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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi Paru 

Paru-paru adalah organ berbentuk piramid seperti spons dan berisi udara, 

terletak dalam rongga toraks. Paru-paru sebelah kanan memiliki tiga lobus 

sedangkan untuk paru-paru sebelah kiri memiliki dua lobus. Setiap paru memiliki 

sebuah apeks yang mencapai bagian atas iga pertama, sebuah permukaan 

diagframatik (bagian dasar) terletak diatas diafragma, sebuah permukaan 

mediastinal (medial) yang terpisah dari paru-paru lain oleh mediastinum, dan 

permukaan kostal terletak di atas kerangka iga. Permukaan medistinal memiliki 

hilus (akar), tempat masuk dan keluarnya pembuluh darah bronki, pulmonar, dan 

bronkial dari paru (Gambar 2.1) (Sloane, 2014). 

 

Gambar 2.1 Anatomi Paru (Tu et al, 2013) 

  Pulmo memiliki konsistensi yang lunak, spongius, dan elastis. Pulmo 

terbagi menjadi beberapa lobus oleh celah-celah yang disebut fisura, yaitu fisura 

obliqua (terdapat pada kedua pulmo) dan fisura (hanya terdapat pada pulmo 

dekstra). Pulmo dekstra terdiri dari tiga lobus yaitu lobus superior, medius dan 

inferior (Mashudi, 2011). 
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Gambar 2.2 Anatomi Paru (Encyclopaedia Britannica, 2008) 

  Kuman tuberkulosis bersifat sangat aerobik yakni menyukai daerah yang 

mengandung banyak oksigen, sehingga kuman tuberkulosis mudah tumbuh di 

dalam paru-paru terlebih didaerah apeks (Gambar 2.2) karena pO2 alveolusnya 

paling tinggi. Kelainan pada paru-paru umumnya terletak didaerah lobus superior 

terutama pada bagian apeks (Pedoman Diagnosis & Penatalaksanaan Tuberkulosis 

di Indonesia, 2006). 

 

2.2 Definisi Tuberkulosis 

 Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Mycobacterium Tuberculosis, M.bovi, M.Africanum. Bakteri-bakteri  ini adalah 

penyebab terjadinya tuberkulosis. Tuberkulosis ini biasanya akan mempengaruhi 

paru-paru, namun biasanya juga akan mempengaruhi bagian tubuh yang lain 

(Varaine & Rich, 2014).  

Tuberkulosa 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 tuber-culosis, yang 

dapat dilihat dengan pewarnaan khusus. Granuloma ini dapat sembuh dan berubah 

menjadi jaringan fibrosis. Granuloma juga cenderung menyatu, merusak 

parenkim, dan menimbulkan rongga besar (tuberculosis kavernosa). Dinding 
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rongga ini terdiri dari jaringan fibrosa yang mengandung granuloma aktif (Sander, 

2014).  

2.3 Epidemologi Tuberkulosis 

Pengobatan Tuberkulosis secara global dilakukan untuk mencegah 4,9 juta  

kematian antara tahun 2000 sampai 2015. Pada tahun 2015,  terdapat 6.1 juta 

kasus TB baru yang dilaporkan kepada WHO. Kasus TB dilaporkan meningkat 

dari tahun 2013-2015, peningkatan kasus ini sebagian besar terjadi di India yaitu 

sebanyak 34%. Secara global, terdapat 4.3 juta kesenjangan yang terjadi antara 

insidensi dengan kasus yang dilaporkan. Setengah dari kesenjangan ini terjadi di  

India, Indonesia dan Nigeria. 

Tuberkulosis adalah masalah kesehatan global utama yang menyebabkan 

terjadinya gangguan kesehatan pada jutaan orang setiap tahunnya. Pada tahun 

2015, Tuberkulosis merupakan salah satu dari sepuluh penyebab kematian di 

dunia. Hal ini tetaplah terjadi walaupun faktanya bahwa dengan diagnosis yang 

tepat waktu dan benar, kebanyakan orang yang menderita penyakit Tuberkulosis 

dapat disembuhkan. Pada tahun 2015 diperkirakan terdapat 1.4 juta kematian 

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

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). Selain kasus baru, terdapat juga 

kasus pengobatan ulang dengan jumlah pasien sebanyak 227.873. Secara global, 

angka kematian akibat Tuberkulosis turun sebanyak 47% antara tahun 1990 

sampai 2015 dengan sebagian besar peningkatan yang terjadi setelah tahun 2000. 

Bila diperkirakan, jumlah kasus tuberkulosis pada tahun 2015 yang terjadi di Asia 

adalah 61%, Afrika 26%, Wilayah Medeterania 7% dan untuk wilayah Eropa serta 

Amerika hanya sebesar 3% (WHO, 2016).  
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Gambar 2.3 Angka Insidensi TB di Dunia (WHO, 2016) 

Dari jumlah keseluruhan kasus insidensi TB yang ada di dunia, sebesar  

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

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

2015 (Gambar 2.3). 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 serta 1733nya merupakan kasus pasien gagal 

pengobatan (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. 

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% 

(Kementerian Kesehatan RI, 2103). 

 Pada tahun 2013, WHO memperkirakan di Indonesia terdapat 6.800 kasus 

baru TB dengan Multi Drug Resistance (TB 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, pencatatan kasus, 
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pengobatan pasien, dan tata laksana multi drug resistence (MDR). Secara 

nasional, angka keberhasilan pengobatan TB di Indonesia adalah sebesar 84%. 

Sulawesi utara memiliki capaian tertinggi yaitu sebesar 93%, sedangkan capaian 

terendah berada di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 37% (Kementerian 

Kesehatan RI, 2016).  

 

2.4 Etiologi Tuberkulosis 

Tuberkulosis atau yang biasa disingkat TB, adalah suatu penyakit menular 

yang paling sering terjadi (sekitar 80%) terjadi di paru-paru. Penyebabnya adalah 

suatu basil Gram-positif tahan-asam yakni Mycobacterium tuberculosis. Basil ini 

memiliki dinding sel yang mengandung kompleks lipida-glikolipida serta lilin 

(wax), yang sulit ditembus zat kimia (dapat dilihat pada gambar 2.4). Mycobacteri 

tidak mengeluarkan enzim enzim ekstraseluler maupun toksin. Penyakit ini dapat 

berkembang karena kuman mampu untuk memperbanyak diri di dalam sel-sel 

fagosit dan tahan terhadap enzim-enzim pencernaan (Tjay & Rahardja, 2013). 

 

Gambar 2.4 Dinding sel Mycobacterium Tuberculosis (Tyagi et al, 2013) 

Bakteri Tuberkulosis berbentuk batang dengan panjang 1-10 mikron  dan 

lebar 0,2-0,6 mikron. Bakteri ini tahan terhadap suhu yang rendah hingga dapat 

bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu  antara 4ᵒC sampai (-70ᵒC). 

Kuman sangat peka terhadap panas, suhu matahari dan sinar ultraviolet. Sebagian 

besar kuman akan mati dalam waktu beberapa menit apabila langsung terpapar 
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oleh sinar ultraviolet. Dalam dahak pada suhu 30-37ᵒC akan mati dalam waktu 

lebih kurang 1 minggu (Kementerian Kesehatan RI, 2014).  

Mikobakteria tuberkulosis ini sifatnya sangatlah berbeda dengan kuman lain 

karena dapat cepat sekali timbul resistensi bila terpajan dengan suatu obat. 

Umumnya antibiotika bekerja lebih aktif terhadap kuman yang cepat membelah 

dibandingkan dengan kuman yang lambat membelah. Sifat lambat membelah 

yang dimiliki oleh bakteri tuberkulosis ini merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan perkembangan penemuan obat antimikrobakteria baru jauh lebih 

sulit dan lambat dibandingkan dengan antibakteri lain (Syarif dkk, 2012). 

2.5 Patofisiologi Tuberkulosis 

Tuberkulosis  ditularkan oleh droplet yang tersebar diudara melalui batuk 

serta bersin yang terhirup masuk kedalam alveoli di dalam paru-paru (Gambar 

2.5). Hanya droplet dengan ukuran <10 mikron yang dapat masuk kedalam 

alveolus (Seth & Kabra, 2011). Tuberkulosis menyebar dari paru-paru menuju 

organ lain melalui sistem pembuluh darah dan limfa pada pasien yang memiliki 

gangguan pada sistem imunitasnya (Keogh, 2010). 

 

2.5 Gambar Transmisi Tuberculosis (CDC, 2013) 

Setelah terjadi infeksi melalui saluran napas, di dalam gelembung paru 

(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 
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berlangsung tanpa gejala, hanya jarang disertai batuk dan napas berbunyi. Pada 

orang-orang dengan sistem-imun lemah (anak-anak, manula, pasien AIDS) dapat 

timbul radang paru hebat (Tjay & Rahardja, 2013). Basil TB memperbanyak 

diri di dalam makrofag dan dapat terlepas bebas bila makrofag mati. Jika bertahan 

hidup, bakteri ini akan tersebar melalui kanal limfatik atau aliran darah menuju 

organ yang letaknya lebih jauh (ginjal, hati, otak dan tulang) (Syamsudin & 

Keban, 2013). Benjolan-benjolan yang tadi merupakan reaksi peradangan akan 

bergabung menjadi infiltrat sehingga menimbulkan rongga (caverna) di paru-

paru. Bila kemudian terjadi hubungan antara paru-paru dan cabang bronchi, maka 

terjadilah infeksi oleh TB dengan adanya basil di dahak (sputum) (Tjay & 

Rahardja, 2013). 

2.6 Klasifikasi Tuberkulosis 

2.6.1 Berdasarkan organ yang terinfeksi 

2.6.1.1 Tuberkulosis Paru 

  Penyakit ini merupakan bentuk yang paling sering dijumpai, yaitu sekitar 

80% dari semua penderita. Tuberkulosis yang menyerang jaringan paru-paru ini 

merupakan satu-satunya bentuk dari TB yang mudah tertular kepada manusia lain. 

2.6.1.2 Tuberkulosis Ekstra Paru 

Penyakit ini merupakan bentuk penyakit TB yang menyerang organ tubuh 

lain selain paru-paru seperti pleura, kelenjar limfe, persendian tulang belakang, 

saluran kencing, dan susunan syaraf pusat (Naga, 2012). 

2.6.2 Berdasar Riwayat Pengobatan Sebelumnya 

2.6.2.1 Pasien TB Baru 

Adalah pasien yang menjalani pengobatan TB dengan menggunakan Obat 

Anti Tuberkulosis selama kurang dari 4 minggu. 

