu paruh 6-8 jam. Efek sampingnya meliputi disorientasi, 

pusing, kantuk, panas dan dingin berkedip, mual, bengkak dan mati rasa di 

wajah (drugbank.ca). 

2.11.3. Tahap Pemberian Obat Anti Tuberkulosis  

2.11.3.1. Tahap Intensif 

Tahap intesif adalah pengobatan yang diberikan setiap hari yang 

dimaksudkan untuk menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh 

pasien secara efektif dan untuk meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil 

kuman yang mungkin sudah resisten sejak sebelum pasien mendapatkan 

pengobatan. Pengobatan pada tahap awal ini diberikan dalam jangka waktu 

2 bulan. Jika pengobatan dilakukan secara teratur, penularan kuman TB 

akan menurun selama 2 minggu setelah pengobatan (Kemenkes RI,  2014). 

Selama 2 bulan pertama terapi efektif, bakteri yang hidup dalam 

sampel dahak dari pasien menunjukkan karakteristik “biphasic kill curve” 

yaitu  ada dua subpopulasi bakteri yang berbeda dalam  intrinsiknya 

terhadap kerentanan obat: satu  subpopulasi terbunuh dengan cepat, dan 

subpopulasi kedua merespons lebih lambat. Basil dalam detik ini dan 

perlahan mereplikasi atau non replikasi Subpopulasi yang disebut sebagai 

persisten. Setelah 2 bulan pertama kombinasi terapi obat, kebanyakan pasien 

tidak memiliki basil dalam dahak mereka yang bisa membiak, tapi pasien 

masih harus melengkapi tambahan pengobatan 4 bulan untuk menghindari 

kambuhan (Horsburgh, et al., 2015) 
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2.11.3.2. Tahap Lanjutan 

Tahap lanjutan merupakan tahap yang penting untuk membunuh 

sisa – sisa kuman yang masih ada dalam tubuh khususnya kuman persisten 

sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan. Pada 

tahap ini diberikan selama 4 bulan dan dianjurkan untuk setiap hari 

(Kemenkes RI, 2014). 

2.11.4. Kategori Obat Anti Tuberkulosis 

Tabel II. 4 Kategori Obat Anti Tuberkulosis (Depkes RI, 2014) 

Kategori 

pasien 

Kriteria pasien Regimen pengobatan 

Fase Intensif Fase Lanjutan 

Kategori 1 Pasien TB paru terkonfirmasi 

bakteriologis. 

• Pasien TB paru terdiagnosis 

klinis 

• Pasien TB ekstra paru 

2(HRZE) / 4(HR)3 

Kategori 2 Pasien kambuh 

• Pasien gagal pada 

pengobatan dengan paduan 

OAT kategori 1 sebelumnya 

• Pasien yang diobati kembali 

setelah putus berobat (lost to 

follow-up) 

2(HRZE)S/ 

(HRZE) 

5(HR)3E3 

Kategori 

Anak 

 2(HRZ) atau 

2HRZA(S) 

4(HR) atau 

4-10HR 

 

Rejimen pengobatan TB menggunakan istilah yang menunjukkan 

tahap dan lama pengobatan, jenis OAT, frekuensi pemberian obat  dan 

kombinasi OAT dengan dosis tetap. Contoh : 2HRZE/4H3R3 atau 

2HRZES/5HRE. Istilah  tersebut adalah akronim dari nama obat yang 

dipakai, yakni : 

H = Isoniazid   E = Etambutol 

R = Rifampisin  S = Streptomisin 

Z = Pirazinamid 

Sedangkan angka yang ada dalam kode menunjukkan waktu atau 

frekuensi. Angka 2 didepan seperti pada “2HRZE”, artinya digunakan selama 

2 bulan, tiap hari satu kombinasi tersebut, sedangkan untuk angka dibelakang 
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huruf, seperti pada “4H3R3” artinya dipakai 3 kali seminggu ( selama 4 

bulan) (DepKes RI, 2005). Pemberian OAT dapat dalam bentuk kombipak. 

