
 

6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Anatomi Paru 

Paru-paru adalah organ yang berbentuk kerucut dengan apeks (puncak) di 

atas dan muncul sedikit lebih tinggi daripada klavikuladi dalam dasar leher. 

Pangkal paru-paru duduk diatas landai rongga toraks, di atas diafragma, 

mempunyai permukaan luar yang menyentuh iga- iga, permukaan dalam yang 

memuat tampuk paru-paru, sisi belakang  yang menyentuh tulang belakang, dan 

sisi depan yang menutupi sebagian sisi depan jantung (gambar 2.1) (Evelyn, 

2013). 

Gambar 2.1 Anatomi paru (Tortora, 2012) 

Paru-paru terbagi menjadi dua, memiliki fungsi sebagai  alat pernafasan 

utama. Paru-paru berada di rongga dada dan terletak di sebelah kanan dan kiri 

serta dibagian tengah dipisahkan oleh jantung berserta pembuluh darah besarnya 

dan struktur lainnya yang terletak di dalam mediastinum (gambar 2.2). Bagian 

atas atau puncak paru disebut apeks yang berbentuk menjorok ke atas arah leher 

dan pada bagian bawah disebut basal. Setiap paru-paru dilapisi membran serosa 

yaitu pleura. Pleura ini memiliki 2 lapisan yang berfungsi sebagai  pembungkus 

paru-paru.  Pleura viseralis erat melapisi paru-paru kemudian masuk ke dalam 

fisura kemudian membentuk pleura parietalis, dan melapisi bagian dalam dinding 
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dada.  Pleura yang melapisi iga-iga ialah  pleura kostalis, dan bagian yang terletak 

di leher ialah  pleura servikalis (Evelyn, 2013). 

Gambar 2.2 – Diagram yang memperlihatkan paru-paru di dalam 

mediastinum (Evelyn, 2013) 

 

2.2 Definisi Tuberkulosis 

Tuberkulosis (TB) adalah penyebab kematian terbanyak kedua setelah 

infeksi HIV, dan muncul sebagai masalah utama  kesehatan masyarakat  di 

seluruh dunia sekarang. Secara klinis, TB mungkin disebabkan oleh infeksi 

berbagai mikobakteria, khususnya Mycobacterium tuberculosis yang terutama 

menyebar melalui udara. Ada banyak sekali tanda dan gejala umum TB, termasuk 

demam, menggigil, keringat malam,  nafsu makan dan berat badan yang 

berkurang (Ye & Lv-Fei, 2018).  

Gambar 2.3 Transfer tetesan bakteri (CDC, 2013) 
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2.3 Epidemiologi Tuberkulosis 

       Tuberkulosis  merupakan penyakit infeksi penyebab utama kematian urutan 

kedua setelah human immunodeficiency virus  (HIV). Angka kematian TB telah 

menurun sebesar 47% sejak 1990. Antara tahun 1990 dan 2014, sebagai hasil dari 

diagnosis yang benar dan tepat waktu, 43 juta orang diselamatkan. Tahun 2015 

merupakan tahap yang menentukan dalam melawan TB. Pada tahun 2015 adalah 

tahun kedua dekade sejak WHO menetapkan sistem monitoring TB secara global, 

di mana dimulai dari tahun 2015, 20 putaran tahunan pengumpulan data telah 

selesai dilakukan (WHO, 2015). 

 

Gambar 2.4 Angka Kejadian TB tahun 2015 di Dunia (WHO, 2016) 

Berdasarkan Global Report 2015 dari 9,6 juta kasus-kasus TB baru pada 

tahun 2014, terdapat 58% berada di daerah Asia Tenggara dan Pasifik Barat dan 

lebih dari separuh kasus TB di dunia (54%) terjadi di China, India, Indonesia, 

Nigeria dan Pakistan. Di antara kasus baru yang diketahui terdapat 3,3% adalah 

multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), dan merupakan tingkat yang tetap 

tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir (WHO, 2015).  