2.6.2.2 Pasien Kambuh 

Adalah pasien yang menerima pengobatan dan dinyatakan sembuh atau 

pengobatanya telah selesai pada akhir masa pengobatan namun kini hasil kultur 

dan test BTA nya kembali positif lagi (Departement Health of South Africa, 

2016). 
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2.6.2.3 Pasien Setelah Gagal 

Adalah pasien TB paru yang hasil Kultur atau test BTA nya tetap positif 

pada akhir masa pengobatan (Departement Health of South Africa, 2016). 

Kegagalan dalam pengobatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

adanya infeksi yang disebabkan oleh HIV, diabetes mellitus, beban bakteri yang 

tinggi, resistensi, konsumsi alkohol, merokok, ketidak patuhan pasien dalam 

meminum obat, jenis kelamin, status sosial ekonomi yang rendah, jarak rumah 

dengan pelayanan kesehatan (Dooley et al, 2011). Kegagalan pengobatan 

menyebabkan terjadinya morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pasien yang sembuh (Namukwaya et al, 2011). 

2.6.2.4 Pasien Setelah Putus Berobat (lost follow-up) 

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 (pengobatan kategori ini 

sebelumnya dikenal dengan istilah default) (WHO, 2014). 

2.6.2.5 Lain-lain 

Mereka yang hasil pengobatan TB sebelumnya tidak diketahui dengan jelas 

(Departement Health of South Africa, 2016). 

2.6.3 Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Kepekaan Obat 

2.6.3.1 Mono Resisten (TB MR)  

Bila pasien mengalami resistensi hanya terhadap satu obat anti tuberkulosis 

lini pertama. 

2.6.3.2 Poli Resisten (TB PR)   

Bila pasien mengalami resisten terhadap lebih dari satu obat anti 

tuberkulosis, selain isoniazid dan rifampisin. 

2.6.3.3 Multidrug Resisten (TB MDR) 

Bila pasien mengalami resistensi terhadap setidaknya kedua obat dari 

isoniazid dan rifampisin. 

2.6.3.4 Extensive drug Resisten (TB XDR)  

Bila pasien yang mengalami resistensi terhadap floroquinolon apapun dan 

resisten terhadap setidaknya salah satu obat yang diinjeksikan dari obat kelas lini 

kedua (kapreomisin, kanamisin dan amikasin). 
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2.6.3.5 Rifampisin resisten (TB RR)  

Bila pasien resisten terhadap rifampisin, terdeteksi menggunakan fenotip 

atau metode genotip dengan ada atau tidaknya resistensi terhadap obat anti 

tuberkulosis lainnya. Termasuk resistensi terhadap rifampisin dalam bentuk mono, 

poli resisten, MDR ataupun XDR (WHO, 2014). 

2.6.4 Berdasakan Status HIV 

2.6.4.1 Pasien TB dengan HIV positif 

adalah pasien dengan hasil tes HIV positif sebelumnya atau sedang 

mendapatkan ART. Dapat juga pada pasien dengan hasil tes HIV positif pada saat 

didiagnosis TB. 

2.6.4.2 Pasien TB dengan HIV negatif  

adalah pasien TB dengan hasil tes HIV negatif sebelumnya atau pada pasien 

dengan hasil tes HIV nya negatif saat didiagnosis TB.  

2.6.4.3 TB dengan status HIV tidak diketahui  

adalah pasien TB tanpa adanya bukti pendukung hasil tes HIV saat 

diagnosis TB ditetapkan (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

 

2.7 Manifestasi klinik 

Demam dan batuk yang sudah 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, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, malaise, 

berkeringat pada malam hari atau hilangnya berat badan (Seth & Kabra, 2011). 

Tidak semua pasien yang menderita tuberkulosis mengalami gejala seperti diatas, 

terutama pada pasien dengan HIV positif yang mungkin hanya memiliki salah 

satu dari semua gejala yang ada. Beberapa pasien mungkin mengalami nyeri dada 

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

Selain itu, gejala-gejala yang dialami oleh pasien TB diatas juga dapat dijumpai 

pula pada penyakit paru selain TB, seperti bronkiektasis, bronkitis kronis, asma, 

kanker paru dan lain-lain. Mengingat prevalensi TB di Indonesia saat ini masih 

tinggi, maka setiap orang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan 
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gejala diatas dianggap sebagai seorang terduga pasien TB dan perlu dilakukan 

pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung (Kementerian Kesehatan RI, 

2014). 

1. Batuk 

Batuk adalah gejala serta penyebab utama dari 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 (Proaño 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 & Morgan, 2010). 

2.  Sesak Nafas 

Sesak nafas dapat terjadi ketika pasien telah mengalami efusi pleura atau 

pneumotoraks.  

3. Demam 

Demam adalah gejala yang paling umum muncul pada pasien tuberkulosis. 

Dari penelitian yang dilakukan di Kepulauan Faroe secara prospektif pada 

517 pasien tuberkulosis, didapatkan hasil sebanyak 232 pasien (70%) 

mengalami gejala ini. Suhu tubuh pada pasien dapat menigkat hingga 39ᵒC 

dan ini berlangsung selama 14-21 hari. 

4. Nyeri Dada 

 Nyeri dada ini tidak umum terjadi pada pasien tuberkulosis. Jika memang 

terjadi pada pasien, maka ini menandakan bahwa inflamasi (peradangan) 

yang terjadi telah mencapai pleura dengan atau tanpa efusi (Basgoz, 2010). 

 

2.8 Diagnosis 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 
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sputum secara mikroskopi, kultur, pemeriksaan radiologi, dan Mountoux 

tuberculin skin test. Berdasarkan studi yang dilakukan, beberapa pasien yang 

terdiagnosis TB paru mengungkapkan bahwa gejala yang mereka alami adalah 

batuk kronis dan penurunan berat badan (Ministry of Health Singapore, 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 

2.6) (Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

 

Gambar 2.6 Algoritme diagnosis TB paru pada dewasa 

(Kementerian Kesehatan RI, 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 

underdiagnosi (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Berikut ini adalah definisi dari 

kasus TB berdasarkan diagnosisnya :  
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A. Kasus TB definitif adalah kasus dengan salah satu dari spesimen biologis 

positif dengan pemeriksaan mikroskopis apusan dahak, biakan atau 

diagnostik cepat yang telah disetujui oleh WHO (seperti Xpert 

MTB/RIF). (Pada revisi guideline WHO tahun 2013 definisi kasus TB 

definitif ini direvisi menjadi kasus TB dengan konfirmasi 

bakteriologis) (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Pasien yang 

termasuk dalam kelompok pasien ini adalah pasien TB paru BTA positif, 

pasien TB paru hasil biakan M.tb positif, pasien TB paru hasil tes cepat 

M.tb positif, pasien TB ekstraparu terkonfirmasi secara bakteriologis 

baik dengan BTA, biakan maupun tes cepat dari contoh uji jaringan yang 

terkena, TB anak yang terdiagnosis dengan pemeriksaan bakteriologis 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

B. 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. Pasien yang termasuk dalam kelompok pasien ini adalah pasien TB 

paru BTA negatif dengan hasil pemeriksaan foto toraks mendukung TB, 

pasien TB ekstraparu yang terdiagnosis secara klinis maupun laboratoris 

dan histopatologis tanpa konfirmasi bakteriologis, dan TB anak yang 

terdiagnosis dengan sistem skoring (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

2.8.1 Pemeriksaan Sputum Secara Mikroskopi 

Pemeriksaan sputum BTA secara mikroskopi memungkinkan dilakukanya 

identifikasi secara cepat dan terpercaya pada pasien dengan TB paru dimana 

terdapat lebih dari 5000 basil/ml di dalam sputum pasien tersebut (Gambar 2.7). 

Kendala pada pemeriksaan mikroskopik tergantung pada kualitas pengambilan 

dahak. Dahak yang diproduksi pada pagi hari sering menunjukkan jumlah 

konsentrasi M.tuberculosis yang lebih tinggi. Yang penting pada pemeriksaan ini 

adalah, persiapan yang tepat dan interpretasi/penafsiran hasil pemeriksanya. 

Dengan demikian, teknisi laboratorium harus dilatih dan terus diawasi kualitasnya 

(Kementerian Kesehatan RI, 2012). 
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Gambar 2.7 Bakteri Mycobacterium Tuberculosis tampak berwarna merah 

(Kementerian Kesehatan RI, 2012) 

Pemeriksaan ini direkomendasikan untuk semua pasien yang diduga 

menderita  TB paru. Pemeriksaan dahak berfungsi untuk menegakkan diagnosis, 

menilai keberhasilan pengobatan dan menentukan potensi penularan. Pemeriksaan 

dahak untuk penegakkan diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 contoh uji 

dahak yang dikumpulkan dalam dua hari kunjungan yang berurutan berupa dahak 

Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS). Bila dari dua kali pemeriksaan didapatkan hasil 

BTA (+), maka dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut mengidap tuberkulosis 

paru (Kementerian Kesehatan RI, 2012). 

A. S (Sewaktu): dahak ditampung pada saat terduga pasien TB datang 

berkunjung pertama kali ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pada saat 

pulang, terduga pasien membawa sebuah pot dahak untuk menampung 

dahak pagi pada hari kedua. 

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

bangun tidur. Pot dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas fasilitas 

pelayanan kesehatan.  

C. S (Sewaktu): dahak ditampung fasilitas pelayanan kesehatan pada hari 

kedua, saat menyerahkan dahak pagi (Kementerian Kesehatan RI, 2012). 

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. Hal tersebut bisa saja terjadi oleh karena jumlah kuman yang 
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terkandung dalam contoh uji ≤ dari 5.000 kuman/cc dahak sehingga sulit dideteksi 

melalui pemeriksaan mikroskopis langsung. Pasien TB dengan BTA negatif juga 

masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB. Tingkat penularan pasien 

dengan status BTA (+) sebesar 65%, pada pasien BTA (-) dengan kultur (+) 

sebesar 26% dan pada pasien kultur (-) dengan foto toraks (+) sebesar 17% 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

2.8.2 Kultur  

Kultur memungkinkan diagnosis yang lebih sensitif dan lebih akurat 

dibandingkan dengan pemeriksaan mikroskopik. Diperlukan 10-100 basil/ml 

untuk mendapatkan hasil yang positif. Kultur hanya dapat dilakukan di 

laboratorium khusus dengan prosedur yang berkualitas. Bakteri M.Tuberculosis 

adalah patogen yang pertumbuhanya lambat sehingga hasil kultur diperoleh 

setelah beberapa hari. Kultur ini dugunakan untuk menegakkan diagnosis pada 

pasien TB ekstraparu, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan BTA negatif bila 

diagnosis diragukan, memonitoring pengobatan dan hasil pengobatan pada pasien 

yang menerima pengobatan anti tuberkulosis lini ke dua (Varaine & Rich, 2014).    

