
4 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Resep 

2.1.1 Definisi Resep 

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan 

kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan 

dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi pasien (Permenkes, 

2016). 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016 

menyatakan bahwa, pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan 

ketersediaan, pengkajian resep, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan 

bahan medis habis pakai termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan 

disertai pemberian informasi. Apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai 

persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis baik untuk 

pasien rawat inap maupun rawat jalan (Permenkes, 2014). 

2.1.2 Jenis Resep 

Berdasarkan hasil penelitian dari Amalia pada tahun 2014, jenis resep terdiri 

dari 2 bagian, yaitu: 

1. Resep standar (Resep Officinalis/PreCompounded) merupakan resep dengan 

komposisi yang telah dibakukan dan dituangkan ke dalam buku farmakope atau 

buku standar lainnya. Resep standar menuliskan obat jadi (campuran dari zat 

aktif) yang dibuat oleh pabrik farmasi dengan merk dagang dalam sediaan 

standar atau nama generic (Jas, 2009) 

2. Resep magistrales (Resep Polifarmasi/Compounded) merupakan resep yang 

telah dimodifikasi atau diformat oleh dokter yang menulis. Resep ini dapat 

berupa campuran atau obat tunggal yang diencerkan dan dalam pelayanannya 

perlu diracik terlebih dahulu (Amalia et al, 2014). 

2.1.3 Persyaratan Resep 

Berdasarkan hasil penelitian dari Amalia pada tahun 2014, resep terdiri dari 

6 bagian, yaitu: 
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1. Inscriptio terdiri dari nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, tanggal 

penulisan resep. Untuk obat narkotika hanya berlaku untuk satu kota provinsi.  

2. Invocatio merupakan tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep. 

Permintaan tertulis dokter dalam singkatan latin “R/ = recipe” artinya ambilah 

atau berikanlah.  

3. Prescriptio/ordonatio terdiri dari nama obat yang diinginkan, bentuk sediaan 

obat, dosis obat, dan jumlah obat yang diminta. 

4. Signature merupakan petunjuk penggunaan obat bagi pasien yang terdiri dari 

tanda cara pakai, regimen dosis pemberian, rute dan interval waktu pemberian.  

5. Subscriptio merupakan tanda tangan/paraf dokter penulis resep yang berperan 

sebagai legalitas dan keabsahan resep tersebut. 

6. Pro (diperuntukkan) terdiri dari nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat 

badan pasien. 

 

 

Gambar 2. 1 Format Penulisan Resep (Amalia et al, 2014) 

2.2 Tinjauan Apotek 

2.2.1 Definisi Apotek 

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek 

kefarmasian oleh Apoteker (Permenkes, 2017). Apotek adalah suatu tempat tertentu 

dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat 

(Harianto et al, 2005). 
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Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek yaitu: 

1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah 

jabatan Apoteker. 

2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. 

3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara 

lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika. 

4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, 

pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan 

obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta 

pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. 

2.3 Tinjauan Tuberkulosis 

2.3.1 Definisi Tuberkulosis  

Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting 

di dunia ini. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi menular yang 

disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis (Junaidi et al, 2010). Kuman 

tuberkulosis banyak menyerang organ paru meskipun dapat menyerang organ yang 

lain sehingga penyakit ini dikenal dengan nama tuberkulosis paru (TB paru) 

sedangkan yang menyerang organ lain selain paru dinamakan tuberkulosis ekstra 

paru (Ruditya, 2015). 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. 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). 

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang sebagian besar disebabkan 

oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis paru pada manusia dapat 

dijumpai dalam dua bentuk, yaitu: 

1.  Tuberkulosis primer adalah bila penyakit terjadi pada infeksi pertama kali. 

2. Tuberkulosis pasca primer adalah bila penyakit timbul setelah beberapa waktu 

seseorang terkena infeksi dan sembuh. Tuberkulosis ini merupakan bentuk yang 
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paling sering ditemukan. Penderita merupakan sumber penularan dikarenakan 

dalam dahaknya terdapat kuman tersebut (Notoatmodjo, 2011).  

Basil Mycobacterium tuberculosis mempunyai ukuran cukup kecil yaitu 0,5-

4 mikron x 0,3-0,6 mikron dan bentuk dari basil ini yaitu batang, tipis, lurus atau 

agak bengkok, bergranul, tidak mempunyai selubung tetapi kuman ini mempunyai 

lapisan luar yang tebal yang terdiri dari lipoid (terutama asam mikolat). Sifat dari 

basil ini agak istimewa, karena dapat bertahan terhadap pencucian warna dengan 

asam dan alkohol sehingga sering disebut dengan Basil Tahan Asam (BTA). Selain 

itu basil ini juga tahan terhadap suasana kering dan dingin. Basil ini dapat bertahan 

pada kondisi rumah atau lingkungan yang lembab dan gelap bisa sampai berbulan-

bulan namun basil ini tidak tahan atau dapat mati apabila terkena sinar  

matahari atau aliran udara (Widoyono, 2011). 

2.3.2 Epidemiologi Tuberkulosis 

Laporan dari World Health Organization pada tahun 2015 menyatakan bahwa 

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

Asia Tenggara dan Afrika. Tiga negara dengan insidensi kasus terbanyak tahun 

2015 yaitu India (23%), Indonesia (10%), dan China (10%). Indonesia sekarang 

berada pada rangking kedua negara dengan beban tuberkulosis tertinggi di dunia. 

World Health Organitation menyatakan bahwa 1/3 penduduk dunia telah terinfeksi 

kuman tuberkulosis. 