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 2014, 

kasus TB di indonesia mencapai 1.000.000 kasus setiap tahunnya. Berdasarkan 

survei pravelensi TB oleh Badan Litbangkes Kemenkes RI Tahun 2013-2014 

angka insidence (kasus baru) tuberkulosis (TB) paru di Indonesia sebesar 

430/100.000 penduduk. Pada tingkat Nasional ini, Provinsi Jawa Timur 

merupakan salah satu penyumbang jumlah penemuan penderita tuberkulosis 
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terbanyak kedua setelah provinsi Jawa Barat (Kemenkes RI, 2017). Berdasarkan  

Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim mencatat jumlah penderita Tuberkulosis (TB) 

paru BTA (Basil Tahan Asam) positif menembus angka 15.371 kasus. Sementara 

Data TB di Jawa Timur pada tahun 2015 yang diobati sebanyak 40.185 orang dan  

jumlah pasien TB paru BTA positif  (yang menular) 21.475 orang. Pada Tahun 

2015 pasien TB di Provinsi Jawa Timur yang tercatat hingga Bulan Februari 

Tahun 2016 mencapai 38.912 orang. Tingginya kasus penyakit tuberkulosis ini 

juga berdampak pada tingginya angka kematian di Jawa Timur yang mencapai 

119 kasus sepanjang tahun 2014 hingga Maret 2015 (Dinkes Jatim, 2016). Pada 

tahun 2015, Kabupaten Mojokerto merupakan urutan pertama di Provinsi Jawa 

Timur sebagai kota penyumbang kasus tuberkulosis baru BTA + terbanyak 

dengan jumlah 4.465 kasus, kemudian dilanjutkan dengan kota Surabaya (2.330), 

kabupaten Jember (2.126), kabupaten Sidoarjo (918), kabupaten Malang (783) 

dan kabupaten Sampang (491) (Dinkes Jatim, 2016). 

 

2.4 Etiologi Tuberkulosis 

Tuberkulosis paru disebabkan oleh bakteri batang gram positif, 

Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tuberkulosis berbentuk batang dengan 

panjang 1-10 mikron dan lebar 0,2-0,6 mikron. Bakteri ini tahan terhadap suhu 

rendah sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu antara 

4°C sampai (-70°C). Kuman sangat peka terhadap panas, suhu matahari dan sinar 

ultraviolet. Sebagian besar kuman akan mati dalam waktu beberapa menit apabila 

langsung terpapar oleh sinar ultraviolet. Dalam dahak pada suhu 30°C-37°C akan 

mati dalam waktu kurang lebih 1 minggu (Kementrian Kesehatan RI, 2014). 

 Infeksi Mycobacterium tuberculosis memiliki kekhasan tersendiri, karena 

bakteri tersebut hidup intraselular. Kondisi ini merupakan salah satu  faktor yang 

mempersulit upaya pengobatan. Penderita tuberkulosis paru pada umumnya 

adalah orang dewasa. Anak-anak dengan tuberkulosis paru primer pada umumnya 

tidak menularkan bakteri pada orang lain (Ye & Lv-Fei, 2018).  

Infeksi dari bakteri ini terutama terjadi pada saluran pernafasan yang sering 

dikenal dengan tuberkulosis paru. Selain pada paru-paru, infeksi tuberkulosis ini 
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dapat pula terjadi diluar paru-paru (extrapulmonary tuberculosis) (Kyungsoo Bae 

et al, 2017). 

Gambar 2.5 Mycrobacterium tuberculosis (ATCC) 

Tuberkulosis ditandai dengan berbagai gejala seperti batuk keras selama 3 

minggu atau lebih, nyeri dada, batuk dengan darah/sputum, badan lemas dan 

mudah  kelelahan, berat badan  menurun, nafsu makan menurun, menggigil, 

demam,dan berkeringat  pada malam hari (Syamsudin, 2013). 