2.8.3 Pemeriksaan Radiologi 

Sinar-x dada menunjukkan nodula lesi, infiltrasi berpetak (terutama di lobus 

atas), pembentukan rongga dan jaringan parut. Akan tetapi uji ini tidak dapat 

membedakan TB aktif dengan TB inaktif (Wilkins & Williams, 2011). Radiografi 

pada dada berguna untuk diagnosis dari penyakit TB. Kelainan pada dada dapat 

digunakan sebagai tanda adanya penyakit TB paru. Rontgen pada posterior-

anterior digunakan untuk mendeteksi adanya kelainan pada dada yang disebabkan 

karena TB (Gambar 2.8) (CDC, 2013). 

 

Gambar 2.8 Hasil Radiografi Bagian Dada ( CDC, 2013) 
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  Pada penyakit TB paru, kelainan radiografi sering terlihat pada apikal dan 

segmen posterior yang ada di lobus atas atau pada segmen posterior yang ada di 

lobus bawah. Lesi dapat muncul di bagian mana saja pada paru-paru dengan 

ukuran, bentuk, kepadatan yang berbeda-beda terutama pada pasien yang 

terinfeksi HIV. Campuran nodular dan lesi fibrosis perlahan-lahan mungkin akan 

berisi basil tuberkulosis dan akan berkembang menjadi penyakit TB (CDC, 2013).  

2.8.4 Mantoux Tuberculin Skin Test 

Pada uji ini digunakan tuberculin yang terbuat dari protein yang berasal dari 

M.tuberculosis. Injeksi tuberculin ini dilakukan diantara lapisan kulit lengan 

bawah dan diamati dalam waktu 48-72 jam. Adanya indurasi (pembengkakan) 

pada situs injeksi diukur dalam satuan mm. Nilai indurasi < 5mm memberikan 

hasil yang positif untuk orang yang terinfeksi HIV, orang yang baru 

berhubungan/kontak dengan pasien TB, orang yang telah mendapatkan 

tranplantasi organ, orang yang hasil rontgennya menunjukkan adanya riwayat 

penyakit TB, dan pasien yang memiliki penyakit berkaitan dengan sistem imun. 

Nilai indurasi ≥ 10mm (Gambar 2.9) memberikan hasil positif untuk orang yang 

bekerja di daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap terkenanya infeksi TB, 

orang dengan kondisi medis yang berisiko tinggi terhadap terkenanya TB 

(Syamsudin & Keban, 2013). 

 

Gambar 2.9  Cara Pembacaan Mantoux Tuberculin Skin Test  

(CDC, 2013) 
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TST digunakan untuk menentukan apakah seseorang terinfeksi dengan 

M.Tuberculosis. Pada kebanyakan orang yang terinfeksi TB, sistem kekebalan 

tubuh akan mengenali tuberculin ini karena tuberculin diekstraksi dari basil 

tuberkulum yang menyebabkan infeksi. Dibutuhkan 2 sampai 8 minggu setelah 

infeksi  awal oleh M.Tuberculosis agar sistem kekebalan tubuh dapat bereaksi 

terhadap tuberculin dan infeksi akan terdeteksi oleh TST (CDC, 2013).  

 

2.9 Faktor Resiko Tuberkulosis 

Langkah pertama dalam mengendalikan tuberkulosis adalah dengan 

memahami faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan seseorang terinfeksi. 

Faktor resiko tersebut meliputi sumber infeksi, merokok, konsumsi alkohol, 

kepadatan hunian lingkungan tempat tinggal. Tuberkulosis sangat mudah menular 

pada orang-orang yang tinggal di perumahan padat penduduk karena kurangnya 

sinar matahari dan sirkulasi udara yang buruk/pengap sehingga kuman sangat 

mudah bertransmisi. Kondisi yang dapat merubah status imun seseorang juga 

dapat meningkatkan resiko terjadinya tuberkulosis, contohnya adalah HIV, 

diabetes, alkohol, gizi buruk, asap tembakau, dan polusi udara dalam ruangan 

(Shanmuganathan & Shanmuganathan, 2015). 

Terjadinya peningkatan kasus TB dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi,  

daya tahan tubuh, status gizi, kebersihan diri individu, umur dan jenis kelamin. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hsien-Ho lin di Taiwan pada tahun 2009, 

merokok juga dapat menjadi faktor resiko tuberkulosis. Perokok dua kali lipat 

lebih beresiko terjangkit infeksi tuberkulosis dibandingkan dengan mereka yang 

tidak merokok (Manalu, 2010). 

a.  Faktor Sosial Ekonomi 

Faktor sosial ekonomi di sini sangat erat kaitanya dengan kondisi rumah, 

kepadatan hunian, lingkungan perumahan, serta lingkungan dan sanitasi 

tempat bekerja yang buruk. Semua faktor tersebut dapat memudahkan 

penularan TB. Pendapatan keluarga juga sangat erat dengan penularan TB, 

karena pendapatan yang kecil membuat orang tidak dapat hidup layak 

yang memenuhi syarat-syarat kesehatan (Naga, 2012). Bila diperkirakan, 

seorang pasien TB dewasa akan kehilangan rata-rata waktu kerjanya 3 
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sampai 4 bulan. Hal tersebut berakibat pada kehilangan pendapatan 

tahunan rumah tangganya sekitar 20-30%. Jika ia meninggal akibat TB, 

maka akan kehilangan pendapatannya sekitar 15 tahun. Selain merugikan 

secara ekonomis, TB juga memberikan dampak buruk lainnya secara sosial 

seperti stigma bahkan dikucilkan oleh masyarakat (Kementerian 

Kesehatan, 2014). 

b. Status Gizi 

Kekurangan kalori, protein, vitamin, zat besi, dan lain-lain (malnutrisi) 

akan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang sehingga rentan terhadap 

berbagai penyakit, termasuk tuberkulosis paru. Keadaan ini merupakan 

faktor penting yang berpengaruh di negara miskin, baik pada orang dewasa 

atau anak-anak. 

c.  Umur 

Penyakit tuberkulosis paru paling sering ditemukan pada usia muda atau 

usia produktif, yaitu 15-50 tahun. Dewasa ini, dengan terjadinya transisi 

demografi menyebabkan usia harapan hidup lansia menjadi lebih tinggi. 

Pada usia lanjut (lebih dari 55 tahun) sistem imunologis seseorang akan 

menurun sehingga sangat rentan terhadap berbagai peyakit termasuk 

penyakit tuberkulosis paru. 

d.  Jenis Kelamin 

 Menurut WHO, sedikitnya dalam peiode setahun ada sekitar 1 juta 

perempuan yang meninggal akibat tuberkulosis paru. Dari fakta ini, dapat 

disimpulkan bahwa kaum perempuan lebih rentan terhadap kematian 

akibat serangan tuberkulosis karena proses kehamilan dan persalinan. Pada 

laki-laki penyakit ini lebih tinggi karena rokok dan alkohol dapat 

menurunkan sistem pertahanan tubuh (Naga, 2012). 

 

2.10 Komplikasi Tuberkulosis 

Tuberkulosis dapat menyebabkan terjadinya beberapa komplikasi yaitu: 

a. Hemoptisis : Pada pasien dengan tuberkulosis paru, hemoptisis hanya 

terjadi pada 25% pasien. Hemoptisis ini dikaitkan dengan penyakit 

pernafasan yang dialami oleh pasien tuberkulosis paru. Hemoptisis 
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merupakan batuk darah yang dapat mengancam jiwa dan harus ditangani 

dengan cepat dan tepat. Hemoptisis dapat menjadi penanda penyakit 

dada yang berpotensi serius. Hemoptosis merupakan ekspektorasi darah 

dengan volume besar sekitar (300-600ml dalam 24 jam). Diperkirakan 

sekitar 400ml darah yang berada di ruang alveolar sudah cukup untuk 

menghambat pertukaran gas secara signifikan sehingga dapat 

menyebabkan kematian akibat sesak nafas (Chun & Morgan, 2010).  

b. Pneumotoraks : Adalah adanya udara di dalam rongga pleura. 

Pneumotoraks biasanya disertai dengan sesak nafas, batuk, dan 

malnutrisi (Okonkwo et al, 2013).  

c. Bronkiektasis : Adalah terjadinya pelebaran pada bronkus yang 

abnormal dan menetap, disebabkan karena adanya kerusakan pada 

elastisitas dan muskular dinding bronkus (Jordan et al, 2010). 

d. Efusi Pleura : Adalah adanya peradangan pada pleura yang disebabkan 

oleh menumpuknya cairan pada rongga pleura. Efusi pleura biasanya 

terjadi 3-6 bulan setelah infeksi primer terjadi (Devi, 2013).   

e. Penyebaraan infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, persendian, dan 

ginjal (Devi, 2013).   

 

2.11 Terapi Farmakologi 

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 (Tabel II.1) (Jnawali & 

Ryoo, 2013). 
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Tabel II.1 Klasifikasi penggunaan Obat Anti tuberkulosis saa (WHO, 2014) 

 

2.11.1 Tahap Pengobatan Tuberkulosis 

2.11.1.1 Tahap Intensif 

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 

Grup Deskripsi Obat Singkatan 

 

1 

 

Obat Anti tuberkulosis oral 

lini pertama 

 

Isoniazid 

Rifampisin 

Etambutol 

Pirazinamid 

Rifabutin 

Rifapentin 

 

H 

R 

Z 

E 

Rfb 

Rpt 

 

2 

 

Obat Anti tuberkulosis  

(Injactabel atau parenteral) 

 

Streptomisin 

Kanamisin 

Amikasin 

Kapreomisin 

 

S 

Km 

Am 

Cm 

 

3 

 

Fluoroquinolon (FQs) 

 

Levofloxasin 

Moxifloxasin 

Gatifloksasin 

Ofloksasin 

 

Lfx 

Mfx 

Gfx 

Ofx 

 

4 

 

Obat Anti tuberkulosis oral 

lini kedua 

 

Ethionamid 

Prothionamid 

Sikloserin 

Terizidon 

p- asam aminosalisilat 

p-sodium 

aminosalisilat 

 

Eto 

Pto 

Cs 

Trd 

PAS 

 

PAS-Na 

 

5 

 

Obat Anti tuberkulosis 

dengan data efikasi dan/ atau 

keamanan penggunaan obat 

dalam jangka panjangnya 

masih terbatas pada 

pengobatan DR-TB 

 

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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BTA negatif (konversi) dalam kurun waktu 2 bulan (Kementerian Kesehatan RI, 

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 (Kementerian Kesehatan 

RI, 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). 