Paket Kombipak adalah paket obat lepas yang terdiri dari Isoniasid, 

Rifampisin, Pirazinamid dan Etambutol yang dikemas dalam bentuk blister. 

Pemberian OAT terhadap penderita tuberkulosis diberikan berdasarkan 

kategori tertentu. Kategori pemberian OAT terbagi atas 3 kategori yang 

meliputi : 

2.11.4.1. Kategori 1 : 2(HRZE)/ 4(HR)3 

Pemberian OAT pada Tahap intensif terdiri dari HRZE yang 

diberikan setiap hari selama 2 bulan,  yang selanjutnya diteruskan dengan 

tahap lanjutan yang terdiri dari HR diberikan tiga kali dalam seminggu 

selama 4 bulan 

Tabel II. 5 Dosis OAT Kategori 1 (Depkes RI, 2014) 

2.11.4.2. Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/ 5(HR)3E3 

Tahap intensif diberikan selama 3 bulan, yang terdiri dari 2 bulan 

dengan HRZES setiap hari. Dilanjutkan 1 bulan dengan HRZE setiap hari. 

Setelah itu diteruskan dengan tahap lanjutan selama 5 bulan dengan HRE 

yang diberikan tiga kali dalam seminggu 

Tabel II. 6 Dosis OAT Kategori 2 (Depkes RI, 2014) 

Tahap 

pengobat

an 

Lama 

pengobat

an 

Tablet 

isoniazi

d @300  

mgr 

Kaplet 

rifampisi

n @450 

mgr 

Tablet 

pirazinam

id @500 

mgr 

Etambutol Streptomis

in injeksi 

Jumlah 

hari/ 

kali 

menela

n obat 

Tabl

et 

@25

0 

mgr 

Tabl

et 

@40

0 

mgr 

Tahap 

intensif 

2 bulan 

1 bulan 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

- 

- 

0,75 gr 

- 

56 

28 

Tahap 

lanjutan 

5 bulan 2 1 - 1 2 - 60 

Tahap 

pengobatan 

Lama 

pengobatan 

Dosis per hari/ kali Jumlah 

hari/ kali 

menelan 

obat 

Tablet 

isoniazid 

@300  mgr 

Kaplet 

rifampisin 

@450 mgr 

Tablet 

pirazinamid 

@500 mgr 

Tablet 

etambutol 

@250 mgr 

Tahap 

intensif 

2 bulan 1 1 3 3 56 

Tahap 

lanjutan 

4 bulan 2 1 - - 48 
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2.11.4.3. Kategori Anak : 2(HRZ)/4(HR) atau 2HRZA(S)/4-10HR 

Prinsip dasar pengobatan TB pada anak tidak berbeda dengan pada 

orang dewasa, tetapi ada beberapa hal yang memerlukan perhatian: 

 Pemberian obat baik pada tahap intensif maupun tahap lanjutan 

diberikan setiap hari. 

 Dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan anak 

Susunan paduan obat TB anak adalah 2HRZ/4HR: 

Tahap intensif terdiri dari Isoniazid (H), Rifampisin (R) dan 

Pirazinamid (Z) selama 2 bulan diberikan setiap hari (2HRZ). Tahap 

lanjutan terdiri dari Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) selama 4 bulan 

diberikan setiap hari (4HR). 

Tabel II. 7 Dosis OAT Kategori Anak (Depkes RI, 2014) 

  

 

 

2.11.5. Terapi Penunjang Pada Tuberkulosis 

2.11.5.1. Piridoksin (Vitamin B6) 

Kekurangan piridoksin dapat membuat pasien lebih rentan terkena 

neuropati perifer pada pengobatan dengan isoniazid. INH pada pengobatan 

TB dapat menyebabkan neuropati. Dalam tubuh, piridoksin diubah 

menjadi koenzim yang memainkan peran penting dalam metabolisme 

amina otak. INH tampaknya secara kompetitif menghambat aksi piridoksin 

dalam fungsi metabolik sel-sel saraf. Vitamin B-kompleks secara 

keseluruhan penting untuk fungsi neurologis normal. Oleh karena itu, para 

peneliti merekomendasikan Vitamin B6 sebagai pengobatan profilaksis 

(Sahasrabudhe, 2012) 