Pada tahun 2014, jumlah penderita total kasus tuberkulosis paru di Kota 

Malang mencapai 1.433 orang, menurun dari tahun 2013 yang mencapai 1.514 

orang. Sedangkan penderita tuberkulosis paru basil tahan asam positif pada tahun 

2014 berjumlah 616 orang, sama dengan tahun 2013 yang berjumlah 616 orang 

(Dinkes, 2015). Tingkat kesembuhan dari penderita pasca pengobatan biasanya 

sangat sulit ditegakkan oleh karena kendala dari penderita dalam mengeluarkan 

dahak yang memenuhi persyaratan, sehingga dalam pemantauan hasil akhir lebih 

diarahkan pada tingkat kelengkapan pengobatan atau Success Rate (SR). Angka 

kesembuhan tahun 2014 dari proses pengobatan yang mulai berjalan pada tahun 

2013 adalah sebesar 71,92% atau berjumlah 443 pasien. Selain itu terdapat 70 

pasien yang telah menjalani pengobatan lengkap. Sehingga angka keberhasilan 

pengobatan sebesar 83,28% (Depkes, 2014). 
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Gambar 2. 2 Angka Insidensi TB di Dunia (WHO, 2016) 

Jumlah keseluruhan kasus insidensi tuberkulosis yang ada di dunia, sebesar 

60% kasusnya disumbangkan oleh India, Indonesia, Cina, Nigeria, Pakistan, dan 

Afrika Selatan. India dan Indonesia sendiri menyumbang 45% kasus di dunia pada 

tahun 2015 (Gambar 2.1). Indonesia merupakan negara ke-4 dengan jumlah pasien 

tuberkulosis terbanyak di dunia dengan jumlah kasus sebanyak 324.539. Dari 

jumlah keseluruhan, terdapat 322.806 kasus (pasien tuberkulosis baru terdiagnosis 

dan pasien kambuh) dan 1733 kasus pasien gagal pengobatan (WHO, 2016). 

Pengobatan tuberkulosis merupakan salah satu cara untuk mengendalikan infeksi 

dan menurunkan penularan tuberkulosis. Program Tuberkulosis Nasional telah 

berhasil mencapai target Millenium Development Goals berupa meningkatkan 

penemuan kasus baru TB BTA positif sebanyak 70% dan angka kesembuhan 85% 

(Depkes, 2013). Pada tahun 2013 WHO memperkirakan di Indonesia terdapat 

6.800 kasus baru TB dengan Multi Drug Resistance (MDR) setiap tahun. 

Diperkirakan 2% dari kasus TB baru dan 12% dari kasus TB pengobatan ulang 

merupakan kasus TB MDR. Sejak dilaporkannya kasus TB pertama kali di 

Indonesia berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian 

Kesehatan. Upaya tersebut dimulai dari proses penjaringan suspek, deteksi dan 

pencatatan kasus, pengobatan pasien, dan tata laksana Multi Drug Resistence 

(MDR) (Depkes, 2014). 
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2.3.3 Etiologi Tuberkulosis 

Tuberkulosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis complex (Wibisono, 2010). Terdapat beberapa spesies 

Mycobacterium, antara lain: M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. leprae, 

dsb yang dikenal sebagai Bakteri Tahan Asam (BTA) (Dinkes, 2014). Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.1. 

Tabel II. 1 Jenis Spesies Mycobacterium (Brooks et al, 2004) 

Spesies Reservoar Manifestasi Klinis yang Sering; Keterangan 

M. tuberculosis Manusia 
Tuberkulosis pulmonal dan diseminata; jutaan kasus di dunia 

setiap tahunnya 

M. bovis Manusia, sapi 
Penyakit seperti TB; jarang terjadi di Amerika Utara; erat 

kaitannya dengan M. tuberculosis 

M. africanum Manusia, monyet Biakan pulmonal; menyerupai M. tuberculosis; jarang 

Mikobakteria termasuk kedalam keluarga Mycobacteriaceae dan ordo 

Actinomycetales. Spesies patogenik merujuk pada kompleks Mycobacterium 

tuberculosis, agen yang paling umum dan penting dari penyakit manusia (Fauci et 

al, 2008). Mikobakterium adalah bakteri berbentuk batang aerob yang tidak 

membentuk spora. Meskipun bakteri ini tidak terwarnai dengan mudah, sekali 

terwarnai, bakteri ini akan menahan warnanya walaupun diberikan asam atau 

alkohol dan oleh sebab itu, disebut basil “tahan asam” (Brooks et al, 2004) 

Berdasarkan Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis tahun 2014, 

secara umum sifat kuman TB (Mycobacterium tuberculosis) antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Berbentuk batang dengan Panjang 1-10 mikron, lebar 0,2-0,6 mikron 

2. Bersifat tahan asam dalam pewarnaan dengan metode Ziehl Neelsen 

3. Memerlukan media khusus untuk biakan 

4. Kuman nampak berbentuk batang berwarna merah dalam pemeriksaan dibawah 

mikroskop 

5. Tahan terhadap suhu antara 4˚C sampai minus 70 ˚C 

6. Kuman sangat peka terhadap panas, sinar matahari dan sinar ultraviolet 

7. Paparan langsung terhadap sinar ultraviolet, sebagian besar kuman akan mati 

dalam waktu beberapa menit 
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8. Dalam dahak pada suhu antara 30-37 ˚C akan mati dalam waktu lebih kurang 1 

minggu 

9. Kuman dapat bersifat dormant (“tidur”/tidak berkembang) 

Tuberkulosis atau yang biasa disingkat TB, adalah suatu penyakit menular 

yang paling sering terjadi (sekitar 80%) di paru-paru. Penyebab terjadinya penyakit 

tuberkulosis adalah suatu basil Gram positif tahan asam dengan pertumbuhan yang 

sangat lamban, yakni Mycobacterium tuberculosis. Basil ini lambat sekali 

pertumbuhanya dan sangat ulet karena dinding selnya mengandung kompleks 

lipida-glikolipida serta lilin (wax), yang sulit ditembus zat kimia (Gambar 2.3). 

Penyakit ini dapat berkembang karena kuman mampu untuk memperbanyak diri di 

dalam sel-sel fagosit dan tahan terhadap enzim-enzim pencernaan (Tjay et al, 

2013). 