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 M.tuberculosis dieliminasi pada tahap intensif, namun untuk mencapai 

kesembuhan maka seluruh tahap pengobatan termasuk tahap pengobatan lanjutan 

harus diselesaikan oleh pasien (Ministry of Health Singapore, 2016).  

2.11.1.2 Tahap Lanjutan 

Setelah pasien 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/dorman akan dibunuh. Bakteri tuberkulosis yang bersifat 

persister/dorman ini bila tidak sepenuhnya dibunuh maka akan menyebabkan 

terjadinya kekambuhan pada pasien (Ministry of Health Singapore, 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, 

2105). 
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2.11.2 Obat Anti tuberkulosis Lini Pertama 

Obat-obat anti tuberkulosis lini pertama ini memiliki mekanisme yang 

berbeda-beda (Gambar 2.10), ada yang bersifat bakterisida ada juga yang bersifat 

bakteriostatik. Obat anti tuberkulosis yang bersifat bakterisida (terutama 

Isoniazid) mampu membasmi bakteri tuberkulosis yang berkembang dengan 

cepat. Sedangkan obat anti tuberkulosis yang bersifat bakteriostatik berfungsi 

untuk menyelesaikan sterilisasi dari infeksi tuberkulosis dengan berfokus pada 

bakteri yang bersifat persister (Principi et al, 2015).  

 

Gambar 2.10 Mekanisme kerja Obat Anti tuberkulosis lini pertama 

(Zumla et al, 2013) 
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Pada pasien tuberkulosis yang mendapatkan pengobatan secara monoterapi 

akan lebih cepat mengalami resistensi, sehingga pengobatan dilakukan dengan 

cara mengkombinasikan beberapa obat-obatan anti tuberkulosis dengan dosis 

yang berbeda-beda (Tabel II.3) (Keshavjee & Farmer, 2012).  

Tabel II.2 Dosis OAT Lini Pertama (Seth & Kabra, 2011) 

Jenis OAT 

Dosis yang direkomendasikan  

Harian 

Dosis 

Maksimum 

/Hari 

3xseminggu 

Dosis 

Maksimum

/Hari 

Isoniazid (H) 
5 (4-6) 

(mg/kg) 
300 mg 10 (8-12) 900 mg 

Rifampisin (R) 
10 (8-12) 

(mg/kg) 
600 mg 10 (8-12) 600mg 

Pirazinamid (Z) 
25 (20-30) 

(mg/kg) 
2000 mg 35 (30-40) - 

Streptomisin (S) 
15 (12-18) 

(mg/kg) 
1000 mg 15 (12-18) 1000mg 

Ethambutol (E) 
15 (15-20) 

(mg/kg) 
2500 mg 30 (20-35) - 

 

Pengobatan menggunakan obat-obatan anti tuberkulosis lini pertama ini 

dapat menyebabkan berbagai macam efek samping (Tabel II.4). Salah satu efek 

samping yang berat dan harus diwaspadai adalah terjadinya kerusakan hati. Efek 

samping ini dapat disebabkan oleh tiga obat lini pertama yaitu Isoniazid, 

Rifampisin dan Pirazinamid. Toksisitas dapat dianggap ringan apabila AST dan 

ALT <5 kali batas normal dan dianggap sedang apabila AST/ALT sebesar 5-10 

kali batas normal. Toksistas dianggap berat bila nilai ALT/AST > 10 kali batas 

normal (CDC, 2013). Apabila diperkirakan bahwa gangguan fungsi hati 

disebabkan oleh OAT, pemberian semua OAT yang bersifat hepatotoksik harus 

dihentikan. Pengobatan yang diberikan pada pasien ini hanya Streptomisin dan 

Etambutol sambil menunggu fungsi hati membaik. Bila fungsi hati normal atau 

mendekati normal, berikan Rifampisin dengan dosis bertahap kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian Isoniazid secara bertahap (Kementerian Kesehatan 

RI, 2014). 
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Tabel II.3 Efek Samping OAT dan penanganannya  

(Kementerian Kesehataan RI, 2013) 

Efek tidak diinginkan (ETD) Kemungkinan 

Obat Penyebab 

Pengobatan 

Mayor  Hentikan obat penyebab dan rujuk 

kepada dokter ahli segera 

Ruam kulit dengan atau tanpa 

gatal 

Streptomisin, 

Isoniazid, 

Rifampisin, 

pirazinamid 

Hentikan OAT 

Tuli (Tidak didapatkan kotoran 

yang menyumbat telinga pada 

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 

Rasa terbakar, kebas atau 

kesemutan di tangan dan kaki 

isoniazid Piridoksin 50-75mg/ 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 
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2.11.2.1 Rifampisin 

 

 

Gambar 2.11 Struktur Kimia Rifmpisin (Kolyva & Karakousis, 2012) 

Mekanisme Kerja. Rifampisin (Gambar 2.11) mempunyai aksi membentuk 

kompleks stabil dengan DNA-dependent RNA polymerase, dengan mengikat 

subunit β enzim tersebut sehingga menyebabkan penghambatan pada sintesis 

RNA. Resistensi terhadap obat ini terjadi karena mutasi pada subunit β enzim 

tersebut. Rifampisin di metabolisme di hati (proses deasetilasi) menjadi metabolit 

aktif sehingga toksik pada hati menyebabkan kerusakan pada sel hati. Rifampisin 

dapat menginduksi enzim sitokrom P-450 sehingga dapat meningkatkan proses 

metabolisme obat lain jika digunakan secara bersamaan (Nugroho, 2014). 

Farmakokinetik. Rifampisin yang diberikan secara per oral akan mencapai 

konsentrasi puncak di dalam plasma sekitar 2-4 jam dengan konsentrasi puncak 

sebesar 14.91 µg/ml. Rifampisin mudah diabsorbsi didalam saluran pencernaan. 

Setelah sekitar 6 jam, hampir semua rifampisin telah diasetilasi. Bahkan dalam hal 

ini, bentuk deasetilasi dari rifampisin masih ampuh sebagai antibiotika. Namun, 

bentuk deasetilasi dari rifampisin ini tidak dapat lagi di reabsorbsi kembali oleh 

usus yang kemudian akan dieliminasi dari tubuh. Rifampisin akan diekskresikan 

di dalam urine sebanyak 7% dan sebanyak 60-65% nya akan diekskresikan ke 

dalam feses. Waktu  paruh  dari rifampisin berkisar 1,5-5,0 jam dengan AUC 

sebesar 117.93 µg-h/ml.  Obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh dan 

mencapai konsentrasi efektif dalam berbagai macam organ dan cairan tubuh. 

Sekitar 60-90% obat ini terikat protein plasma (Firdaus, 2013). 

Sifat obat. Rifampisin bersifat bakterisidal dalam waktu 1 jam. Targetnya 

adalah semua basil M.tuberculosisis termasuk basil yang bersifat dormant. 
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Rifampisin bekerja pada semua basil baik yang berada pada intraseluller maupun 

ekstraseluller (Departmen Health Republic of South Africa, 2014).  

Dosis. Untuk pengobatan tuberculosis pada anak-anak dengan berat badan 

kurang dari 30 kg dosisnya sebanyak 15mg/kg (10 sampai 20mg/kg/hari) satu kali 

sehari diminum saat perut kosong. Pada anak-anak dengan berat badan lebih dari 

30kg dan pada orang dewasa dosisnya sebanyak 10mg/kg (8 sampai 12 

mg/kg/hari) satu kali sehari. Dosis maksimumnya sebanyak 600mg/hari (Seth & 

Kabra, 2011). 

Efek Samping. Perubahan warna cairan tubuh (urin, air mata, saliva, 

sputum, keringat, dll) ini normal dan tidak membahayakan untuk pasien. 

Gangguan pencernaan, sakit kepala, mengantuk, gangguan hati, terjadinya 

sindrom seperti influenza (sering terjadi pada pasien yang tidak teratur meminum 

obat), trombositopenia, reaksi hipersensitivitas. Apabila terdapat gejala 

hepatotoksisitas  seperti penyakit kuning  maka pengobatan dengan menggunakan 

rifampisin harus dihentikan sampai gejalanya hilang (Pilon, 2016).  

Interaksi Obat. Rifampisin berinteraksi bila digunakan bersamaan dengan 

obat-obat antikoagulan oral, asam valproat, antidepressan (Nortriptilin dan 

setralin), barbiturat, benzodiazepine, ketokenazole, kloramfenikol, diltiazem, 

enalapril, fenitoin, kontrasepsi dan digoxin. Rifampisin harus diminum pada saat 

perut kosong karena makanan dapat menurunkan absorbsi rifampisin sebesar 

26%. Antasida yang mengandung alumunium hidroksida dapat menunda absorbsi 

dari Rifampisin. Sejumlah besar interaksi dapat terjadi antara rifampisin dengan 

obat lain.  Rifampisin adalah inducer kuat dari sistem CYP450. Rifampisin dapat 

meningkatkan metabolisme dari berbagai obat yang sebagian atau seluruhnya 

dimetabolisme oleh CYP450 ketika obat ini diberikan secara bersamaan. 

Rifampisin dapat menurunkan konsentrasi plasma agen hipoglikemik oral, 

sehingga perlu dilakukan peningkatan dosis dari agen hipoglikemik oral tersebut 

(Arbex et al, 2010). 
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2.11.2.2 Isoniazid 

 

 

Gambar 2.12 Struktur Kimia Isoniazid (Kolyva & Karakousis, 2012) 

Mekanisme Kerja. Isoniazid (Gambar 2.12) mempunyai aksi menghambat 

pembentukan asam mikolat, suatu komponen selubung sel (envelope) pada 

mikobakteria. Selama menerima Isoniazid, pasien dengan gangguan ginjal 

maupun gagal ginjal harus diberikan bersama dengan piridoksin untuk mencegah 

neuropati perifer (Nugroho, 2014). 

Sifat obat. Isoniazid bersifat bakterisidal setelah 24 jam. Membunuh sekitar 

>90% basil yang berada pada intraseluller maupun ekstraseluller selama beberapa  

hari pertama pengobatan. Targetnya adalah basil yang pertumbuhanya cepat dan 

sedang. Isoniazid memiliki ph yang bersifat alkalin (Departmen Health Republic 

of South Africa, 2014).  

Farmakokinetik. Isoniazid berinteraksi dengan adanya makanan, sehingga 

waktu yang paling baik untuk pemberian Isoniazid adalah saat perut kosong. 