Nama Obat Dosis harian 

(mg/kgBB/hari) 

Dosis Maksimal 

(mg/hari) 

Isoniazid (H) 10 (7-15) 300 

Rifampisin (R) 15 (10-20) 600 

Pirazinamid (Z) 35 (30-40) - 

Etambutol (E) 20 (15-25) - 

Streptomisin (S) 15-40 1000 
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2.11.5.2. Steroid 

Penggunaan kortikosteroid bersamaan dengan terapi 

antituberkulosis menunjukkan penurunan mortalitas dan morbiditas pada 

sistem saraf pusat perikardial dan pusat. Tanda dan gejala pada pleura dan 

TB paru berat membaik dengan cepat dengan penambahan kortikosteroid. 

Selain itu berdasarkan penelitian, penggunaan kortikosteroid ternyata 

dapat meningkatkan berat badan dan penurunan lama tinggal di rumah 

sakit (Singh, et al., 2017) 

2.11.5.3. Vitamin D 

Vitamin D mempercepat resolusi respons inflamasi host dan ini 

dapat berkontribusi pada peningkatan yang diamati pada terapi TB dosis 

tambahan vitamin D. Suplemen vitamin D bila ditambahkan ke obat anti 

tuberkulosis lini pertama bermanfaat dalam pengobatan TB paru aktif. Hal 

ini menghasilkan waktu konversi yang lebih singkat dan manifestasi klinis 

TB yang kurang parah tanpa manifestasi spesifik dari hiperkalsemia 

(Hassanein, et al., 2016). 

2.11.6. Terapi Dosis Kombinasi Tetap (KDT) 

Penggunaan kombinasi obat dosis tetap (KDT) dan strategi pengobatan 

jangka pendek seperti yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO), membantu memastikan perawatan yang memadai. Sebuah 

penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa rejimen FDC (3-FDC) tiga 

obat menghasilkan lebih sedikit kejadian buruk terkait obat dibandingkan 

dengan formulasi terpisah (Wu, et al., 2015). 

KDT menyederhanakan pemberian obat-obatan dan mencegah 

resistensi obat seperti yang telah direkomendasikan sebagai rejimen 

pengobatan anti-TB standar. Namun, rekomendasi komposisi dan dosis untuk 

KDTberbeda dengan formulasi terpisah. Berdasarkan penelitian ditemkan 

bahwa ketika pengobatan dengan obat anti-TB menggunakan DOTS (Directly 

Observed Treatment Short-course) atau pengobatan jangka pendek, tingkat 

kejadian efek samping dan kemanjuran tidak berbeda secara signifikan antara 
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FDC dan rejimen Formulasi terpisah dalam analisis populasi keselamatan. 

Pengobatan dengan FDC memiliki keuntungan untuk peningkatan 

penerimaan dan kepatuhan, tingkat keberhasilan yang meningkat, biaya yang 

lebih rendah, dan peningkatan pencegahan kesalahan resep dan resistansi 

obat. Manfaat ini didasarkan pada kepatuhan pasien terhadap pengobatan 

(Wu, et al., 2015) 

Obat Anti Tuberkulosis (OAT) disediakan dalam bentuk paket KDT 

mempunyai beberapa keuntungan dalam pengobatan TB, yaitu: 

a. Dosis obat dapat disesuaikan dengan berat badan sehingga menjamin 

efektifitas obat dan mengurangi efek samping. 

b. Mencegah penggunaan obat tunggal sehingga menurunkan resiko 

terjadinya resistensi obat ganda dan mengurangi kesalahan penulisan 

resep 

c. Jumlah tablet yang ditelan jauh lebih sedikit sehingga pemberian obat 

menjadi sederhana dan meningkatkan kepatuhan pasien (Depkes RI, 

2014) 

Paduan OAT Kategori-1 dan Kategori-2 disediakan dalam bentuk 

paket obat kombinasi dosis tetap (OAT-KDT). Tablet OAT KDT ini terdiri 

dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya disesuaikan 

dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam satu paket untuk satu 

pasien. Paduan OAT ini disediakan program untuk digunakan dalam 

pengobatan pasien yang terbukti mengalami efek samping padapengobatan 

dengan OAT KDT sebelumnya (Depkes RI, 2014) 