 

Gambar 2. 3 Dinding Sel Mycobacterium tuberculosis (Tyagi et al, 2013) 

Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 

menyatakan bahwa Kuman tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh manusia 

melalui udara yang dihirup ke dalam paru, kemudian kuman tersebut dapat 

menyebar dari paru ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah, sistem 

saluran limfa, saluran pernafasan (bronchus) atau penyebaran langsung ke bagian-

bagian tubuh lainnya. 
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2.3.4 Patogenesis Tuberkulosis 

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

berbentuk batang (basil) yang dikenal dengan nama Mycobacterium tuberculosis 

(Manalu, 2010). Penularan utama penyakit tuberkulosis (TB) adalah melalui 

droplet yang dikeluarkan oleh penderita sewaktu batuk, bersin, bahkan berbicara 

(Setiarsih et al, 2016). Droplet tersebut dengan cepat menjadi kering dan menjadi 

partikel yang sangat halus di udara (Ditjen, 2012). Tuberkulosis ditularkan oleh 

droplet yang tersebar di udara yang terhirup masuk ke dalam alveoli didalam paru-

paru (Gambar 2.3). Hanya droplet dengan ukuran <10 mikron yang dapat masuk 

kedalam alveolus (Seth et al, 2011). Tuberkulosis menyebar dari paru-paru menuju 

organ lain melalui sistem pembuluh darah dan limfa ketika daya tahan tubuh 

seseorang dalam keadaan lemah (Wijaya, 2003). 

 

Gambar 2. 4 Penularan Tuberkulosis (CDC, 2013) 

Setelah terjadi infeksi melalui saluran napas, di dalam (alveoli) berlangsung 

reaksi peradangan setempat dengan timbulnya benjolan-benjolan kecil (turbekel). 

Infeksi awal biasanya timbul 2-8 minggu setelah terpapar bakteri. Sering kali sistem 

kekebalan tubuh yang sehat dapat memberantas basil dengan cara 

menyelubunginya dengan jaringan pengikat. Infeksi primer ini lazimnya menjadi 

abses “terselubung” (incapsulated) dan berlangsung tanpa gejala, hanya jarang 

disertai batuk dan napas berbunyi (Tjay et al, 2013). Basil TB memperbanyak diri 

didalam makrofag dan dapat terlepas bebas bila makrofag mati. Jika bertahan hidup, 

bakteri ini akan tersebar melalui kanal limfatik atau aliran darah menuju organ yang 
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letaknya lebih jauh (ginjal, hati, otak dan tulang) (Syamsudin et al, 2013). Benjolan-

benjolan yang tadi merupakan reaksi peradangan akan bergabung menjadi infiltrat 

sehingga dapat menimbulkan rongga (caverna) di paru-paru. Bila kemudian terjadi 

hubungan antara paru-paru dan cabang bronchi, maka terjadilah infeksi oleh 

tuberkulosis dengan adanya basil di dahak (sputum) (Tjay et al, 2013). 

2.3.5 Gejala Tuberkulosis 

Demam dan batuk yang mulai berlangsung selama >2minggu harus dicurigai 

sebagai gejala dari tuberkulosis. Batuk yang terjadi dapat berupa batuk kering 

ataupun batuk berdahak. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu batuk 

darah, dan berkeringat pada malam hari atau hilangnya berat badan (Seth et al, 

2011). Tidak semua pasien yang menderita tuberkulosis mengalami gejala tersebut, 

beberapa pasien mungkin mengalami nyeri dada (akibat dari pleuritis) dan sesak 

napas (DHSA, 2014). Adapun gejala-gejala lain dari tuberkulosis pada orang 

dewasa adalah sesak nafas dan nyeri dada, badan lemah, nafsu makan dan berat 

badan menurun, rasa kurang enak badan (malaise), berkeringat malam, walaupun 

tanpa kegiatan, demam meriang lebih dari sebulan (Depkes, 2005). 

Batuk adalah gejala utama dari TB serta penyebab utama TB. Batuk pada    

pasien TB paru timbul sebagai hasil dari respon inflamasi terhadap mikrobakteri 

tuberkulosis. Penurunan frekuensi batuk dapat digunakan untuk mengasumsikan 

respon terhadap pengobatan dan penurunan risiko dari penyebaran infeksi (Proano 

et al, 2016). Batuk yang dialami oleh pasien TB ini awalnya ringan dan bersifat 

tidak produktif serta hanya berlangsung pada pagi hari. Namun lama kelamaan 

batuk akan berlangsung secara terus menerus dan menjadi batuk produktif dengan 

dahak berwarna kuning. Batuk ini dapat berkelanjutan menjadi batuk darah yang 

disebabkan oleh adanya perdarahan pada saluran nafas (Chun et al, 2010). Batuk 

dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, 

sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, 

berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan 

(Depkes, 2011). Pada anak-anak gejala TB terbagi 2, yakni gejala umum dan gejala 

khusus. Gejala umum, meliputi: Berat badan turun selama 3 bulan berturut-turut 

tanpa sebab yang jelas dan tidak naik dalam 1 bulan meskipun sudah dengan 

penanganan gizi yang baik. Demam lama atau berulang tanpa sebab yang jelas 
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(bukan tifus, malaria atau infeksi saluran nafas akut) dapat disertai dengan keringat 

malam. Pembesaran kelenjar limfe superfisialis yang tidak sakit, paling sering di 

daerah leher, ketiak dan lipatan paha. Gejala dari saluran nafas, misalnya batuk 

lebih dari 30 hari (setelah disingkirkan sebab lain dari batuk), tanda cairan di dada 

dan nyeri dada. Gejala dari saluran cerna, misalnya diare berulang yang tidak 

sembuh dengan pengobatan diare, benjolan (massa) di abdomen, dan tanda-tanda 

cairan dalam abdomen. Seorang anak juga patut dicurigai menderita TB apabila 

mempunyai sejarah kontak erat (serumah) dengan penderita TB BTA positif dan 

terdapat reaksi kemerahan cepat setelah penyuntikkan BCG (dalam 3-7 hari) 

(Dinkes, 2005). 