Sebanyak 0-10% Isoniazid akan terikat dengan protein plasma. Pada pasien 

dengan tipe asetilator cepat, waktu paruh dari isoniazid adalah 1 jam dan sekitar 2 

sampai 5 jam pada pasien dengan tipe asetilator lambat. Pada pasien dengan 

kelainan hati  atau ginjal dapat  menyebabkan waktu paruh isoniazid lebih panjang 

lagi (Arbex et al, 2010).  AUC Isoniazid pada pasien dengan tipe asetilator cepat 

berkisar antara 19 mg-h/L dan sebesar 48.2 mg-h/L pada pasien asetilator lambat. 

Cmaksnya sebesar 5.4 µg/ml pada pasien dengan tipe asetilator cepat dan sebesar 

7.1 µg/ml pada pasien asetilator lambat (Brennan et al, 2008). 

Dosis. Untuk anak-anak dibawah 30kg dosisnya 10mg/kg (7 sampai 

15mg/kg/hari) satu kali sehari, diminum saat perut kosong. Untuk anak-anak 

diatas 30 kg dan untuk orang dewasa dosis harianya adalah 5mg/kg (4-6 
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mg/kg/hari) dengan dosis maksimumnya 300 mg/hari. Sedangkan untuk frekuensi 

3x seminggu, dosisnya adalah 10mg/kg (8-12mg/kg/hari) dengan dosis 

maksimumnya 900mg/hari (Pilon.S, 2016). 

Metabolisme dan Ekskresi. Isoniazid dimetabolisme di hati melalui 

asetilasi oleh N-asetiltransferase, yang menghasilkan asetilisoniazid dan asam 

asam isonikotinat. Tingkat asetilasinya berbeda untuk setiap pasien. Isoniazid 

diekskresikan oleh ginjal sekitar (70-96%) dan sebagian besar diinaktifkan 

melalui metabolisme. Pada pasien dengan tipe asetilator cepat, 7% isoniazid 

diekskresikan dalam urine yang dapat muncul sebagai isoniazid bebas. Sebesar 

37% Isoniazid dapat  menjadi isoniazid terkonjugasi pada pasien dengan tipe 

asetilator lambat. Sebagian kecil isoniazid diekskresikan dalam tinja (Arbex et al, 

2010). 

Efek Samping. Menyebabkan neuropati periferal, terutama pada pasien 

malnutrisi, pengonsumsi alkohol, pengidap diabetes, pasien yang terinfeksi HIV, 

wanita hamil dan wanita menyusui, pasien dengan gangguan ginjal atau pasien 

yang menderita penyakit hati kronis, pasien yang mengkonsumsi Isoniazid dosis  

tinggi. Selain itu juga dapat menyebabkan psikis toksik, gangguan hepatik 

(jaundice), khususnya pada pasien pengonsumsi alkohol, pasien yang 

mendapatkan rifampisin, pasien dengan usia >35 tahun. Menyebabkan reaksi 

hipersensitivitas (Pilon, 2016). Aman bagi janin namun dapat meningkatkan 

resiko hepatotoksisitas pada postpartum. Perlu dilakukanya penambahan 

suplemen piridoxine pada pasien yang sedang hamil dan pada pasien yang 

memiliki faktor resiko terjadinya neuropati (Sia, 2011). 

Interaksi Obat. Penggunaan Isoniazid bersamaan dengan asam 

paraamisosalilat, insulin, karbamazepin dan teofilin dapat meningkatkan 

efektivitas dari Isoniazid. Namun apabila Isoniazid digunakan bersamaan dengan 

prednisolon dan ketokenazole, maka efektifitasnya akan menurun. Isoniazid juga 

dapat meningkatkan resiko hepatotoksisitas dari asetaminofen apabila digunakan 

secara bersamaan. Efektivitas dari obat antiepilepsi seperti phenobarbitone, 

karbamazepine, dan asam valproat akan meningkat bila digunakan dengan 

Isoniazid. Ketika obat digunakan secara bersamaan maka konsentrasi dari obat 

antiepilepsi harus terus dipantau dan bila perlu dapat dilakukan penurunan dosis. 
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Isoniazid juga dapat meningkatkan efek dari diazepam, triazolam, haloperidol, 

antidepressan trisiklik dan warfarin (Seth & Kabra, 2011).  

2.11.2.3 Pirazinamid 

Pirazinamid merupakan obat anti tuberkulosis lini pertama yang bekerja 

pada basil tuberkel di lingkungan yang asam (ph < 5.5) dan hanya bekerja pada 

bakteri tuberkulosis yang bersifat semi dormant atau persister. Pirazinamid sama 

sekali tidak memiliki aktivitas pada bakteri tuberkulosis yang sedang berkembang 

(Tan et al, 2016).  

 

Gambar 2.13 Struktur Kimia Pirazinamid (Kolyva & Karakousis,  2012) 

Mekanisme kerja. Pirazinamid adalah prodrug yang perlu dirubah menjadi 

bentuk aktifnya yaitu asam pyrazinoic oleh enzim dari bakteri 

(nikotinamidase/pirazinamidase). Mekanisme kerja antibiotik ini masih belum 

sepenuhnya diketahui. Tetapi seharusnya pirazinamid (Gambar 2.13) masuk 

kedalam basilus, kemudian dirubah menjadi asam pirazinoic oleh pirazinamides 

dan akan mencapai konsentrasi puncak dalam sitoplasma bakteri yang 

menyebabkan tidak efektifnya sistem efluks. Akumulasi dari asam pirazinoic akan 

menurunkan pH intraseluller yang menyebabkan inaktivasi dari enzim seperti 

sintesis asam lemak 1, yang memainkan peran penting dalam mensintesis asam 

lemak sehingga berakibat pada menurunnya biosintesis dari asam mikolat.  

Resistensi pirazinamid terjadi akibat adanya mutasi pada gen pncA, yang akan 

mengkode nikotinamidase/enzim pirazinamidase dan mencegah teraktivasinya 

pirazinamid (Arbex et al, 2010). 

Farmakokinetika. Pirazinamid diabsorbsi dengan cepat, Cmaxnya berkisar 

antara 1 sampai 2 jam setelah pemberian dengan konsentrasi puncaknya sebesar 

38.7µg/ml,  sedangkan untuk T ½ nya kurang lebih adalah 9 jam dengan AUC 

sebesar 502 mg-h/L. Sebesar 10-20% Pirazinamid akan terikat dengan protein 

plasma. Aktivitas dari pirazinamid sendiri dipengaruhi oleh dosisnya. Berdasarkan 
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beberapa studi klinis baru-baru ini, disarankan menargetkan konsentrasi Cmax 

pirazinamid yang lebih tinggi. Pasien yang mendapatkan pirazinamid namun 

dengan konsentrasi Cmax <35 mikrogram/mL dapat meningkatkan resiko 

kegagalan pada pengobatan (Alsultan & Peloquin, 2014).  

Dosis. Untuk pasien dewasa, kisaran dosis harian yang digunakan adalah 

25mg/kg BB (20-30 mg/kg BB) dengan dosis maksimumnya 2000mg. Untuk 

dosis yang digunakan pada frekuensi pengobatan 3 kali per minggu sebesar 35mg/ 

kg BB (30-40 mg/kg BB) (Kementerian Kesehatan RI, 2014).  

Efek Samping. Efek samping yang paling penting dari pirazinamid adalah 

kerusakan hati, mulai dari peningkatan transaminase darah (penanda adanya 

kerusakan hati) tanpa atau dengan gejala klinis (gatal-gatal, warna kuning pada 

kulit). Efek samping yang biasanya terjadi adalah tingginya kadar asam urat 

dalam darah / hiperuresemia (WHO, 2016). 

Interaksi Obat. Makanan memiliki dampak yang sangat kecil terhadap 

absorbsi pirazinamid sehingga obat ini dapat diminum bersamaan dengan makan 

(Arbex et al, 2010). Allupurinol dapat meningkatkan konsentrasi plasma dari 

asam pirazinoat yang menyebabkan terhambatnya sekresi asam urat di ginjal. 

Selain itu, pirazinamid dapat menghambat aksi dari obat-obatan yang memiliki 

efek urikosurik seperti asam asetilsalisilat, asam askorbat, probenesid (Seth & 

Kabra, 2011). 

2.11.2.4 Etambutol 

 

 

Gambar 2.14 Struktur Kimia Etambutol (Kolyva & Karakousis,  2012) 

Mekanisme Kerja. Etambutol (Gambar 2.14) adalah antibiotik bersifat 

bakteriostatik yang mekanisme kerjanya menghambat sintesis dinding sel bakteri. 

Etambutol akan menghambat biosintesis dari arabinogalaktan, yang merupakan 

polisakarida utama pada pembentukan dinding sel bakteri (Seth & Kabra, 2011). 
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Antibiotik ini dapat bersifat bakterisidal pada kisaran dosis yang tinggi. Pada 

penggunaan jangka panjang, etambutol mencegah terjadinya resistensi. Etambutol 

aman digunakan pada ibu hamil dan menyusui serta aman digunakan pada pasien 

dengan gangguan fungsi hati (WHO, 2014). 

Farmakokinetik. Bioavaibilitasnya sebesar 80% bila diminum saat perut 

kosong. Puncak penyerapan terjadi 2-4 jam setelah obat diminum dengan 

konsentrasi puncak sebesar 5.0 µg/ml. T ½ dari etambutol ini adalah 2.6 jam dan 

AUC nya sebesar 24.9 mg-h/L. Sebesar 22% Etambutol akan terikat dengan 

protein plasma. Ekskresi etambutol terjadi di ginjal sehingga diperlukan 

penyesuaian dosis pada pasien gagal ginjal (Brennan et al, 2008). 

Dosis. Dewasa 15-25 mg/kg/ hari dengan dosis maksimum 2500mg. Dosis 

yang lebih tinggi harus diberikan pada bulan-bulan awal terapi. Untuk terapi 

berkepanjangan, kisaran dosis yang digunakan harus mendekati 15mg/kg/hari 

untuk menghindari terjadinya toksisitas. (WHO, 2014). 

Efek Samping. Menyebabkan retrobulbar optik neuritis. Pasien harus 

diperingatkan bahwa mereka harus segera menghentikan pengobatan dan mencari 

pengobatan terkait gangguan visual seperti pandangan kabur, berkurangnya 

ketajaman visual, buta warna. Perubahan warna akibat penggunaan etambutol 

biasanya bersifat reversibel beberapa hari setelah penggunaan etambutol 

dihentikan (Pilon, 2016). 

