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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Tuberculosis (TB) adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. Organisme ini juga dikenal sebagai basil 

tuberculosis (karena menyebabkan lesi) sehingga dapat disebut sebagai tubercles 

atau Basil Tahan Asam (BTA) (CDC, 2013). Mycobacterium tuberculosis paling 

sering menyerang paru-paru (TB Paru) dan beberapa bagian tubuh lain (TB Ekstra 

Paru) (WHO, 2016) 

Tuberkulosis merupakan peringkat ke-10 penyakit yang mematikan di 

dunia. Secara global World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa 

insiden kasus TB di tahun 2015 terdapat 10.4 juta (kisaran, 8.7 juta-12.2 juta), 

atau setara dengan 142 kasus pada setiap 100.000 populasi. Angka kematian TB 

diperkirakan pada tahun 2015 untuk 6 wilayah dengan angka insidensi TB 

tertinggi serta 30 negara lain.  Angka kematian TB dengan tanpa HIV di tahun 

2015 yaitu 1.4 juta, sedangkan angka kematian TB dengan HIV positif yaitu 

berkisar 0.39 (WHO, 2016). Pada tahun 2011 Indonesia (dengan 0,38 – 0,54 juta 

kasus) menempati urutan keempat (ke-4) setelah India, Cina, Afrika Selatan. 

Indonesia merupakan negara dengan beban tinggi TB pertama di Asia Tenggara 

yang berhasil mencapai target Millenium Development Goals (MDG) untuk 

penemuan kasus TB di atas 70% dan angka kesembuhan 85% pada tahun 2006 

(Kemenkes, 2013). Pada tahun 2014, ditemukan jumlah kasus baru dengan BTA+ 

sebanyak 176.677 kasus, namun terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 

2013 yang sebesar 196.310 kasus (Kemenkes RI, 2014) 

 Mycobacterium tuberculosis berasal dari partikel udara yang disebut 

dengan “droplet nuclei” dengan diameter 1-5 mikron. Droplet nuclei dihasilkan 

ketika orang yang memiliki penyakit TB paru atau laring kemudian batuk, bersin, 

berteriak atau bernyanyi. Penularan terjadi ketika seseorang menghirup “droplet 

nuclei” yang mengandung Mycobacterium tuberculosis dan masuk melalui mulut 

atau hidung, saluran pernapasan bagian atas dan bronkus hingga mencapai alveoli 

paru-paru (CDC, 2013).  
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Gejala utama pasien TB paru adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau 

lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, 

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

menurun lebih dari 1.5 kg tiap bulannya, malaise, berkeringat malam hari tanpa 

kegiatan fisik, dan demam meriang lebih dari satu bulan. Suhu tubuh pada TB 

paru tidak teratur tapi biasanya lebih dari 38,5° C selama lebih 2 minggu 

(Kemenkes, 2014). 

Pengobatan pada penderita TB diberikan sesuai dengan kategori pasien. 

Kategori pasien diklasifikasikan atas tiga kategori yaitu kategori 1 (pasien baru 

dengan TB paru terkonfirmasi bakteriologis, terdiagnosis klinis dan ekstra paru), 

kategori 2 (pasien kambuh, gagal pengobatan dan pasien putus berobat) serta 

kategori anak. Pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis terdiri atas beberapa 

kelompok pasien yaitu pasien TB paru BTA positif, hasil biakan M.tuberculosis 

positif, hasil tes cepat M.tuberculosis positif, pasien TB ekstraparu dan pasien TB 

anak yang terdiagnosis dengan pemeriksaan bakteriologis, sedangkan yang 

dimaksud terdiagnosis klinis yaitu BTA negatif dengan foto toraks positif dan 

pasien TB ekstraparu yang terdiagnosis secara klinis. Pasien baru dengan BTA 

positif adalah pasien yang belum pernah mendapatkan pengobatan TB 

sebelumnya atau sudah pernah menelan OAT namun kurang dari satu bulan. BTA 

dikatakan positif apabila uji dahak SPS (Sewaktu Pagi Sewaktu) memberikan 

hasil yang positif minimal satu kali pemeriksaan uji dahak (Kemenkes, 2014).  

Pengobatan tuberkulosis sering dikenal dengan istilah Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT). Obat Anti Tuberkulosis adalah komponen terpenting dalam 

pengobatan TB. Pengobatan TB merupakan salah satu upaya paling efisien untuk 

mencegah penyebaran lebih lanjut dari kuman TB. Pemberian OAT diberikan 

dalam dua tahap yaitu tahap intensif (2-3 bulan) yang diberikan setiap hari serta 

tahap lanjutan (4-7 bulan). Tahap intensif dimaksudkan untuk menurunkan jumlah 

kuman yang ada dalam tubuh pasien secara efektif, mencegah penularan dan 

untuk meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah 

resisten sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan, sedangkan pada tahap 

lanjutan dimaksudkan untuk mencegah kekambuhan. OAT yang sering dipakai 

adalah rifampisin (R), isoniazid (H), prazinamid (Z), etambutol (E) dan 
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streptomisin (S) sebagai obat lini pertama. Obat lain yang digunakan meliputi 