2.3.6 Diagnosa Tuberkulosis 

Diagnosis Tuberkulosis dilakukan berdasarkan kombinasi antara munculnya 

gejala klinis, tanda-tanda adanya infeksi, perubahan radiologi dan adanya 

perubahan histopatologi. Diagnosis dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan 

sputum secara mikroskopi, kultur, pemeriksaan radiologi, dan Mountoux tuberculin 

skin test. Berdasarkan penelitian yang telat dilakukan, beberapa pasien yang 

terdiagnosis TB paru mengungkapkan bahwa gejala yang mereka alami batuk 

kronis dan penurunan berat badan (MHS, 2016). 

Diagnosis TB paru pada orang dewasa harus ditegakkan terlebih dahulu 

dengan pemeriksaan bakteriologis. Bila hasil pemeriksaan secara bakteriologis 

hasilnya negatif, maka penegakan diagnosis dapat dilakukan dengan menggunakan 

hasil pemeriksaan klinis dan penunjang (setidak-tidaknya pemeriksaan foto toraks) 

yang sesuai dan ditetapkan oleh dokter terlatih (Gambar 2.4) (Depkes, 2013). 



14 
 

 

 

 

Gambar 2. 5 Diagram Tuberkulosis (Depkes, 2013) 

Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan foto 

toraks saja karena foto toraks tidak selalu memberikan gambaran yang spesifik pada 

TB paru sehingga dapat menyebabkan terjadinya overdiagnosis atau 

underdiagnosis (Depkes, 2014). 

2.3.7 Klasifikasi Tuberkulosis 

Berdasarkan Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis tahun 2014, 

klasifikasi tuberkulosis berdasarkan lokasi anatomi dari penyakit, terdiri dari: 

1. Tuberkulosis Paru 

Tuberkulosis paru adalah TB yang terjadi pada parenkim (jaringan) paru. Milier 

TB dianggap sebagai TB paru karena adanya lesi pada jaringan paru (Depkes, 

2014). Berdasarkan hasil pemeriksaan dahak, TB paru terdiri dari: TB paru BTA 

positif yaitu sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA 

positif serta 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto rontgen dada 

menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. Kemudian terdapat TB Paru BTA 
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negative yaitu pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif dan 

foto rontgen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif (Dinkes, 2005). 

2. Tuberkulosis Ekstra Paru 

Tuberkulosis ekstra paru adalah TB yang terjadi pada organ selain paru, 

misalnya: pleura, kelenjar limfe, abdomen, saluran kencing, kulit, sendi, selaput 

otak dan tulang (Depkes, 2014) 

Berdasarkan Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis, klasifikasi 

tuberkulosis berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya, terdiri dari: 

1. Kasus Baru 

Kasus baru adalah pasien yang menjalani pengobatan TB dengan menggunakan 

obat anti tuberkulosis selama kurang dari 4 minggu (Depkes, 2011). 

2. Kasus yang pernah diobati TB 

Kasus kambuh (Relaps) adalah pasien yang menerima pengobatan dan 

dinyatakan sembuh atau pengobatanya telah selesai pada akhir masa pengobatan 

namun kini hasil kultur dan test BTA kembali positif lagi (DHSA, 2016). 

Kasus setelah gagal (Failure) adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya 

tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama 

pengobatan (Depkes, 2011). 

Kasus setelah putus berobat (Default) adalah pasien yang setidaknya telah 

menyelesaikan satu bulan pengobatan dan kembali berobat setelah 

menghentikan pengobatan selama dua bulan atau lebih, dan hasil kultur serta 

BTA nya masih positif (WHO, 2014). 

3. Kasus Pindahan (Transfer In) 

Kasus pindahan (Transfer In) adalah pasien yang dipindahkan keregister lain 

untuk melanjutkan pengobatannya (Depkes, 2011). 

4. Kasus Lain 

Kasus lain adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan diatas. Dalam 

kelompok ini termasuk kasus kronik, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan 

masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulangan (DHSA, 2016). 

TB Resistan obat adalah keadaan dimana kuman Mycobacterium tuberculosis 

sudah tidak dapat lagi dibunuh dengan OAT (Dinkes, 2005). Berdasarkan Pedoman 

Nasional Penanggulangan Tuberkulosis, klasifikasi tuberkulosis berdasarkan hasil 
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pemeriksaan uji kepekaan obat yang dikelompokan berdasarkan hasil uji kepekaan 

dari Mycobacterium tuberkulosis terhadap OAT, terdiri dari: 

1. Mono Resistan (MR) adalah resistan terhadap salah satu jenis OAT lini pertama 

saja (Dinkes, 2014). 

2. Poli Resistan (PR) adalah resistan terhadap lebih dari satu jenis OAT lini 

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

2014). 

3. Multi Drug Resistan (MDR) adalah resistan terhadap Isoniazid (H) dan 

Rifampisin (R) secara bersamaan (Dinkes, 2014). MDR adalah masalah besar 

dan terus meningkat dalam pengobatan dan pengendalian TB. Pengobatan harus 

meliputi minimal tiga obat dan sebaiknya lebih dari tiga obat yang telah terbukti 

masih sensitif untuk organisme tersebut (Brooks et al, 2007). 

4. Extensive Drug Resistan (XDR) adalah TB MDR sekaligus juga resistan 

terhadap salah satu OAT golongan flurokuinolon dan minimal salah satu dari 

OAT lini kedua jenis suntikan (Dinkes, 2014). 

5. Resistan Rifampisin (RR) adalah resistan terhadap Rifampisin dengan atau tanpa 

resistan terhadap OAT lain yang terdeteksi menggunakan metode genotip (tes 

cepat) atau metode fenotip (konvensional) (Dinkes, 2014). 

2.4 Pengobatan Tuberkulosis 

2.4.1 Terapi Farmakologi 

Pengobatan TB bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, 

mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya 

resistensi kuman terhadap Obat Anti Tuberkulosis (OAT) (Dinkes, 2014). 

Berdasarkan WHO pada tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat beberapa 

klasifikasi OAT yang berdasarkan golongan dan jenis obat anti tuberkulosis. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.2. 