Interaksi Obat. Makanan memiliki efek yang minimal terhadap 

bioavaibilitas dari etambutol. Antasida dapat menurunkan konsentrasi maksimum 

dari etambutol sebesar 28%. Etionamid dapat meningkatkan toksisitas dari 

etambutol (Arbex et al, 2010).  

2.11.2.5 Streptomisin 

 

 

Gambar 2.15 Struktur Kimia  Streptomisin (Kolyva & Karakousis,  2012). 
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Mekanisme Kerja. Streptomisin (Gambar 2.15) adalah suatu antibiotik 

golongan aminoglikosida. Aminoglikosida akan mengikat subunit 30S ribosomal 

pada bakteri yang menyebabkan terjadinya kesalahan pembacaan t-RNA sehingga 

bakteri tidak dapat mensisntesis protein yang digunakan untuk pertumbuhan. 

Aminoglikosida sangat berguna untuk infeksi-infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri aerob, bakteri gram-negatif  seperti Pseudomonas, acinetobacter, dan 

enterobacter (Kolyva & Karakousis, 2012). Bila pasien mengalami alergi terhadap 

streptomisin, maka streptomisin dapat digantikan dengan kanamisin (Pedoman 

Diagnosis & Penatalaksanaan Tuberkulosis di Indonesia, 2006). 

Farmakokinetik. Absorbsi dari streptomisin sangatlah buruk apabila 

diberikan dengan rute per oral, sehingga streptomisin harus diberikan dengan rute 

intravena atau intramuskular. Cmaks dari streptomisin adalah 25-50µg/ml setelah 

diinjeksikan secara intramuskular dengan dosis 0,7-1g yang dicapai dalam kurun 

waktu 1 jam. Sebesar 34% streptomisin akan terikat dengan protein plasma. T ½ 

dari streptomisin berkisar antara 2-3 jam (Brennan et al, 2008). Streptomisin 

menyebabkan peningkatan nefrotoksik dan ototoksik sehingga streptomisin 

sebaiknya tidak diberikan pada pasien gagal ginjal, namun apabila harus diberikan 

maka dosisnya 15mg/kg BB (dosis maksimal 1 gram) yang diberikan 2-3 kali 

seminggu dengan memonitoring kadar obat dalam darah (Kementerian Kesehatan 

RI, 2013). 

Dosis. Dewasa 15 mg/kg/hari dalam dosis tunggal, 5 sampai 7 hari per 

minggu (Dosis maksimum umumnya 1g). Untuk pasien dengan usia lebih dari 59 

tahun, dosis yang digunakan adalah 10 mg/kg/dosis (dosis maksimum 750mg) 5-7 

kali per minggu atau 2 sampai 3 kali per minggu. Untuk anak-anak, dosisnya 

adalah 20-40mg/kg/hari (maksimal 1 gram), 5-7 hari per minggu (WHO, 2014). 

Efek Samping. Vestibular dan kerusakan pendengaran, gangguan ginjal, 

ketidak seimbangan elektrolit, dan reaksi hipersensitivitas. Hentikan pengobatan 

bila pasien mengalami pusing secara terus-menerus, tinitus atau kelainan pada 

pendengaran (Pilon, 2016). Nyeri di tempat suntikan dan anafilaktik (Kementerian 

Kesehatan RI, 2011). 

Interaksi Obat. Ototoksisitas dari Streptomisin akan meningkat bila 

digunakan bersamaan dengan furosemid. Seperti aminoglikosida lainnya, 
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streptomisin juga memiliki efek memblok neuromuskular yang dapat 

menyebabkan  terjadinya depresi pernafasan berkepanjangan (Seth & Kabra, 

2011). 

2.11.3 Obat Anti tuberkulosis Lini Kedua  

Pengobatan dengan menggunakan obat-obatan lini kedua digunakan kepada 

pasien yang setidaknya sudah resisten terhadap Isoniazid ataupun dengan 

Rifampisin (TB-MDR). Pengobatan menggunakan lini kedua lebih mahal dan 

lebih toksik dibandingkan dengan obat-obatan lini pertama sehinggan diperlukan 

strategi yang tepat untuk mencegah terjadinya  resistensi. Obat-obatan lini kedua 

ini terdiri dari Etionamid, Amikasin, Kanamisin, PAS, Fuoroquinolon, Sikloserin, 

Kapreomisin  (Jnawali & Ryoo, 2013). 

2.11.3.1 Etionamid 

 

Gambar 2.16 Struktur Kimia Ethionamid ( Vale et al, 2013) 

Mekanisme Kerja. Etionamid (Gambar 2.16) merupakan obat yang 

diaktivasi oleh monooksigenase dari Etionamid. Aktivasinya berasal dari reaksi 

dengan nicotinamide adenine diinucleotide (NAD+) untuk membentuk adisi ETH-

NAD. Adisi ini menghambat target dari InhA, reduktasi dari NAD-dependent dan 

enoyl-ACP dari sistem sintesis asam lemak tipe II menghasilkan adanya 

penghambatan dari biosintesis asam mikolat dan rusaknya dinding sel (Vale et al, 

2013).  

Farmakokinetik. Setelah pemberian oral absorbsinya baik, kadar puncak 

dalam darah dicapai 4-8jam setelah pemberian obat. Dengan dosis 20 mg/kgBB 

diperoleh kadar dalam darah sebesar 20-35 µg/ml pada anak-anak. Dengan dosis 

750 mg tiap 6 jam pada orang dewasa akan diperoleh kadar lebih dari 50 µg/ml. 

Ekskresi maksimal tercapai dalam 2-6 jam setelah pemberian obat dan 50% 

diekskresi melalui urin dalam bentuk utuh selama 12 jam pertama. Bila ada 
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insufisisiensi ginjal, terjadi akumulasi obat dalam tubuh sehingga memperbesar 

kemungkinan terjadinya reaksi toksik (Syarif et al, 2012). 

Dosis. Untuk anak-anak dengan berat badan dibawah 30kg; 15 sampai 

20mg/kg/hari dalam 2 dosis terbagi atau sehari sekali jika dapat ditoleransi. Untuk 

anak dengan  berat badan diatas 30 kg dan dewasa: 500 sampai 750mg/ hari dalam 

2 dosis terbagi atau sekali sehari jika dapat ditoleransi. Dosis maksimum harian: 

1000mg. Pasien dengan gangguan ginjal: 250 sampai 500mg/hari (Varaine & 

Rich, 2014). 

Efek samping.  Penggunaan etionamid dapat menyebabkan mual dan 

muntah, efek neuropsikal, neuropati perifer, dan juga ruam kulit atau kemerahan 

pada kulit (Departement Health of South Africa, 2016). 

2.11.3.2 Amikasin 

 

 

Gambar 2.17 Struktur Amikasin (Hu Yu-Fei et al, 2013) 

Amikasin (Gambar 2.17) adalah salah satu golongan obat aminoglikosida. 

Selain amikasin, terdapat pula kanamisin (KAN) dan siklik polipeptida 

kapreomisin (CAP) adalah obat dengan sediaan injectable pertama dan sangat 

penting dalam pengobatan TB-MDR. Toksisitas pada ginjal dapat terjadi akibat 

pemberian obat ini sehingga diperlukan pemantauan fungsi ginjal secara berkala 

(Jnawali & Ryoo, 2013). 

Mekanisme kerja. Amikasin adalah antibiotik bersifat bakterisidal yang 

bekerja dengan mengikat subunit ribosom 30S bakteri sehingga akan 

mempengaruhi sintesis polipeptida dan akhirnya akan menghambat proses 

translasi dari bakteri tuberkulosis (Kolyva & Karakousis, 2012).  

Dosis dan Farmakokinetik. Dosis dewasa 15mg/kg/hari, 5-7 hari/minggu 

(dosis maksimum dari amikasin ini pada umumnya sebesar 1 gram). Dosis pada 
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pasien dengan umur >59 tahun adalah 10mg/kg/dosis (maksimal 750 mg) 5-7 kali 

per minggu. Amikasin akan berinteraksi apabila digunakan bersamaan dengan 

furosemid. Sebesar 4% Amikasin akan berikatan dengan protein plasma, untuk 

Cmax dari amikasin sendiri adalah 10-30 µg/ml (WHO, 2014). 

Efek samping. Efek samping yang disebabkan akibat penggunaan amikasin 

adalah nefrotoksik, ototoksisitas, gangguan keseimbangan elektrolit. Hal yang 

harus dimonitoring dari pasien adalah serum kreatinin, kadar elektrolit, tes 

pendengaran baik sebelum maupun sesudah pengobatan menggunakan amikasin. 

Reaksi hipersensitivitas, rasa nyeri pada tempat suntikan, blokade pada 

neuromuskular, gangguan pendengaran, hipokalsemia (Arbex et al, 2010).  

2.11.3.3 Kanamisin 

 

 

Gambar 2.18 Struktur Kanamisin (Song et al, 2013) 

Adalah antibiotik yang aktif terhadap bakteri gram-negatif termasuk bakteri 

M.Tuberculosis. Kanamisin (Gambar 2.18) sama dengan aminoglikosida lainya 

yang tidak dapat di absorbsi secara oral sehingga kanamisin diberikan dengan rute 

intramuskular. Cmax dari kanamisin ini adalah 1 jam setelah diinjeksikan dengan 

T 1/2nya 4-6 jam. Kanamisin diekskresikan melalui ginjal, sehingga dosis untuk 

kanamisin ini harus diatur ulang pada pasien gagal ginjal. Efek samping berupa 

gangguan pada pendengaran lebih sering terjadi. Sebanyak 20% pasien 

mengalami gangguan pada pendengaran setelah 3 bulan pemakaian kanamisin dan 

sebanyak 60% pasien mengalami gangguan pendengaran setelah 6 bulan 

pemakaian kanamisin. Dosis dari kanamisin ini adalah 15 mg/ kg/ hari (Seth & 

Kabra, 2011). Kanamisin telah lama digunakan sebagai anti tuberkulosis lini-

kedua untuk pengobatan tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri yang sudah 

resisten terhadap streptomisin, tetapi sejak ditemukan amikasin dan kapreomisin 
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yang relatif kurang toksik maka kanamisin kini mulai ditinggalkan (Syarif et al, 

2012). 

2.11.3.4  Kapreomisin 

Adalah antibiotik polipeptida makrosiklik yang diisolasi dari Streptomices 

kaprelous. Kapreomisin digunakan untuk pengobatan pada pasien yang 

mengalami resistensi obat dan pada pasien yang mengalami kegagalan 

pengobatan menggunakan kombinasi Isoniazid dan Ethambutol (Kolyva & 

Karakousis, 2012).  