Tabel II. 8 Dosis Paduan OAT KDT Kategori 1: 2(HRZE)/4(HR)3 

(Depkes RI, 2014) 

Berat badan  Tahap Intensif tiap hari 

selama 56 hari RHZE 

(150/75/400/275) 

Tahap lanjutan 3 kali 

seminggu selama 16 

minggu RH (150/150) 

30-17 kg 2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT 

38 – 54 kg3  3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT 

55 – 70 kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT 

≥ 71 kg 5 tablet 4KDT 5 tablet 2KDT 
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Tabel II. 9 Dosis Paduan OAT KDT Kategori 2: 

2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 (Depkes RI, 2014) 

Berat Badan Tahap intensif tiap hari RHZE 

(150/75/400/275)+S 

Tahap lanjutan 3 kali 

seminggu RH 

(150/150) + E (400) 

Selama 56 hari Selama 28 hari Selama 20 minggu 

30-17 kg 2 tab 4KDT 

+ 500 mg 

Streptomisin inj. 

2 tab 4KDT 2 tab 2KDT 

+ 2 tab Etambutol 

38 – 54 kg3 3 tab 4KDT 

+ 750 mg 

Streptomisin inj. 

3 tab 4KDT 3 tab 2KDT 

+ 3 tab Etambutol 

55 – 70 kg 4 tab 4KDT 

+ 1000 mg 

Streptomisin inj. 

4 tab 4KDT 4 tab 2KDT 

+ 4 tab Etambutol 

 

≥ 71 kg 5 tab 4KDT 

+ 1000mg 

Streptomisin inj. 

5 tab 4KDT 

( > do maks ) 

 

5 tab 2KDT 

+ 5 tab Etambutol 

 

2.12. Terapi Nonfarmakologi Tuberkulosis  

1. Terapi pembedahan 

Operasi telah menjadi pilihan untuk mengobati TB di era pra-

antibiotik, sekarang semakin banyak digunakan untuk mengobati 

komplikasi TB paru, terutama pada pasien dengan TB yang resistan 

terhadap obat yang tidak menanggapi pengobatan medis. Dua indikasi 

paling sering untuk reseksi paru-paru pada TB yang resistan terhadap obat, 

adalah  gagal dalam perawatan medis dengan positif sputum yang terus-

menerus atau pasien yang telah melakukan perawatan medis dan bersifat 

dahak negatif, namun dengan penyakit kavitasi lokal atau bronkiektasis 

yang persisten (Madansein, et al., 2015) 

2. Pengendalian Lingkungan. 

Adalah upaya peningkatan dan pengaturan aliran udara/ventilasi 

dengan menggunakan teknologi untuk mencegah penyebaran dan 

mengurangi/ menurunkan kadar percik renik di udara. (Depkes RI, 2014) 

3. Pengendalian Dengan Alat Pelindung Diri. 

Penggunaan alat pelindung diri pernapasan oleh petugas kesehatan 

di tempat pelayanansangat penting untuk menurunkan risiko terpajan, 
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sebab kadar percik renik tidak dapat dihilangkan dengan upaya 

administratif dan lingkungan. Petugas kesehatan menggunakan respirator 

dan pasien menggunakan masker bedah. Petugas kesehatan perlu 

menggunakan respirator particulat (respirator) pada saat melakukan 

prosedur yang berisiko tinggi, misalnya bronkoskopi, intubasi, induksi 

sputum, aspirasi sekret saluran napas, dan pembedahan paru. . (Depkes RI, 

2014) 

4. Nutrisi  

Status gizi pasien sangat penting untuk bertahan terhadap penyakit 

TB, dan malnutrisi berat berhubungan dengan mortalitas TB. Nutrisi yang 

baik dan istirahat yang cukup penting untuk pemulihan pasien. Konseling 

gizi dapat memberikan dukungan dan informasi tambahan untuk menjaga 

berat badan (Kaplow, et al., 2007) 

 