 

 

 

 

Tabel II. 2 Klasifikasi Obat Anti Tuberkulosis (WHO, 2014) 
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2.4.2 Tahap Pengobatan Tuberkulosis 

Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Dep Kes RI) tahun 

2002, menyatakan bahwa pengobatan (terapi) TB paru ditentukan berdasarkan 

temuan kuman BTA dalam sputum Penetapan tata-ancang pengobatan (strategi 

terapi) dan pemberantasan TB paru di Indonesia memakai pedoman penggolongan 

(klasifikasi) WHO dan International Union Against Tuberculosis and Lung Disease 

(IUATLD) yang menyarankan panduan pemberian obat anti tuberkulosis (OAT). 

Panduan OAT tersebut terdiri atas tiga kategori yaitu kategori I, II, dan III. Setiap 

kelompok pengobatan (kategori terapi) terdiri atas dua tahap pengobatan (terapi) 

yaitu tahap awal (fase intensif) dan tahap lanjut (Triyani et al, 2007).  

Tahap intensif adalah tahap yang paling kritis pada pengobatan tuberkulosis 

karena pada fase inilah jumlah kuman tuberkulosis sangat banyak. Resiko 

terjadinya resistensi dan kegagalan dalam pengobatan akan terjadi bila kepatuhan 

minum obat pada pasien sangat rendah (Lienhardt et al, 2011). Sebagian besar basil 

Mycobacterium tuberculosis dieliminasi pada tahap intensif, namun untuk 

mencapai kesembuhan maka seluruh tahap pengobatan termasuk tahap pengobatan 

No Golongan dan Jenis Obat Singkatan 

1 Golongan 1 Obat Lini Pertama Isoniazid 

Rifampisin 

Etambutol 

Pirazinamid 

H 

R 

Z 

E 

2 Golongan 2 Obat Lini Kedua 

(Injactabel atau parenteral) 

Streptomisin 

Kanamisin 

Amikasin       

Kapreomisin 

S 

Km 

Am 

Cm 

3 Golongan 3 Floroquinolon (FQs) Levofloxasin 

Moxifloxasin 

Gatifloksasin 

Ofloksasin 

Lfx 

Mfx 

Gfx 

Ofx 

4 Golongan 4 Obat Bakteriostatik 

Lini Kedua 

Ethionamid 

Prothionamid 

Sikloserin 

Terizidon 

p- asam aminosalisilat 

p-sodium aminosalisilat 

Eto 

Pto 

Cs 

Trd 

PAS 

PAS-Na 

5 Golongan 5 Obat yang belum 

terbukti efikasinya dan tidak 

direkomendasikan oleh WHO 

Bedaquilin 

Delamanid 

Linezeloid 

Klofizamin 

Amoksisilin/Klavulanat 

Imipenem/Cilastatin 

Meropenem 

Isoniazid dosis tinggi 

Thiocetazon 

Klaritromisin 

Bdq 

Dlm 

Lzd 

Cfz 

Amx/Clv 

Ipm/Cln 

Mpm 

High dose H 

T 

Clr 
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lanjutan harus diselesaikan oleh pasien (MHS, 2016). Pada tahap intensif, pasien 

mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah 

terjadinya resistensi obat. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara 

tepat, biasanya pasien menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. 

Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif (konversi) dalam 

kurun waktu 2 bulan (Depkes, 2011). Panduan pengobatan pada tahap ini 

dimaksudkan untuk secara efektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam 

tubuh pasien dan meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman di dalam 

tubuh pasien yang mungkin sudah resisten sejak sebelum pasien mendapatkan 

pengobatan (Depkes, 2014). Pada fase intensif ini karena hasil kultur belum dapat 

diketahui selama 3 sampai 8 minggu dan juga karena kemungkinan terjadinya 

resistensi obat, sehingga tidak dianjurkan hanya menggunakan dua macam obat saja 

(Isoniazid dan Rifampisin) (CDC, 2013).  

Pada pasien yang telah menyelesaikan pengobatan tahap intensif maka pasien 

juga harus terus melanjutkan pengobatan hingga tahap lanjutan. Pada pasien dengan 

status gagal pengobatan, tahap lanjutan sangatlah penting untuk diberikan karena 

pada tahap ini sisa kuman yang ada di dalam tubuh pasien terutama kuman yang 

bersifat persister/dormant akan dibunuh. Bakteri tuberkulosis yang bersifat 

persister/dormant ini bila tidak sepenuhnya dibunuh maka akan menyebabkan 

terjadinya kekambuhan pada pasien (MHS, 2016). Pada tahap lanjutan ini hanya 

digunakan 2 macam obat yaitu Isoniazid dan Rifampisin, sedangkan pada tahap 

intensif digunakan sebanyak 4 macam obat karena beban bakteri pada fase lanjutan 

lebih kecil dibandingakan pada tahap intensif. Selain itu, pada tahap intensif juga 

diperlukan antibiotik yang dapat dengan cepat mengeliminasi mikrobakteria yang 

bereplikasi secara perlahan (Principi et al, 2015). 

2.4.3 Terapi OAT Pada Pasien Tuberkulosis 

Rejimen pengobatan TB di program pengendalian TB Nasional telah 

menggunakan paket Fixed Dose Combination (FDC), meskipun demikian bentuk 

paket kombipak masih tetap disediakan bagi pasien dengan efek samping obat. 

Ketersediaan semua jenis obat TB lini pertama merupakan bagian dari lima strategi 

utama DOTS, dan seharusnya dijamin oleh pemerintah dalam jumlah yang 
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memadai untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia dengan persediaan untuk buffer 

stock (Depkes, 2011) 

Pasien yang menderita tuberkulosis akan diobati berdasarkan tingkat 

keparahannya. Pengobatan tuberkulosis dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu 

kategori 1, 2, dan kategori anak. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.3 

Tabel II. 3 Kategori Pengobatan TB dan Peruntukannya (Depkes, 2011) 

Berikut penjelasan dari beberapa kategori pengobatan tuberkulosis: 

1. Pengobatan Kategori I 

Terapi pengobatan pada pasien tuberkulosis akan berbeda-beda tergantung dari 

kategorinya. Pasien yang masuk ke dalam kategori 1 akan mendapatkan regimen 

dosis 2(HRZE) / 4(HR)3. Ini artinya bahwa pasien dalam kurun waktu 2 bulan 

akan mendapatkan pengobatan Isoniazid, Rifampisin, Pirazinamid dan 

Etambutol yang harus diminum setiap harinya. Setelah 2 bulan, dalam kurun 

waktu 4 bulan pasien akan mendapatkan pengobatan Isoniazid dan Rifampisin 

yang diminum 3 kali seminggu (Tabel II.4 dan Tabel II.5).  