Mekanisme kerja. Kapreomisin (Gambar 2.19) sama seperti streptomisin 

dan kanamisin yaitu dengan menghambat sintesis protein melalui modifikasi pada 

struktur ribosom 16S rRNa. Terjadinya resistensi pada kapreomisin umumnya 

disebabkan karena adanya penambahan gugus metil ke dalam Rrna (Kolyva & 

Karakousis, 2012). 

 

Gambar 2.19 Struktur Kapreomisin (Kolyva & Karakousis, 2012) 

Terdapat 80-90% resistensi silang antara aminoglikosida dengan kapreomisin. 

Kapreomisin umumnya tidak digunakan apabila pasien mengalami resistensi 

terhadap golongan obat aminoglikosida (Department Health of South Africa, 

2016).  

Dosis. Dosis yang digunakan unrtuk pasien dengan berat badan >50kg 

adalah 1g/hari. Sedangkan untuk pasien dengan berat badan <50kg dosisnya 

adalah 500-750mg/hari dengan kurun waktu penggunaan sekitar 6-8 bulan 

(Department Health of South Africa, 2016). 

Efek Samping. Kapreomisin dapat merusak saraf otak VIII, oleh karena itu 

perlu dilakukan audiometrik dan pemeriksaan vestibuler sebelum mulai 

pemberiannya. Efek samping lain dari penggunaan kapreomisin ini sendiri adalah 

adanya gangguan pada pendengaran, gangguan ginjal, terkadang dapat 
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menyebabkan hipokalemia, leukositosis, leukopenia, trombositopenia (Syarif et 

al, 2012). 

2.11.3.5 Asam Paraaminosalisilat 

 

 

Gambar 2.20  Struktur Kimia Asam Paraaminosalisilat  

(Kolyva & Karakousis, 2012) 

Asam Paraaminosalisilat (PAS) adalah obat Tuberkulosis lini pertama pada 

tahun 1960-an, dan kemudian digantikan oleh ethambutol. Karena penggunaannya 

terbatas hanya dalam 3 dekade, sebagian besar isolat tuberkulosis tetap rentan 

terhadap (PAS) sehingga obat  ini berguna untuk pasien TB-MDR (Alsultan & 

Peloquin, 2014).  

Mekanisme kerja. Asam Paraaminosalisilat (Gambar 2.20) bekerja dengan 

menghambat sintesis asam folat pada bakteri tuberkulosis denga cara mengikat 

asam para-aminobenzoat sehingga menyebabkan pertumbuhan bakteri 

tuberkulosis menjadi sangat lambat (Silva & Palomino, 2011). 

Farmakokinetik. Tmax PAS berkisar antara 2 jam pada sebagian besar 

pasien dengan dosis 8g/ hari dalam 2 dosis terbagi. PAS harus dikonsumsi 

bersamaan dengan makanan karena dapat menyebabkan gastritis. Sebesar 50-60% 

PAS terikat dengan protein plasma (Alsultan & Peloquin, 2014).  

Efek Samping. Mual dan gangguan pada saluran pencernaan. Reaksi 

hipersensitivitas umumnya terjadi dengan gambaran seperti demam, kelainan kulit 

yang disertai nyeri pada sendi. Kelainan pada darah seperti leukopenia, 

limfositosis (Syarif et al, 2012). 
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2.11.3.6 Fluoroquinolon 

 

 

Gambar 2.21  Struktur Kimia Fluoroquinolon ( Ghosh & Manish, 2011) 

Mekanisme Kerja. Fluoroquinolon memiliki aktivitas antimokroba 

spektrum luas dan begitu banyak digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri 

pada saluran pernafasan, pencernaan dan saluran kemih, serta penyakit menular 

yang kronis. Fluoroquinolon (Gambar 2.21) memiliki aktivitas antibakteri dengan 

mekanisme menahan girase dan topoisomerase IV pada DNA sebagai kompleks 

terner, sehingga menghambat terjadinya replikasi dan tranksripsi bakteri (Kolyva 

& Karakousis, 2012). 

Efek Samping. Jarang terjadi (0,5-10% dari pasien) mengalami gangguan 

gastrointestinal, ruam, pusing, dan sakit kepala. Kebanyakan penelitian dari  efek 

samping fluoroquinolon didasarkan pada penggunaan jangka pendek, tetapi 

beberapa penelitian yang dilakukan memperlihatkan keamanan dan toleransi 

penggunaan fluoroquinolon dalam jangka waktu beberapa bulan selama 

dilakukanya pegobatan tuberculosis (Jnawali & Ryoo, 2013).  

Farmakokinetik. Bioavaibilitas dari fluoroquinolon berkisar pada 70% - 

90%. Bioavaibilitas fluoroquinolon akan sama walaupun diberikan dengan rute 

pemberian yang berbeda (melalui peroaral ataupun melalui intravena).  Satu-

satunya kerugian dari rute peroral adalah absorbsi obat dipengaruhi oleh kation 

seperti alumunium, magnesium, zink, zat besi, dan kalsium. Absorbsi 

fluoroquinolon akan menurun sebesar 45% ketika alumunium hidroksida 

diberikan sebelum fluoroquinolon dan akan menurun sebesar 68% ketika 

diberikan bersamaan. Selain itu, adanya makanan akan menunda absorbsi dari  

obat. Bila ada makanan, maka obat membutuhkan waktu satu jam untuk mencapai 

kadar plasma puncaknya. Fluoroquinolon akan dimetabolisme di hati maupun di 
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ginjal, di dalam hati biasanya fluoroquinolon akan dimetabolisme oleh sitrokom 

P450 (Somasundaram & Manivannan, 2013). 

2.11.3.7 Sikloserin 

 

Gambar 2.22 Struktur Sikloserin (Kolyva & Karakousis, 2012) 

Sikloserin adalah antibiotik yang dapat diisolasi dari Streptomyces 

orchidaceus, S.garyphalus, atau S.lavandulae. Sikloserin adalah antibiotik yang 

aktif terhadap M.Tuberculosis dan spesies bakteri gram positif lainnya. Sikloserin 

dapat bersifat bakterisidal ataupun bakteriostatik (Alsultan & Peloquin, 2014). 

Mekanisme Kerja. Sikloserin (Gambar 2.22) memiliki aksi menghambat 

sintesis enzim D-Alanyl-D-Alanin, alanin racemase dan alanin permease yang 

sangat diperlukan untuk sintesis peptidoglikan dari bakteri tuberkulosis (Arbex et 

al, 2010). 

Farmakokinetik. Absorbsi sikloserin akan berkurang apabila dikonsumsi 

bersamaan dengan makanan, sehingga waktu terbaik untuk mengkonsumsi 

sikloserin adalah saat perut kosong. Antasida dan jus jeruk sedikit mempengaruhi 

sikloserin. Tmax sikloserin dicapai dalam waktu 2 jam setelah pemberian. Untuk 

sikloserin, Cmax yang ditargetkan berkisar antara 20-35 mikrogram/mL setelah 

pemberian obat dengan dosis 250-500 mg. Sikloserin berinteraksi bila digunakan 

bersamaan dengan fenitoin dan Isoniazid (Alsultan & Peloquin, 2014). 

Dosis. Dewasa 10-15mg/kg/hari (dosis maksimum 1000mg/hari), biasanya 

500-750mg/hari diberikan dalam dua dosis terbagi atau satu kali sehari jika dapat 

ditoleransi oleh pasien. Anak-anak 10-20mg/kg/hari setiap 12 jam (dosis 

maksimunya 1g). Untuk pasien dengan gangguan ginjal dosisnya adalah 250mg 

satu kali sehari atau 500mg, 3 kali per minggu (WHO, 2014). 

Efek Samping. Penggunaan sikloserin sering menyebabkan efek samping 

pada CNS. Banyak pasien yang mengeluhkan mengalami ketidak mampuan dalam 
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berkonsentrasi atau kelesuan setelah mengkonsumsi sikloserin. Keluhan ini 

muncul walaupun kadar obat dalam konsentrasi plasma sangat rendah. Sikloserin 

ini sering dikontraindikasikan bagi pasien epilepsi, dan mungkin berbahaya pada 

orang yang sedang  depresi (Syarif et al, 2012). 

2.11.4 Terapi OAT Pada Pasien Tuberkulosis 

Pasien yang menderita tuberkulosis akan diobati berdasarkan tingkat 

keparahannya. Pengobatan tuberkulosis dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu 

kategori 1, 2, dan kategori anak (Tabel II.5). 

Tabel  II.4 Kategori Pengobatan TB dan peruntukannya  

(Kementerian Kesehatan RI, 2011) 

 

2.11.4.1 Pengobatan Kategori I 

Terapi pengobatan pada pasien tuberkulosis akan berbeda-beda tergantung 

dari kategorinya. Pasien yang masuk kedalam 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 

Ethambutol yang harus diminum setiap harinya. Setelah 2 bulan,  pasien akan 

mendapatkan pengobatan Isoniazid dan Rifampisin yang diminum 3 kali 

seminggu dalam kurun waktu 4 bulan (Tabel II.6). Respon terhadap terapi pada 

pasien TB paru harus dimonitor dengan pemeriksaan dahak mikroskopik berkala 

waktu intensif selesai (dua bulan). Jika apus dahak positif pada akhir fase intensif, 

apus dahak harus diperiksa kembali pada akhir bulan ketiga dan jika positif, 

Kategori 

Pengobatan 
Untuk Pasien Tahap Pengobatan 

Kategori 1 

- TB paru baru terdiagnosa, BTA 

(+) 

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

- 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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biakan dan uji resistensi terhadap isoniazid dan rifampisin harus dilakukan 

(Kementerian Kesehatan, 2013).  

Tabel II.5 Dosis OAT Kategori 1 (Kementerian Kesehatan RI, 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 

 

2.11.4.2  Pengobatan Kategori 2 

Pasien kategori 2 ini akan mendapatkan regimen terapi 2(HRZE)S/(HRZE)/ 

5(HR)3E3 (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 

(Lo´pez 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 Kategori 2 (Kementerian Kesehatan RI, 2014) 

Tahap 

Pengobatan 

Lama 

Pengobatan 

Tablet 

Isoniasid 

@ 300 mg 

Kaplet 

Rifampisin 

@ 450 mg 

Tablet 

Pirazinamid 

@ 500 mg 

Etambutol 

Streptomisin 

injeksi 

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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

45 
 

 

2.11.4.3 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 harus 

disesuaikan denga berat badan anak. (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Pada 

kategori anak, pengobatanya disesuakan dengan jenis tuberkulosisnya. Untuk 

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

dosis 2HRZ/4HR (Tabel II.8). Untuk anak dengan BTA positif maka akan 

mendapatkan regimen dosisnya adalah 2HRZE/4HR (Kementerian Kesehatan RI, 

2014). 