 

2.5 Patofisiologi Tuberkulosis 

Tuberkulosis adalah infeksi bakteri yang paling umum terjadi di seluruh 

dunia. bakteri Ini menyebar dengan transmisi aerosol, yaitu dengan transfer 

tetesan yang berisi bakteri melalui udara saat seseorang dengan batuk aktif TB, 

tertawa, bersin, bersiul, atau bernyanyi. Tetesan/droplet ini kemudian dihirup oleh 

orang lain. Selanjutnya bakteri berkembang biak dengan bebas saat mencapai 

bagian yang rentan di paru-paru (bronkus atau alveoli) (Workman, 2011). 

Selanjutnya kuman TB akan diatasi oleh mekanisme imunologis non spesifik. 

Makrofag pada alveolus akan menfagosit kuman TB dan biasanya dapat 

menghancurkan sebagian besar kuman TB. Namun, pada sebagian kecil kasus, 

makrofag tidak mampu menghancurkan kuman TB yang mengakibatkan kuman 

TB akan berkembang biak dalam makrofag. Kuman TB dalam makrofag yang 

akan terus berkembang biak, dan akhirnya akan membentuk koloni di tempat 

tersebut (Syamsudin, 2013).  
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Tuberkulosis ini dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui udara 

terutama melalui batuk atau bersin. Hal ini akan menyebabkan terjadinya paparan 

terhadap partikel kecil yang dikenal dengan droplet nuklei yang yang melayang di 

udara dalam waktu yang cukup lama. Masing-masing droplet mengandung satu 

hingga tiga organisme. Diestimasikan bahwa sekitar 30% orang akan terinfeksi 

TBC apabila dalam waktu cukup lama terpapar/ kontak dengan pasien TBC 

(Syamsudin, 2013).  

Gambar 2.6 Penularan TB dengan droplet yang mengandung M.tuberculosis 

melalui udara (Syamsudin, 2013) 

 

2.6 Klasifikasi Tuberkulosis 

2.6.1 Berdasarkan organ yang terinfeksi 

2.6.1.1 Tuberkulosis Paru 

Tuberkulosis paru merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis yang menyerang jaringan paru-paru. Tuberkulosis ini 

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

lain (Silvani & Enok, 2016). 

2.6.1.2 Tuberkulosis ekstra Paru 

         Tuberkulosis ekstra paru 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). TB ekstra paru 

adalah TB yang menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya pleura, selaput 

otak, selaput jantung (pericardium), kelenjar lymfe, tulang, persendian, kulit, usus, 

ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain (Dinkes lumajang kab, 2014). 
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2.6.2 Berdasarkan Riwayat Pengobatan Sebelumnya 

2.6.2.1 Pasien TB baru 

    Pasien TB baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan Obat 

Anti Tuberkulosis (OAT) atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan 

(4 minggu) (Arvisza, 2014). 

2.6.2.2 Pasien Kambuh 

Pasien kambuh (Relaps) adalah pasien tuberkulosis yang sebelumnya 

pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh atau 

pengobatan lengkap, didiagnosis kembali dengan BTA positif (apusan atau kultur) 

(Wahyuningsih, 2014). 

2.6.2.3 Pasien Setelah Putus Berobat (Default ) 

Pengobatan setelah putus obat (default) adalah pasien yang telah berobat 

2 bulan atau lebih dengan BTA positif  (Arvisza, 2014).                                                                                

2.6.2.4 Pasien Setelah Gagal 

Gagal (failure) adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap 

positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama 

pengobatan. 

 

2.6.3 Berdasarkan Hasil 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 (INH/H)  dan rifampisin (R). 

2.6.3.3 Multi Drug Resisten (TB MDR) 

Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) adalah sejenis TB yang 

resisten terhadap setidaknya dua obat anti-tuberkulosis lini pertama yaitu 

rifampisin dan isoniazid (Desissa et al, 2018). 
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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) (Lange et al, 2018). 

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) (Lange et al, 2018). 