Tabel II. 4 Dosis OAT KDT Kategori 1 (Depkes, 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) 

30-37 kg 2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT 

38-54 kg 3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT 

55-70 kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT 

>71 kg 5 tablet 4KDT 5 tablet 2KDT 

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

Tahap 

Pengobatan 

Lama 

Pengobatan 

Dosis per hari/kali Jumlah 

hari/kali 

menelan 

obat 

Tablet 

Isoniasid 

@300mg 

Kaplet 

Rifampisin 

@450mg 

Tablet 

Pirazinamid 

@500mg 

Tablet 

Etambutol 

@250mg 

Intensif 2 Bulan 1 1 3 3 56 

Lanjutan 4 Bulan 2 1 - - 48 

 

2.  Pengobatan Kategori 2 

Kategori 

Pengobatan 
Untuk Pasien Tahap Pengobatan 

Kategori 1 - Pasien TB paru baru terdiagnosa, BTA (+) 

- Pasien TB paru BTA (-), foto toraks (+) 

- Pasien TB ekstra paru 

- Tahap Intensif: 2(RHZE) 

- Tahap Lanjutan: 4(HR)3 

Kategori 2 - Pasien Kambuh 

- Pasien Putus Pengobatan 

- Pasien Gagal Pengobatan 

- Tahap Intensif: 2(RHZE)S 

- Sisipan: HRZE 

- Tahap Lanjutan: 5(HR)3E3 

Kategori Anak - TB ringan dan efusi pleura - Tahap Intensif: 2HRZ 

- Tahap Lanjutan: 4HR 
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 Pasien kategori 2 ini akan mendapatkan regimen terapi 2(HRZE)S / (HRZE) / 

5(HR)3E3 (Tabel II.6 dan Tabel II.7). Berbeda dengan pengobatan TB 

menggunakan kategori 1, Streptomisin ditambahkan pada tahap intensif 

pengobatan kategori II untuk mencegah terjadinya resistensi dan untuk 

mencegah terjadinya infeksi HIV (Lopez et al, 2011). Pada tahap intensif, pasien 

juga akan mendapatkan Pirazinamid. Pirazinamid sendiri adalah obat anti 

tuberkulosis lini pertama yang sangat penting dalam pengobatan tuberkulosis 

karena dapat memperpendek lamanya pengobatan (Tan et al, 2016). Pada tahap 

lanjutannya, pasien akan mendapatkan Isoniazid, Rifampisin dan Etambutol. 

Fungsi dari Isoniazid adalah untuk membunuh bakteri TB yang kembali 

bereplikasi dari fase persister, sedangkan untuk rifampisin sendiri berguna untuk 

membunuh bakteri yang sedang tumbuh dan yang bersifat persister (Zhang, 

2014). 

Tabel II. 6 Dosis OAT KDT Kategori 2 (Depkes, 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 

30-37 kg 
2 tablet 4KDT + 500 mg 

Streptomisin Inj 
2 tab 4KDT 

2 tablet 2KDT + 2 tab 

Etambutol 

38-54 kg 
3 tablet 4KDT + 750 mg 

Streptomisin Inj 
3 tab 4KDT 

3 tablet 2KDT + 3 tab 

Etambutol 

55-70 kg 
4 tablet 4KDT + 1000 mg 

Streptomisin Inj 
4 tab 4KDT 

4 tablet 2KDT + 4  tab 

Etambutol 

>71 kg 
5 tablet 4KDT + 1000 mg 

Streptomisin Inj 
5 tab 4KDT 

5 tablet 2KDT+ 5 tab 

Etambutol 

Tabel II. 7 Dosis OAT Kombipak Kategori 2 (Depkes, 2014) 

Tahap 

Pengobatan 

Lama 

Pengobatan 

Tablet 

Isoniasid 

@ 300 mg 

Kaplet 

Rifampisin 

@ 450 mg 

Tablet 

Pirazinamid 

@ 500 mg 

Etambutol 

Strepto

misin inj 

Jumlah 

Hari/kali 

menelan 

obat 

Tablet 

@250 

mg 

Tablet 

@400 

mg 

Tahap 

Awal 

(dosis 

harian) 

2 bulan 

1 bulan 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

- 

- 

0,75 g 

- 

56 

28 

Tahap 

Lanjutan 

(dosis 3x 

seminggu) 

5 bulan 2 1 - 1 2 - 60 

3. Pengobatan Kategori Anak 

 Prinsip dasar pengobatan TB pada anak adalah dengan memberikan minimal 3 

macam obat dalam kurun waktu 6 bulan. OAT pada anak ini diberikan setiap 

hari baik pada tahap intensif maupun pada tahap lanjutan dengan dosis yang 
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harus disesuaikan dengan berat badan anak. (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

Pada kategori anak, pengobatannya disesuaikan dengan jenis tuberkulosisnya. 

Untuk anak dengan TB ringan dan efusi pleura TB maka akan mendapatkan 

regimen dosis 2HRZ/4HR (Tabel II.8) dan terdapat dosis kombipak kategori 

anak (Tabel II.9). Untuk anak dengan BTA positif maka akan mendapatkan 

regimen dosisnya adalah 2HRZE/4HR (Depkes, 2014). 

