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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 (Kementerian Kesehatan 

RI, 2014).  

Tuberkulosis adalah suatu masalah kesehatan global utama yang 

menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada jutaan orang. TB merupakan 

salah satu dari sepuluh penyebab kematian di dunia. Pada tahun 2015, terdapat 1.4 

juta kematian akibat Tuberkulosis, 0.4 juta kematian akibat TB-HIV dan 10.4 juta 

TB kasus baru (1.2 juta diantaranya positif menderita HIV). Secara keseluruhan, 

90% TB kasus baru yang terjadi dialami oleh orang dewasa dan 10% nya dialami 

oleh anak-anak (rasio laki-laki dan perempuan 1.6:1). Untuk di Indonesia sendiri, 

terdapat 324.539 kasus TB pada tahun 2014. Dari jumlah keseluruhan, 322.806 

kasus merupakan kasus TB baru terdiagnosis dan kasus kambuh (WHO, 2016). 

Indonesia menempati urutan keempat setelah India, Cina dan Afrika selatan. Bila 

diperkirakan, di Indonesia terdapat 450.000 kasus baru dan 65.000 kematian 

akibat Tuberkulosis setiap tahunnya. Selain itu, di Indonesia juga terdapat 19.797 

kasus TB dengan BTA positif pada tahun 2011 (Kementerian Kesehatan RI, 

2013). 

Tuberkulosis  berasal dari droplet yang tersebar diudara melalui batuk serta 

bersin yang terhirup masuk kedalam alveoli di dalam paru-paru. Bakteri 

M.Tubekulosis menyebar dari paru-paru menuju organ lain melalui sistem 

pembuluh darah dan limfa pada pasien yang memiliki gangguan pada sistem 

imunitasnya (Keogh, 2010). 

Sumber penularan TB adalah pasien dengan tes BTA positif melalui 

percikan renik dahak yang dikeluarkannya. Namun, bukan berarti bahwa pasien 

TB dengan hasil pemeriksaan BTA negatif tidak mengandung kuman dalam 

dahaknya (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Demam dan batuk yang sudah 
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berlangsung selama >2 minggu 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, sesak nafas, badan lemas, 

nafsu makan menurun, malaise, berkeringat pada malam hari atau hilangnya berat 

badan (Seth & Kabra, 2011). Beberapa pasien mungkin mengalami nyeri dada 

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

Pengobatan pada pasien TB sering dikenal dengan istilah Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT). OAT dapat dibagi menjadi dua yaitu lini pertama yang 

terdiri dari Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), Etambutol (E), 

Streptomisin (S) dan lini kedua yang terdiri dari Etionamid, Amikasin, 

Kanamisin, Kapreomisin, Asam Paraaminosalisilat, Fluoroquinolon, Sikloserin. 

Lini kedua diberikan kepada pasien yang telah resisten terhadap obat-obatan lini 

pertama. Untuk OAT lini pertama, pengobatan dapat dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu kategori 1, kategori 2 dan kategori anak. Pengobatan TB dengan 

menggunakan kategori 1 ditujukan untuk pasien baru TB paru BTA (+), pasien 

TB paru BTA (-) foto toraks (+) dan pasien TB ekstra paru. Untuk kategori 2 

ditujukan pada pasien kambuh, gagal pada pengobatan dengan panduan OAT 

kategori 1 dan lost follow up. Sedangkan, untuk pengobatan pada kategori anak 

sendiri disesuaikan dengan jenis tuberkulosisnya (Kementerian Kesehatan RI, 

2014). OAT kategori 1, kategori 2, dan kategori anak ini disediakan dalam bentuk 

KDT. KDT adalah sebuah tablet yang mengandung 2, 3 atau 4 bahan aktif. 

Penggunaan OAT-KDT sangat direkomendasikan karena dapat meningkatkan 

kepatuhan pasien, menurunkan resiko terjadinya kegagalan dan resistensi (Varaine 

&  Rich, 2014). Akan tetapi, dalam penggunaan KDT 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).  

Pengobatan TB dengan mengguankan OAT kategori 1 (2(RHZE)/4(HR)3) 

salah satunya ditujukan untuk pasien TB baru terdiagnosis dengan BTA(+). 