 

2.6.4 Berdasakan Status HIV 

2.6.4.1 Pasien TB dengan HIV positif 

Pasien TB dengan HIV positif adalah pasien dengan hasil tes HIV positif 

sebelumnya. Dan dapat juga pada pasien dengan hasil tes HIV positif pada saat 

didiagnosis TB. 

2.6.4.2 Pasien TB dengan HIV negatif 

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 

TB dengan sttus 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 Tuberkulosis 

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, 
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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 

gejala diatas dianggap sebagai seorang terduga pasien TB dan perlu dilakukan 

pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung (Kementerian Kesehatan RI, 

2014).  

Batuk. merupakan gejala serta penyebab utama TB. Timbulnya batuk pada 

pasien TB paru merupakan hasil dari respon inflamasi terhadap mikrobakteri 

tuberkulosis. Penurunan frekuensi batuk dapat digunakan untuk mengasumsikan 

respon terhadap pengobatan dan penurunan risiko dari penyebaran infeksi (Proano 

et al, 2016). Keluhan batuk ini, timbul paling awal dan merupakan gangguan yang 

paling sering terjadi atau dikeluhkan. Batuk awalnya bersifat nonproduktif, namun 

lama kelamaan batuk menjadi produktif dan bahkan dapat menjadi batuk berdarah 

karena terjadi pendarahan di saluran pernafasan (Chun & Morgan, 2010).   

Sesak Nafas. dapat terjadi ketika kerusakan parenkim paru pada pasien 

meluas atau ketika pasien telah mengalami efusi pleura, anemia atau 

pneumotoraks (Muttaqin, 2012). 

Demam. merupakan  gejala yang paling umum muncul pada pasien 

tuberkulosis. Deman ini akan timbul pada sore atau malam hari sama halnya 

dengan demam influenza, yang hilang timbul (Muttaqin, 2012).  

Nyeri Dada. tidak umum/ jarang terjadi pada pasien tuberkulosis. Jika 

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

yang terjadi telah mencapai pleura dengan atau tanpa efusi. 

Keluhan Sistemik lainnya. Keluhan sistemik yang dimaksud ialah 

berkeringat pada malam hari, penurunan berat badan, anoreksia dan melaise. 

Timbulnya keluhan di atas akan terjadi selama beberapa minggu-bulan. Akan 

tetapi keluhan dengan batuk, demam, dan sesak napas walaupun jarang terjadi 

namun dapat timbul menyerupai gejala pneumonia (Muttaqin, 2012). 
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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 melakukan 

pemeriksaan fisik yang dilihat melalui pemeriksaan sistemik, sistem pernafasan, 

sistem pencernaan. Sedangkan untuk  pemeriksaan penunjang (tambahan) dapat 

diketahui melalui pemeriksaan sputum secara mikroskopis, kultur, pemeriksaan 

radiologi, mantoux tuberculin skin test (Muttaqin, 2012). 

2.8.1 Pemeriksaan Sputum Secara Mikroskopis 

Pemeriksaan sputum secara mikroskopis bertujuan untuk memastikan 

adanya bakteri M.Tuberculosis pada sputum aktif. Pada periksaan sputum ini 

sebaiknya, sputum diambil pada saat pagi hari dan yang pertama kali keluar. Jika 

sputum sulit didapat maka sputum dikumpulkan selama 24 jam. Pemeriksaan 

dahak ini berfungsi untuk menegakkan diagnosis yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan 3 contoh uji dahak yang semuanya dikumpulkan dalam waktu 2 

hari kunjungan secara berurutan, yaitu berupa dahak Sewaktu-Pagi-Sewaktu 

(SPS). Bila dari 2 kali pemeriksaan tersebut didapatkan hasil BTA (+), maka 

dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut mengidap tuberkulosis paru 

(Kementerian Kesehatan RI, 2012). 