Tabel II. 8 Dosis OAT KDT Kategori Anak (Depkes, 2011) 

Berat Badan 2 bulan tiap hari RHZ (75/50/150) 4 Bulan tiap hari RH (75/50) 

5-9 kg 1 tablet 1 tablet 

10-14 kg 2 tablet 2 tablet 

15-19 kg 3 tablet 3 tablet 

20-32 kg 4 tablet 4 tablet 

Tabel II. 9 Dosis OAT Kombipak Kategori Anak (Depkes, 2011) 

Jenis Obat BB < 10 kg BB 10 - 19 kg BB 20 - 32 kg 

Isoniasid 50 mg 100 mg 200 mg 

Rifampisin 75 mg 150 mg 300 mg 

Pirazinamid 150 mg 300 mg 600 mg 

 

Pada pengobatan TB kategori anak, Etambutol tidak diajurkan untuk digunakan 

karena ketajaman penglihatan pada anak-anak tidak dapat di monitoring. Etambutol 

hanya digunakan pada anak-anak yang beresiko tinggi mengalami resistensi (CDC, 

2013). 

2.4.4 Terapi OAT Tunggal Dan Kombinasi (Kombipak dan KDT) 

Obat Tunggal adalah pemberian satu jenis obat (Rifampisin / Isoniazid / 

Etambutol / Pirazinamid) dalam satu resep tanpa dikombinasikan dengan obat anti 

tuberkulosis lainnya. Paket Kombipak adalah paket OAT dimana tablet OAT-nya 

masih lepasan dari setiap jenis OAT yang digunakan untuk paduan pengobatan TB 

(Depkes, 2014).  

Obat Kombinasi adalah pemberian lebih dari satu jenis obat 

(Rifampisin,Isoniazid,Etambutol,Pirazinamid) dalam satu resep. Obat kombinasi 

terbagi menjadi 2 yaitu Kombipak dan Kombinasi Dosis Tetap (KDT). 

Paket Kombipak adalah paket obat lepas yang terdiri dari Isoniasid, Rifampisin, 

Pirazinamid dan Etambutol yang dikemas dalam bentuk blister. Paduan OAT ini 

disediakan program untuk digunakan dalam pengobatan pasien yang mengalami 

efek samping OAT KDT (Depkes, 2011). Paduan OAT kombipak tetap disediakan 
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program sebagai pilihan pengobatan pasien dengan efek samping berat pada 

penggunaan OAT KDT. 

Obat anti tuberkulosis KDT (Kombinasi Dosis Tetap) adalah sebuah pil yang 

mengandung lebih dari satu bahan aktif. Obat ini kemungkinan berisi dua, tiga, atau 

empat bahan aktif yang ada dalam satu tablet. Terdapat sebuah penelitian yang 

menunjukkan bahwa farmakokinetik, konsentrasi plasma, dan absorbsi dari KDT 

sama dengan obat anti tuberkulosis tunggal. Standar internasional untuk Perawatan 

TB, merekomendasikan penggunaan KDT untuk pasien yang menderita 

tuberkulosis (Gallardo et al, 2016). 

Dosis dari KDT ini disesuaikan dengan berat badan pasien. OAT-KDT telah 

dianjurkan sebagai cara mencegah munculnya resiko resistensi obat. Selain itu, 

OAT-KDT juga dapat mengurangi resiko dosis yang salah, menyederhanakan 

pengadaan obat dan dapat meningkatkan ketaatan/kepatuhan pasien, lebih praktis 

dan efisien. Efek samping dari KDT ini adalah adanya gangguan pada 

gastrointestinal, mual, muntah, anoreksia, diare, reaksi alergi, dan gangguan 

muskokletal (Lienhardt et al, 2016). Selain memiliki kelebihan, OAT-KDT juga 

memiliki beberapa kekurangan yaitu: 

1. Bioavaibilitas dari rifampisin dapat menurun apabila dikombinasikan dalam 

bentuk KDT. Selain itu, KDT juga memiliki harga yang lebih mahal dan juga 

terkadang diperlukan penyesuaian dosis pada pasien yang mengalami efek 

samping serius dari penggunaan KDT (Seth et al, 2011) 

2. Dalam pengguanan KDT, akan sulit untuk dapat mengidentifikasi obat mana 

yang bertanggung jawab apabila ditemukan terjadinya efek samping pada pasien 

karena obat KDT ini tidak dapat dipisahkan (Lienhardt et al, 2011). 

3. KDT berisi beberapa obat dalam satu tablet, kadang-kadang ukuran tablet 

menjadi terlalu besar untuk dapat mudah ditelan oleh pasien anak-anak dan 

orang tua (Desai et al, 2012). 

2.5.5 Terapi OAT di Indonesia 

Berdasarkan Badan Pengawas Obat dan Makan, terapi OAT tunggal yang 

terdapat dipasaran dengan nama generik dan berbagai nama dagang, bentuk 

sediaan, dosis dan produsen. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.10 

(BPOM, 2017). 
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Tabel II. 10 Terapi OAT tunggal di Indonesia