kanamisin, amikasin, kapreomisin, golongan florokuinolon, asam para 

aminosalisilat, sikloserin, dan etionamid. Obat-obatan tersebut diberikan pada 

pasien dengan TB MDR (Multi Drug Resistant) yaitu pasien yang resisten 

terhadap obat lini pertama terutama isoniazid dan rifampisin yang digunakan 

secara bersamaan (Kemenkes, 2014). Isoniazid merupakan OAT yang paling 

efektif yang bersifat bakterisida yang hanya aktif pada pertumbuhan basil 

tuberkel, sedangkan rifampisin sebagai agen sterilasasi (membunuh kuman yang 

lambat bereplikasi) dan pirazinamid memiliki kemampuan dalam meghambat 

basil semi dormant yang berada dalam lingkungan asam (Horsburgh C.R. et.al., 

2015). Etambutol boleh tidak diberikan pada tahap intensif jika pada awal 

pengobatan telah dilakukan uji kepekaan obat dan menunjukkan isolat pasien 

rentan terhadap kedua obat yaitu isoniazid dan rifampisin, sehingga pengobatan 

terdiri dari isoniazid, rifampisin dan pirazinamid. Etambutol dapat dihentikan 

segera jika selama pengobatan isolat pasien rentan terhadap isoniazid dan 

rifampisin (Nahid Y. et.al., 2016) 

Terapi pada pasien baru dengan BTA positif disesuaikan dengan kategori 

yang direkomendasikan oleh Depkes RI yaitu kategori 1 (2(HRZE) / 4(HR)3). 

Tahap intensif pada dua bulan pertama adalah HRZE yang diberikan setiap hari 

selama 2 bulan dan kemudian dilanjutkan dengan tahap lanjutan tiga kali dalam 

seminggu selama 4 bulan dengan HR. Perbedaan terapi dengan kategori 2 

(2(HRZE)S / (HRZE) / 3(HR)3E3)) yaitu pada streptomisin (S). Streptomisin 

pada kategori 2 pada tahap intensif diberikan ketika pasien mengalami gangguan 

fungsi hati yang disebabkan oleh efek samping dari OAT sendiri (Kemenkes, 

2014). HRZE merupakan obat sisipan yang diberikan setiap hari selama 1 bulan 

dan digunakan jika pada akhir tahap intensif BTA tetap positif. Berdasarkan dari 

beberapa penelitian dinyatakan bahwa pasien baru dengan BTA positif, 

pengobatan dengan kategori 1 tepat untuk diberikan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Moitra S. et.al., 2015 dengan study design cross-sectional memberikan hasil 

dimana pasien kasus baru dengan BTA positif sejumlah 82 orang dengan 46 orang 

yang tidak resistan terhadap salah satu obat, 93,48% berhasil, 2.2% default dan 

2,2% gagal. 
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Penelitian selanjutnya menggunakan study design cross-sectional yang 

dilakukan oleh Berhe G. et.al., (2012) yang meneliti tentang hasil pengobatan 

tuberkulosis paru pada pasien baru dengan BTA positif. Penelitian ini dilakukan 

dengan jumlah sampel 407. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengobatan 

menggunakan kategori 1 yaitu 89,2% berhasil dan 10,8% tidak berhasil. 

Keberhasilan ini lebih tinggi daripada yang ditargetkan oleh WHO yaitu 87%. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pola penggunaan OAT pada pasien baru BTA positif pada 

tahap intensif serta kesesuaian pengobatan pada pasien baru BTA positif di 

Rumah Sakit Karsa Husada Batu, Malang dengan pedoman penanggulangan TB 

yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI menggunakan data rekam 

medik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola penggunaan 

Obat Anti Tuberkulosis pada pasien baru BTA positif pada tahap intensif  di 

Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu, Malang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pola penggunaan Obat Anti Tuberkulosis pada pasien baru BTA positif 

pada tahap intensif. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mempelajari profil terapi OAT pada pasien baru BTA positif pada 

tahap intensif di Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu, Malang. 

b. Mempelajari pola penggunaan OAT pada pasien baru BTA positif 

pada tahap intensif yang meliputi jenis, dosis serta efek samping dan 

mengaitkan dengan data klinis maupun data laboratorium. 

c. Mengetahui kesesuaian pemilihan serta regimen pemberian OAT pada 

pasien baru BTA positif pada tahap intensif di Rumah Sakit Umum 

Karsa Husada Batu, Malang dengan pedoman yang telah ditetapkan 

oleh Depkes RI. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian di atas diharapkan : 

1.4.1 Peneliti dapat menjelaskan tentang regimen penggunaan OAT pada pasien 

pasien baru BTA positif pada tahap intensif yang tepat sesuai kriteria 

pasien TB. 

1.4.2 Peneliti dapat menjelaskan tentang pola penggunaan OAT pada pasien 

yang meliputi jenis, dosis serta efek saamping agar pasien lebih waspada. 

1.4.3 Memberikan tambahan wawasan pada pembaca. 