Gambar 2.7 Bakteri tuberkulosis dilihat dari mikroskopis dengan 

pewarnaan Ziel-Neelsen (Muttaqin, 2012) 

 

2.8.2 Kultur 

Pemeriksaan kultur ini dilakukan untuk memperkuat dari hasil pemeriksaan 

sputum secara mikroskopis apakah benar-benar terdapat bakteri M. Tuberculosis. 

Pemeriksaan Kultur juga memungkinkan diagnosis yang lebih sensitif dan lebih 
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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 

merupakan bakteri patogen yang pertumbuhanya lambat sehingga hasil kultur 

diperoleh setelah beberapa hari. Kultur ini digunakan untuk menegakkan 

diagnosis pada pasien TB ekstra paru, 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 

Merupakan pemeriksaan penunjang lain yang cukup penting. Namun 

gambaran foto toraks pada pasien TB tidak khas karena juga dapat dijumpai pada 

penyakit lain. Dengan demikian pemeriksaan foto toraks saja tidak dapat 

digunakan untuk mendiagnosis TB, kecuali gambaran TB milier. Secara umum, 

gambaran radiologis yang menunjang TB yaitu pembesaran kelenjar hilus atau 

paratrakeal dengan atau tanpa infiltrat, konsoli dasi segmental atau lobar, efusi 

pleura, milier, atelektasis, kavitas, klasifikasi dengan infiltrat, dan tuberkuloma 

(Kemenkes RI, 2013). 

Gambar 2.8 Pemeriksaan Radiologi (Arif Muttaqin, 2012) 

Pada pasien TB milier orang dewasa, Hasil pemeriksaan Rontgen thoraks 

bergantung pada ukuran dan jumlah  tuberkel milier. Nodul-nodul dapat terlihat 

pada rontgen akibat tumpang tindih dengan lesi parenkim sehingga cukup terlihat 

sebagai nodul-nodul kecil. 
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2.8.4  Tuberculin Skin Test (TST) 

Reaksi Mantoux tuberculin skin test ini merupakan suatu reaksi 

hipersinsitivitas tipe lambat. Tes Mantoux tetap menjadi suatu tes sederhana, 

mudah dilakukan, yang membuatnya sangat bermanfaat untuk mendiagnosa 

tuberkulosis meskipun memiliki keterbatasan. Meskipun tes Mantoux  harus 

selalu dilakukan, hasilnya dapat saja negatif pada 10 – 25 % pasien dengan 

penyakit yang aktif. Sensitivitas dan spesifitas yang relatif rendah dari tes ini 

menjadikannya sangat berguna bagi orang dengan resiko tinggi terinfeksi 

tuberkulosis dan tidak disarankan bagi orang dengan resiko rendah terinfeksi 

tuberkulosis. Hasil tes tuberkulin akan positif setelah infeksi selama 4-6 minggu 

dengan bakteri Mycrobacterium (Nursyamsi & Mariani, 2011). 

Gambar 2.9  Cara Membaca Tuberculin Skin Test  (CDC, 2013) 

 

2.9 Faktor Resiko Tuberkulosis 

Ada beberapa faktor kemungkinan yang menjadi risiko terjadinya penyakit 

Tuberkulosis Paru diantaranya yaitu faktor kependudukan (umur, jenis kelamin, 

status gizi, peran keluarga, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan), faktor 

lingkungan rumah (luas ventilasi, kepadatan hunian, intensitas pencahayaan, jenis 

lantai, kelembaban rumah, suhu dan jenis dinding), perilaku (kebiasaan membuka 

jendela setiap pagi dan kebiasaan merokok) dan riwayat kontak (Kemenkes RI, 

2010). 

