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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Bakteri 

Tahan Asam (BTA) yaitu kuman Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai 

organ terutama paru-paru dengan gejala sangat bervariasi (Kemenkes, 2011). Tuberkulosis 

paru adalah bentuk infeksi Mycobacterium tuberculosis pada manusia yang paling sering 

terjadi. Infeksi berawal sebagai peradangan paru lokal yang meluas ke kelenjar limfe bronkus 

(Sander, 2014). Infeksi ini ditandai oleh pembentukan granuloma nekrotikans yang disebut 

granuloma kaseosa karena penampakannya yang seperti keju. Granuloma ini mengandung 

Mycobacterium tuberculosis, yang dapat dilihat dengan pewarnaan khusus (Sander, 2014). 

Laporan dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2015 menyatakan bahwa 

terdapat 9,6 juta kasus tuberkulosis paru di dunia dan 58% kasus terjadi di daerah Asia 

Tenggara dan Afrika. Pada tahun 2014, jumlah penderita total kasus TB Paru di Kota Malang 

mencapai 1.433 orang, menurun dari tahun 2013 yang mencapai 1.514 orang. Angka 

kesembuhan tahun 2014 dari proses pengobatan yang mulai berjalan pada tahun 2013 adalah 

sebesar 71,92% atau berjumlah 443 pasien. (Depkes, 2014). 

Pengobatan pada pasien tuberkulosis dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengobatan lini 

pertama dan lini kedua. Pengobatan tuberkulosis dapat efektif dengan menggunakan obat-

obatan lini pertama yang terdiri dari Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), 

Etambutol (E), dan Streptomisin (S). Namun, pengobatan dengan menggunakan lini pertama 

dapat gagal dengan berbagai macam alasan. Pengobatan lini kedua diberikan kepada pasien 

yang telah mengalami resistensi dengan pengobatan lini pertama (Jnawali dan Ryoo, 2013). 

Pengobatan tuberkulosis bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, 

mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi 

kuman terhadap Obat Anti Tuberkulosis (OAT) (Depkes, 2014). 

Ditinjau dari latar belakang tersebut, dilakukan penelitian terkait Profil Peresepan Obat 

Tuberkulosis Di Apotek Kecamatan Klojen Kota Malang karena pada saat ini, pengawasan 

terhadap pasien yang menderita penyakit tuberkulosis hanya melakukan pengobatan di rumah 

sakit dan puskesmas, kemudian terdapat pasien tuberkulosis yang melakukan pengobatan 

melalui dokter praktek mandiri sehingga menebus resep obat tuberkulosis di apotek, selama 

ini tidak banyak yang memantau peresepan obat anti tuberkulosis yang terdapat di apotek. 
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Analisa tentang profil peresepan obat anti tuberkulosis dalam penelitian ini ditinjau dari resep 

dan copy resep yang dilayani dari Apotek Kecamatan Klojen Kota Malang yang dijadikan 

sampel pengobatan tuberkulosis. Alasan dilakukannya penelitian di Apotek Kecamatan 

Klojen Kota Malang karena dilihat dari data profil kesehatan Kota Malang bahwa jumlah 

penduduk di Kecamatan Klojen ini paling sedikit diantara kecamatan lainnya yang berada di 

Kota Malang dan merupakan wilayah yang paling padat sehingga dikhawatirkan penyebaran 

penyakit tuberkulosis ini meningkat. Maka perlu dilakukannya penelitian tentang Profil 

Peresepan Obat Tuberkulosis Di Apotek Kecamatan Klojen Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Profil Peresepan Obat Tuberkulosis Di Apotek Kecamatan Klojen Kota 

Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait Profil Peresepan Obat 

Tuberkulosis Di Apotek Kecamatan Klojen Kota Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan khusus untuk mengetahui Profil Peresepan Obat Tuberkulosis 

Di Apotek Kecamatan Klojen Kota Malang yang meliputi aspek: 

1. Dosis dan aturan pemakaian obat tuberkulosis yang ada pada resep  

2. Demografi pasien tuberkulosis  

3. Persentase resep obat tuberkulosis di apotek 

4. Peresepan obat tunggal seperti Obat Anti Tuberkulosis (OAT)  

5. Peresepan obat kombinasi seperti Kombinasi Dosis Tetap (KDT) dan kombipak 

6. Peresepan obat lain yang menyertai Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 

7. Dokter penulis resep Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan serta melatih kemampuan untuk menganalisis 

dan mengidentifikasi resep khususnya resep dengan obat tuberkulosis. Selain itu sebagai 

penerapan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dalam hal pola peresepan obat di 

apotek. 
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1.4.2 Manfaat Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dan bahan masukan tentang 

profil peresepan obat tuberkulosis kepada mahasiswa. 

1.4.3 Manfaat Bagi Apotek 

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas resep terutama 

resep obat anti tuberkulosis pada suatu apotek sehingga apoteker dapat mengetahui persentase 

obat anti tuberkulosis. 

1.4.4 Manfaat Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan di Apotek 

Kecamatan Klojen Kota Malang. 

 


