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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh 

basil Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ terutama 

paru-paru. Penyakit ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat 

menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian (Kemenkes RI, 2014). 

Mycobacterium tuberculosis ini dapat memperbanyak diri (replikasi) tanpa 

diketahui sehingga timbul infeksi laten yaitu infeksi yang tidak aktif di dalam tubuh 

dalam beberapa bulan/tahun tetapi dapat muncul kembali, dan atau tuberkulosis 

aktif. Secara global, 2 miliar orang terinfeksi dan sekitar 2 juta orang meninggal 

karena TB setiap tahun. M. tuberculosis ditularkan dari orang ke orang melalui 

batuk atau bersin. Kontak langsung dengan pasien TB yang paling mungkin untuk 

terjadinya infeksi (Wells et al., 2015). 

Klasifikasi tuberkulosis berdasarkan organ yang terinfeksi ini terbagi menjadi 

tuberkulosis paru dan tuberkulosis ekstra paru. Tuberkulosis paru adalah 

tuberkulosis yang menyerang jaringan parenkim paru, tidak termasuk pleura 

(selaput paru) dan kelenjar pada hilus. Sedangkan tuberkulosis ekstra paru adalah 

tuberkulosis yang menyerang organ tubuh selain paru, misalnya pleura, kelenjar 

limfa, abdomen, saluran kencing, kulit, sendi, selaput otak, selaput jantung 

(perikardium), tulang, usus, ginjal, alat kelamin, dan lain-lain (Kemenkes RI, 2014). 

Kasus tuberkulosis terjadi di setiap bagian negara. Menurut World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2016 diperkirakan 10,4 juta orang yang terinfeksi 

TB (90% dewasa, 65% pria, 10% dengan infeksi HIV). Pada tahun 2016 insidensi 

kasus TB terbesar terjadi di negara Asia Tenggara, Afrika, dan Pasifik Barat. 

Indonesia sekarang berada pada peringkat kedua dengan kasus TB terbesar di dunia 

setelah India dengan jumlah kejadian 391 kasus per 100.000 penduduk (WHO, 

2017). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2016 Jawa Timur 

menduduki peringkat kedua setelah Jawa Barat untuk kasus penemuan TB. Jumlah 

seluruh kasus TB yang terdapat di Jawa Timur yaitu 45.239 kasus (Kemenkes RI, 

2017). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terdapat jumlah 

penderita baru TB BTA Positif  23.183 orang, yang  tersebar di  seluruh  kabupaten
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maupun kota dengan urutan terbanyak antara lain Kota Surabaya (2382), Kabupaten 

Jember (2153), dan Kabupaten Sidoarjo (1215). Angka pemberitahuan kasus 

(CNR/case notification rate) pada tahun 2016 untuk kasus baru TB BTA Positif 

sebesar 59 per 100.000 (Dinkes Jatim, 2017). 

Manifestasi klinis yang dapat terjadi pada penderita tuberkulosis adalah 

demam dan batuk yang berlangsung >2 minggu. Batuk yang terjadi dapat berupa 

batuk kering ataupun batuk berdahak. Batuk dapat diikuti degan gejala tambahan 

yaitu batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan 

menurun, malaise (kurang enak badan), dan berkeringat pada malam hari (Seth & 

Kabra, 2011). Beberapa pasien mungkin mengalami nyeri dada (akibat dari 

pleuritis) dan sesak napas (Department Health Republic of South Africa, 2014). 

Penatalaksanaan pengobatan pada pasien TB dikenal dengan istilah Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT). OAT merupakan komponen terpenting dalam pengobatan TB. 

Pengobatan TB yaitu salah satu upaya paling efisien untuk mencegah penyebaran 

lebih lanjut dari kuman TB. Pengobatan TB harus diberikan dalam bentuk 

kombinasi dari beberapa jenis dalam jumlah yang cukup dalam dosis yang tepat dan 

secara teratur selama jangka waktu yang cukup terbagi dalam tahap awal (intensif) 

serta tahap lanjutan untuk mencegah kekambuhan. OAT yang digunakan terbagi 

menjadi dua yaitu lini pertama yang terdiri dari Isoniazid (H), Rifampisin (R), 

Pirazinamid (Z), Etambutol (E), Streptomisin (S) dan lini kedua yang terdiri dari 

Asam Aminosalisilat, Amikasin, Kapreomisin, Kanamisin, Etionamid, Sikloserin. 

Pada tahap awal (intensif) penderita mendapatkan obat setiap hari, dimaksudkan 

untuk secara efektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan 

meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resisten 

sebelum pasien mendapatkan penggobatan. Pada tahap lanjutan ini dimaksudkan 

untuk membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada dalam tubuh sehingga pasien 

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

Pengobatan tuberkulosis pada lini pertama dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

kategori 1, kategori 2, dan kategori anak. Kategori 1 merupakan OAT yang 

diperuntukkan bagi pasien baru, kategori 2 diperuntukkan bagi pasien BTA positif 

yang pernah diobati sebelumnya (pengobatan ulang), seperti pasien kambuh 

(relaps), pasien gagal pada pengobatan dengan paduan OAT kategori 1 

sebelumnya, dan pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (lost to follow-
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up), sedangkan untuk kategori anak diperuntukkan bagi pasien anak-anak. 