Tabel II.7 Dosis OAT pada anak(Kementerian Kesehatan RI, 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 

Pirasinamid 150 mg 300 mg 600 mg 

 

Pada pengobatan TB kategori anak, Ethambutol 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). 

 

2.11.5 Terapi 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 (ISTC 2014), 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 
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pengadaan obat dan dapat meningkatkan ketaatan/kepatuhan pasien karena 

dengan KDT pasien tidak dapat memilih obat yang diminum dan jumlah butir 

obat yang diminum lebih sedikit, lebih praktis dan lebih efisien. Efek samping 

dari OAT-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 & Kabra, 

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.Karena 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).  

Panduan OAT KDT Lini Pertama dan Peruntukannya: 

1. Kategori-1 : 2(HRZE/4(HR)3 (Tabel II.9) 

 Pengobatan kategori 1 ditujukan untuk pasien TB paru terkonfirmasi 

bakteriologis, pasien TB paru terdiagnosis klinis, dan pasien TB ekstra paru 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). Pasien yang menerima OAT tiga kali 

seminggu memiliki angka resistensi obat yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang menerima pengobatan harian. Oleh sebab itu WHO 

merekomendasikan pengobatan dengan paduan harian sepanjang periode 

pengobatan OAT (2RHZE/4RH) pada pasien dengan TB paru kasus baru 

dengan alternative paduan 2RHZE/4R3H3 yang harus disertai pengawasan 

ketat secara langsung oleh pengawas menelan obat (PMO). Obat program 

yang berasal dari pemerintah Indonesia memilih menggunakan paduan 

2RHZE/4R3H3, dengan pengawasan ketat secara langsung oleh PMO 

(Kementerian Kesehatan, 2013). 
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Tabel II.8 Paduan OAT KDT Kategori-1(Kementerian Kesehatan RI, 2014) 

Berat Badan Tahap Intensif tiaphari selama 

56 hari RHZE 

(150/75/400/275) 

Tahap Lanjutan 3 kali 

seminggu selama 16 

minggu RH (150/150) 

30-37kg 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 

 

2. Kategori-2 : 2(HRZE)S / (HRZE) / 5(HR)3E3) (Tabel II.10) 

Pengobatan kategori 2 ini ditujukan kepada pasien kambuh, pasien gagal 

pengobatan dengan paduan OAT kategori 1 sebelumnya dan pasien yang 

diobati kembali setelah putus berobat (lost to follow-up) (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014). Pada umumnya, pasien yang mengalami kegagalan 

terapi dengan regimen kategori I probabilitas tinggi terjadi MDR (multidrug-

resistant), terutama bila dilaksanakan dengan terapi DOT dan menggunakan 

rifampisin dalam terapi fase lanjutan. Regimen terapi kategori II kurang 

efektif untuk mengobati kasus TB-MDR (hanya sekitar 50% kasus sembuh) 

dan dapat menyebabkan peningkatan resistensi obat (Syarif dkk, 2012). 

Tabel II.9 Paduan OAT KDT Kategori 2(Kementerian Kesehatan 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 

30-37 

kg 

2 tab 4KDT 

+ 500 mg Streptomisin inj. 

2 tab 4KDT 2 tab 2KDT 

+ 2 tab Etambutol 

38-54 

kg 

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 

≥71kg 5 tab 4KDT 

+ 1000mg Streptomisin inj. 

5 tab 4KDT 

( > do maks ) 

5 tab 2KDT 

+ 5 tab Etambutol 
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3. Kategori Anak : 2(HRZ) / 4(HR) (Tabel II.12) 

Tabel II.10 Paduan OAT KDT Pada Anak(Kementerian Kesehatan RI, 2014) 

Berat badan (kg) 
2 bulan tiap hari 

RHZ (75/50/150) 

4 bulan tiap hari 

RH (75/50) 

5-9 1 tablet 1 tablet 

10-14 2 tablet 2 tablet 

15-19 3 tablet 3 tablet 

20-32 4 tablet 4 tablet 

 

Pemantauan kemajuan dan hasil pengobatan pada orang dewasa 

dilaksanakan dengan pemeriksaan ulang dahak secara mikroskopis. Pemeriksaan 

dahak secara mikroskopis lebih baik dibandingkan dengan radiologis dalam 

memantau kemajuan pengobatan. Laju Endapan Darah (LED) tidak digunakan 

untuk memantau kemajuan pengobatan karena tidak spesifik untuk TB. Untuk 

memantau kemajuan pengobatan dilakukan pemeriksaan dua contoh uji dahak 

(sewaktu dan pagi). Hasil pemeriksaan dinyatakan negatif bila ke 2 contoh uji 

dahak tersebut negatif. Bila salah satu contoh uji positif atau keduanya positif, 

hasil pemeriksaan ulang dahak tersebut dinyatakan positif (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014).  

 

2.11.6 Terapi Penunjang pada Tuberkulosis 

2.11.6.1 Pyridoxine (Vitamin B6) 

Penggunaan Pyridoxine direkomendasikan untuk semua pasien yang 

memulai pengobatan TB. Pyridoxine digunakan untuk mencegah neuropati perifer 

yang paling sering disebabkan oleh efek samping dari Isoniazid.  Jika pasien 

mengalami terjadinya  neuropati  perifer pada setiap tahap selama pengobatan TB, 

dosis pyridoxine dapat ditingkatkan menjadi 50 - 75mg (maksimal peningkatan 

dosisnya hanya sampai 200 mg). Peningkatan dosis dilakukan sampai gejala 

mereda. Bila gejala telah mereda maka dosis dapat dikurangi 25 mg setiap harinya 

(Department Health Republic of South Africa, 2014). 

2.11.6.2 Anti-emetik 

Pasien TB biasanya mengalami reaksi mual dan muntah yang diakibatkan 

oleh penggunaan obat anti tuberkulosis. Untuk mengurangi mual dan muntah ini 
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dapat dilakukan dengan memberikan obat anti tuberkulosis tersebut pada malam 

hari sebelum tidur atau dengan memberikan makanan ringan (biskuit/roti) 

sebelum pasien meminum obat. Obat anti-emetik juga dapat diberikan kepada 

pasien bila memang diperlukan. Terapi dimulai dengan memberikan 

metoklopramide dengan dosis 10 mg atau dengan menggunakan ondansetron 8 

mg, diminum 30 menit sebelum meminum obat anti tuberkulosis. Ondanstron 

dapat digunakan sendiri atau dapat juga dikombinasikan dengan metoklopramid. 

Pasien dengan mual muntah yang sangat parah (terutama jika disertai dengan 

diare), maka status hidrasinya  harus terus dipantau dan dinilai (WHO, 2014). 

2.11.5.3 Vitamin D 

Terapi berkepanjangan pada pasien TB dapat menyebabkan terjadinya 

defisiensi Vitamin D. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa Vitamin D 

merupakan imunomodulator, yaitu terlibat dalam aktivasi makrofag dengan dosis 

2-5 mg (Talat et al, 2010). Pengobatan suportif Vitamin D yang menyertai 

pengobatan menggunakan OAT dapat mempercepat kesembuhan penderita 

tuberkulosis dengan parameter konversi sputum dan gambaran radiologis 

(Siswanto et al, 2009). 

 

2.12 Terapi Non Farmakologi 

Selain terapi farmakologi (dengan menggunakan obat-obatan), diperlukan 

juga terapi non farmakologi untuk menunjang kesembuhan serta keberhasilan 

terapi yang sedang dijalani oleh pasien. Beberapa terapi non farmakologi yang 

dapat diberikan kepada pasien antara lain;  

2.12.1 Operasi 

Operasi dapat dipertimbangkan untuk dilakukan sebagai terapi penunjang 

bagi pasien tuberkulosis. Operasi hanya akan dilakukan apabila terdapat fasilitas 

yang memadai dan dilakukan oleh ahli bedah toraks yang terlatih. Fasilitas yang 

memadahi mencakup langkah-langkah pengendalian bakteri M.tuberculosis yang 

kemungkinan besar akan banyak dihasilkan selama berjalanya proses operasi.  

Indikasi umum untuk operasi adalah untuk pasien yang mengalami resistensi 

terhadap banyak obat-obatan tuberkulosis. Operasi dapat dilakukan setelah pasien 

menjalani pengobatan selama dua sampai enam bulan. Operasi tidak harus 
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dianggap sebagai jalan terakhir dari pengobatan tuberkulosis (Varaine & Rich, 

2014). 

2.12.2 Terapi Oksigen 

 Untuk membantu menangani sesak nafas yang merupakan manifestasi klinis 

dari tuberkulosis, maka pasien dapat diberikan terapi oksigen untuk meringankan 

sesak nafasnya. 

2.12.3 Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi 

Pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien tuberkulosis dilakukan untuk 

mengurangi keparahan kondisi dari pasien. Makanan diberikan dengan porsi yang 

sedikit namun dengan frekuensi yang sering. Terdapat beberapa kondisi pasien 

yang dapat mempengaruhi pemenuhan gizinya, misalnya saja mual dan muntah 

ataupun kondisi yang lain (WHO, 2014) . 

2.12.4 Identifikasi Pasien Tuberkulosis 

Pencegahan Tuberkulosis dapat dilakukan dengan berbagai cara/strategi. 

Mitos yang terkait dengan penularan TB masih dijumpai di masyarakat. Stigma 

TB di masyarakat terutama dapat dikurangi dengan meningkatkan pengetahuan 

dan presepsi masyarakat mengenai mitos-mitos terkait penularan TB 

(Kementerian Kesehatan RI, 2011). Pencegahan TB juga dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi dan mengisolasi dengan segera pasien dengan  TB aktif. Buat 

pasien tidak menular secepat mungkin untuk meminimalkan penyebarans (Ringel, 

2012).  

2.12.5 Edukasi kepada pasien dan keluarga 

Berikan edukasi kepada pasien serta keluarga pasien mengenai 

transmisi/penularan tuberkulosis ini. Edukasi kepada pasien untuk selalu menutup 

mulut ketika batuk/bersin. Idealnya, pasien harus tidur di ruang yang terpisah 

dengan pintu tertutup dan jendela yang selalu terbuka. Untuk pasien dengan BTA 

(+) maka edukasikan untuk menggunakan masker apabila berada di daerah yang 

sirkulasi udaranya terbatas (CDC, 2013).  

 