Nama Generik Nama Dagang Sediaan Dosis Produsen 

Etambutol 

- Tablet 250 mg, 

400 mg, 

500 mg 

- 

Tibitol Tablet 250 mg, 

500 mg 

Mersifarma Tirmaku 

Mercusana 

Arsitam Tablet 500 mg Meprofarm 

TB-2 Tablet 500 mg Combiphar 

Bacbutol Tablet 500 mg Armoxindo Farma 

Corsabutol Tablet 500 mg Corsa industries Itd 

Lilung Tablet 500 mg Holi Pharma 

Kalbutol Tablet 500 mg 

Hexpharm/Kalbe 

Farma 

Metham Kaptabs 500 mg Promedrahardjo 

Farmasi Industri 

Emkapulmo Kaptabs 250 mg, 

500 mg 

Mudita Karuna 

Indonesia 

Primbutol Tablet 250 mg, 

500 mg 

Phapros Indonesia 

Santibi Tablet 250 mg, 

500 mg 

Sanbe Farma 

Tibigon Tablet 500 mg Hexpharm 

Isoniazid 

- Tablet 100 mg, 

300 mg 

- 

INH-Ciba Sirup - Sandoz Indonesia 

Suprazid Forte Tablet 300 mg Armoxindo Farma 

Selenemo Tablet - Sejahtera Lestari Farma 

Rifampisin 

- Kapsul 300 mg, 

450 mg, 

600 mg 

- 

Famri Kapsul 450 mg Pyridam Farma 

Herofam Kapsul 450 mg Heroic Farma 

Kalrifam Kaptabs Salut 450 mg Kalbe Farma 

Lanarif Kapsul 450 mg Landson 

Rimactane Kapsul 150 mg, 

300 mg 

Novartis Indonesia 

Merimac Kaptabs Salut 450 mg, 

600 mg 

Mersifarma Tirmaku 

Mercusana 

Rif Kapsul 450 mg, 

600 mg 

Armoxindo Farma 

Rifabiotic Kaptabs 150 mg Bernofarm 

Rifam Sirup 100 mg/5 ml Dexa Medica 

Rifampin Kapsul 450 mg Pharos Indonesia 

Rifamtibi Kapsul 450 mg, 

600 mg 

Sanbe Farma 

Rimactane Kaptabs 450 mg, 

600 mg 

Novartis Indonesia 

Rimactane Sirup 100 mg/5 ml Novartis Indonesia 

Rimactazid Tablet Kunyah 75 mg 

+50 mg

Novartis Indonesia 

TB-5 Kaptabs Salut 450 mg Dankos Laboratories 

Rifanh Kaptabs Salut - Indofarma 

Tb Rif Sirup 100 mg Meprofarm 

Pirazinamid 

- Tablet 500 mg - 

Corsazinamide Tablet 500 mg Corsa Industries Ltd 

Pezeta Tablet 500 mg Sandoz 

Sanazet Tablet 500 mg Sanbe Farma 

Prazina Tablet 500 mg Armoxindo Farma 

Propulmo Kaptabs 500 mg Holi Pharma 

Pulmodex Tablet 250 mg, Dexa Medica 
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  500 mg  

Lanjutan Tabel 11. 10 

Nama Generik Nama Dagang Sediaan Dosis Produsen 

 Siramid 

 

Kaptabs Salut 

 

500 mg 

 

Mersifarma Tirmaku 

Mercusana 

TB Zet Tablet 500 mg Meprofarm 

Tibicel Tablet 500 mg Pembangunan 

Neotibi Kaptabs 500 mg Pyridam Farma 

Pyratibi Kaptabs 500 mg Ifars 

Streptomisin 

Sulfat 

- 

 

Serbuk Injeksi 

 

1 g/vial  

1,5 g/vial 

- 

 

Terapi OAT Kombinasi yang terdapat dipasaran dengan nama generik dan 

berbagai nama dagang, bentuk sediaan, dosis dan produsen. Hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel II.11 (BPOM, 2017) 

Tabel II. 11 Terapi OAT Kombinasi di Indonesia 

Nama Dagang Sediaan Dosis Produsen 

Bacbutinh 

 

Tablet 

 

250 mg,  

500 mg 

Armoxindo Farma 

 

Erabutol Plus Kaptabs - Pyridam Farma 

Pulna Tablet - Pertiwi Agung 

Niazitol 

 

Kaptabs 

 

- 

 

Global Multi 

Pharmalab 

Pulna Forte Kaptabs - Pertiwi Agung 

Santibi Plus Tablet - Sanbe Farma 

Tibiq 3 Kaptabs - Kimia Farma 

Pro Tb4 

 

Kaptabs 

 

150 mg +75 mg 

 +400 mg 

Phapros 

 

Tibiq 1 Kaptabs -  Kimia Farma  

Beniazide Tablet 300 mg Pembangunan 

Rifazid Kaptabs 150 mg+150 mg Indofarma 

Pyrazinamid/Etambutol/ 

Ripamficin/Isoniazid 

Tablet 

 

400 mg+275mg 

+150 mg+75 mg 

Kimia Farma 

 

Rif 150/Inh 75/ 

Pyr 400/Etha 275 

Kaptabs 

 

150 mg+75 mg +400 mg 

+275 mg 

Phapros 

 

Rifastar 

 

Kaptabs 

 

  150 mg+75 mg 

+400 mg +275 mg 

Indofarma 

 

Restibi Z Tablet Salut - Indofarma 

Rimactazid 

 

Kaptabs 

 

200 mg+225 mg,  

300 mg+450 mg 

Novartis Indonesia 

 

Rimactazid Paed Tablet Kunyah 50 mg+75 mg Novartis Indonesia 

Decadoxin 

 

Tablet 

 

100 mg,  

400 mg 

Harsen Indonesia 

 

Erabutol Plus Kaptabs - Pyridam Farma 

INH 400 Ciba 

 

Tablet 

 

400 mg 

 

Sandoz Indonesia 

 

INH Ciba Tablet 300 mg Sandoz Indonesia 

Inoxin Forte Tablet 400 mg Dexa Medica 

Niaxid Sirup - Dankos Laboratories 

Pehadixon Tablet 100 mg Phapros 

Pehadixon Forte Tablet 400 mg Phapros 

Pulmolin Tablet 400 mg Pharos Indonesia 

Pyravit 

 

Sirup 

 

100 mg/5 ml 

 

Galeniium Pharmasia 

Laboratories 

Restibi ZE Tablet Salut - Indofarma 

Rimcure 3-FDC Tablet Salut - Sandoz Indonesia 
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Lanjutan Tabel II.11 

Nama Dagang Sediaan Dosis Produsen 

Rimcure Paed Tablet Kunyah - Sandoz Indonesia 

Rimstar 4-FDC 

 

Tablet Salut 

 

150 mg+75 mg 

+400 mg 

Sandoz Indonesia 

 

Suprazid Tablet 100 mg Armoxindo Farma 

Tibiq 2 Kaptabs Salut - Kimia Farma 

Pro Tb 3 Kids 

 

Tablet 

 

75 mg+50 mg 

+150 mg 

Phapros 

 

TB Vit 6 Tablet 500 mg Meprofarm 

 