Pasien TB yang baru terdiagnosis adalah pasien yang menjalani pengobatan TB 

dengan menggunakan obat anti tuberkulosis selama kurang dari 4 minggu 

(Departement Health of South Africa, 2016). Seorang pasien TB dikatakan tes 
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BTAnya positif jika dari dua kali pemeriksaan dahak didapatkan hasil yang positif 

(Kementerian Kesehatan RI, 2012). Pasien akan menjalani pengobatan selama dua 

tahap yaitu tahap intensif selama 2 bulan dan tahap lanjutan selama 4 bulan. Pada 

tahap intensif, pasien mendapatkan obat RHZE yang diberikan setiap hari. 

Pengobatan pada tahap intensif ini ditujukan untuk secara efektif menurunkan 

jumlah kuman yang ada di dalam tubuh pasien (Kementerian Kesehatan RI, 

2014). Setelah menyelesaikan pengobatan tahap intensif, maka pasien akan 

melanjutkan pengobatan pada tahap lanjutan yang ditujukan untuk membunuh 

bakteri tuberkulosis yang bersifat dorman/persister (Ministry of Health Singapore, 

2016). Pada tahap ini pasien akan mendapatkan (HR) yang diberikan tiga kali 

dalam seminggu (Kementerian Kesehatan RI, 2011).  

Pada tahun 2010 hingga 2011 terdapat sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Atif dkk di Rumah Sakit Umum Penang pada 336 pasien baru terdiagnosis 

TB dengan hasil tes BTA (+) yang menerima pengobatan OAT kategori I. Pada 

penelitian tersebut, diperoleh tingkat keberhasilan pengobatan sebeasar 67,26% 

(226 pasien) sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pengobatan 

yang ada di Rumah Sakit Umum Penang tersebut kurang dari target keberhasilan 

pengobatan yang telah ditetapkan oleh WHO. Kurangnya keberhasilan 

pengobatan tersebut, dapat disebabkan karena pasien tidak melaporkan hasil tes 

BTA nya pada bulan-bulan akhir pengobatan dan juga dapat disebabkan oleh 

dipindahkanya pasien ke rumah sakit lain yang dapat menyebabkan menurunya 

tingkat keberhasilan dari pengobatan. 

Kemudian, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Khazaei dkk di Iran 

tahun 2005 sampai 2013 pada 510  pasien TB baru terdiagnosis dengan BTA (+) 

yang menerima pengobatan menggunakan OAT kategori I. Dari penelitian ini, 

didapatkan hasil tingkat keberhasilan pengobatan menggunakan OAT kategori I 

sebesar 83,1% yang sedikit lebih rendah dari target yang telah ditetapkan oleh 

WHO. Umur, jenis kelamin, dan riwayat pengobatan adalah faktor-faktor penentu 

tingkat keberhasilan pengobatan yang juga harus selalu dipertimbangkan untuk 

meningkatkan keberhasilan pengobatan pada pasien. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini ditujukan 

untuk dapat mengetahui pola penggunaan obat anti tuberkulosis pasien baru 
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dengan BTA positif pada tahap lanjutan dan menganalisis kesesuaian antara pola 

terapi yang didapatkan pasien dengan pedoman pengobatan yang telah ditetapkan 

oleh Departemen Kesehatan RI. Penelitian ini akan dilakukan di Poli Directly 

Observed Treatment Short-course dan Rekam Medik Kesehatan RSU Karsa 

Husada Batu. Pemilihan lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh jenis rumah sakit 

tersebut yang merupakan rumah sakit khusus yang menangani kasus-kasus 

penyakit yang berhubungan dengan paru-paru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan obat anti tuberkulosis pasien baru dengan BTA 

positif pada tahap lanjutan di Poli Directly Observed Treatment Short-course dan 

Rekam Medik Kesehatan RSU Karsa Husada Batu. 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola 

penggunaan  obat anti tuberkulosis pasien baru dengan BTA positif pada tahap 

lanjutan di Poli Directly Observed Treatment Short-course dan Rekam Medik 

Kesehatan RSU Karsa Husada Batu.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mempelajari pola terapi pada pasien tuberkulosis di Poli Directly Observed 

Treatment Short-course dan Rekam Medik Kesehatan RSU Karsa Husada 

Batu. 

b. Mempelajari pola penggunaan obat anti tuberkulosis pasien baru dengan 

BTA positif pada tahap lanjutan meliputi dosis, jenis, efek samping dan hal lain 

terkait data laboratorium dan data klinik pasien. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Memberikan informasi mengenai obat anti tuberkulosis khususnya bagi 

pasien baru dengan BTA positif. 

1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

Sebagai masukan ketika mengambil keputusan atau untuk merekomendasikan 

terapi yang akan dipilih untuk pasien. 