Berdasarkan paduan pengobatan yang digunakan oleh Program Nasional 

Pengendalian Tuberkulosis oleh Pemerintah Indonesia yaitu Kategori 1: 

2(HRZE)/4(HR)3, Kategori 2: 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3, Kategori Anak: 2 

HRZ/4H3R3, dan disamping ketiga kategori ini, disediakan paduan obat sisipan 

(HRZE). Paduan OAT kategori 1, kategori 2, kategori anak disediakan dalam 

bentuk paket obat kombinasi dosis tetap (OAT-KDT). KDT adalah sebuah tablet 

yang mengandung 2, 3, atau 4 bahan aktif. Paduan OAT ini disediakan dalam 

bentuk paket, dengan tujuan untuk memudahkan pemberian obat dan menjamin 

kelangsungan (kontinuitas) pengobatan sampai selesai (Kemenkes RI, 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 yang terdiri dari RHZE dengan dosis 

(150/75/400/275) diberikan setiap hari selama 56 hari. Kemudian dilanjutkan 

dengan tahap lanjutan yang terdiri dari HR dengan dosis (150/150) diberikan tiga 

kali dalam seminggu selama 4 bulan (Kemenkes RI, 2014). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bindu Mohandas et al di Calicut, India, 

tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia 

meskipun tersedia obat yang sangat efektif untuk menyembuhkan tuberkulosis. 

Dari 289 pasien yang diteliti, 66,78% laki-laki dan 33,22% perempuan. 69,5% 

pasien tuberkulosis paru dan 30,5% pasien tuberkulosis ekstra paru. Dari beberapa 

pasien yang diteliti, terdapat 58% pasien dengan sputum positif dan 42% pasien 

dengan sputum negatif, sehingga terdapat 87,8% pasien diberi pengobatan OAT 

kategori 1 dan hanya 11,7% pasien diberi pengobatan OAT kategori 2. Hasil dari 

pengobatan diperoleh, pasien yang telah menyelesaikan pengobatan adalah 54%, 

sembuh 35%, pasien gagal pengobatan 2%, dan meninggal selama pengobatan 3%. 

Sehingga dapat diketahui dari penelitian tersebut bahwa hasil pengobatan secara 

bermakna dipengaruhi jenis pasien dan sputum BTA (+) pada pasien tuberkulosis 

paru. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perlu dilakukan pembelajaran dan 
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penelitian untuk mengetahui alasan terkait relatif tingginya kasus pasien dengan 

sputum BTA (-) (Mohandas et al., 2017).  

Penelitian dilakukan pada pasien kategori 1 tuberkulosis paru yaitu, pasien 

baru tuberkulosis paru dengan hasil BTA (+) yang belum pernah menjalani 

pengobatan OAT atau pernah menjalani pengobatan dengan OAT kurang dari satu 

bulan, dan pasien tuberkulosis paru dengan hasil BTA (-) dan foto toraks (+). 

Pengobatan dalam tahap intensif, yaitu diberikan OAT berupa 2(HRZE), yang 

artinya lama pengobatan diberikan OAT setiap hari selama 2 bulan, dan pada tahap 

lanjutan diberikan 4(HR)3 yaitu diberikan tiga kali dalam seminggu selama 4 bulan 

(Syaripuddin, 2013). Pada tahap intensif (awal) pasien mendapatkan obat setiap 

hari sehingga perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi 

obat. Apabila pengobatan pada tahap intensif ini diberikan secara tepat, biasanya 

pasien menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu dan sebagian 

besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif dalam 2 bulan. Sedangkan pada 

tahap lanjutan, pasien mendapatkan obat yang lebih sedikit tetapi waktu pengobatan 

lama yang berfungsi untuk membunuh kuman persisten yang menyebabkan 

kekambuhan (Simamora et al., 2012). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reny Setiowati dan Dumilah 

Ayuningtyas di Puskemas Kota Serang, dari sampel penelitian 168 pasien TB paru 

BTA positif kategori 1 fase intensif tahun 2014 di Puskemas Kota Serang 

didapatkan data kegagalan pengobatan sebanyak 28%. Kegagalan pengobatan ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendapatan, pengetahuan tentang 

TB, sikap pasien terhadap pengalaman terkait TB, jarak dan akses ke puskesmas, 

kondisi lingkungan tempat tinggal, informasi kesehatan dari petugas TB dan efek 

samping obat. Untuk menghindari dari kegagalan tersebut dapat diadakannya PMO 

(Pengawas Menelan Obat) untuk mengawasi pasien agar rutin dan teratur minum 

obat. PMO ini kebanyakan berasal dari keluarga pasien, dapat juga dari petugas 

kesehatan namun jumlahnya hanya sedikit (Reny S. & Dumilah A., 2017). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pola penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) kategori 1 terhadap pasien 

tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Sidoarjo dengan pedoman pengobatan TB 

yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan RI. 

 



5 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan Obat Anti Tuberkulosis kategori 1 terhadap 

pasien Tuberkulosis paru di Rumah Sakit Sidoarjo selama periode 1 Januari 

2017 – 31 Desember 2017? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pola penggunaan Obat Anti Tuberkulosis kategori 1 

terhadap pasien tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

a. Mengidentifikasi pola penggunaan obat pada penderita TB 

b. Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kefarmasian di 

RS 

c. Menambah informasi bagi peneliti berikutnya 

 