2.9.1 Faktor Kependudukan 

a) Umur. Refica dkk menyatakan bahwa 75 % karakteristik usia pasien TB 

paru di Indonesia adalah kelompok dengan rentang antara usia 15-49 tahun 

yang merupakan kategori usia produktif. Hal ini menurut peneliti 



18 
 

 

dikarenakan pada usia produktif terdapat kecendrungan untuk banyak 

melakukan interaksi dan memiliki mobilitas yang tinggi di luar rumah 

sehingga lebih rentan untuk tertular penyakit tuberkulosis (Refica at el, 

2017). 

b) Jenis kelamin. Faktor risiko jenis kelamin ini tidak berkaitan dengan 

kasus kejadian TB. Hal tersebut didukung oleh 2  penelian sebelumnya 

yang menurut (Prabu, 2008). bahwa di benua Afrika banyak kasus 

tuberkulosis terutama menyerang laki-laki. Pada tahun 1996 jumlah 

penderita TB Paru laki-laki hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah 

penderita TB Paru pada wanita, yaitu 42,34% pada laki-laki dan 28,9 % 

pada wanita. TB paru Iebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan 

dengan wanita karena laki-laki sebagian besar mempunyai kebiasaan 

merokok sehingga memudahkan terjangkitnya TB Paru. Sedangkan 

menurut (Umar Fahmi, 2005). bahwa dari catatan statistic meski tidak 

selamanya konsisten, mayoritas penderita TB adalah wanita. Hal ini masih 

memerlukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut, tingkat kejiwaan, 

sistem pertahanan tubuh, maupun tingkat molekuler. Untuk sementara, 

diduga jenis kelamin wanita merupakan faktor risiko yang masih 

memerlukan evidence pada masing-masing wilayah, sebagai dasar 

pengendalian atau dasar manajemen. banyak terjadi pada laki-laki 

(Fitriani, 2013). 

c) Status Gizi. Keadaan malnutrisi atau kekurangan kalori, protein, vitamin, 

zat besi dan Iain-lain, yang akan mempengaruhi daya tahan tubuh 

seseorang sehingga rentan terhadap penyakit termasuk TB paru (Fitriani, 

2013). 

2.9.2 Faktor Lingkungan 

Kondisi rumah dapat menjadi salah satu faktor risiko penularan penyakit 

TB. Atap, dinding dan lantai dapat menjadi tempat perkembang biakan kuman. 

Lantai dan dinding yang sulit dibersihkan akan menyebabkan penumpukan debu, 

sehingga akan dijadikan sebagai media yang baik bagi berkembangbiaknya 

kuman Mycobacterium tuberculosis (Fitriani, 2013). 
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2.10 Komplikasi Tuberkulosis 

Tuberkulosis dapat menyebabkan terjadinya beberapa komplikasi yaitu:  

a. Hemoptisis : Hemoptisis ialah ekspektorasi darah (batuk 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). 

Hemoptisis dialami 6 – 51 % pasien karsinoma bronkogenik, 56 – 92% 

pasien bronkiektasis, dan 21% penderita tuberkulosis paru BTA positif.  

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).    

 

2.11 Terapi Farmakologi pada kasus Tuberkulosis 

Pengobatan tuberkulosis (TB) bertujuan untuk menyembuhkan pasien, 

mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan dan 

mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap Obat Anti Tuberkulosis (OAT). 

Berikut adalah pengelompokan obat anti tuberkulosis (Tabel II.1) (Kementerian 

Kesehatan RI, 2011). 

 

Tabel 11.1 Pengelompokan Obat Anti Tuberkulosis (Kementerian 

Kesehatan RI, 2011) 

Golongan dan jenis Obat 

Golongan-1 Obat Lini 

Pertama 

*  Isoniazid (H) 

*  Ethambutol (E) 

*  Pyrazinamide (Z) 

*  Rifampicin (R) 

*  Streptomycin (S) 
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Lanjutan halaman 19 

Golongan dan jenis Obat 

Golongan-2 / Obat suntik / 

Suntikan lini kedua 

*  Kanamycin  (Km) *  Amicin (Am) 

*  Capreomycin (Cm) 

Golongan-3 /Golongan 

Floroquinolone 

*  Ofloxacin (Ofx) 

*  Levofloxacin (Lfx) 

*  Moxifloxacin (Mfx) 

Golongan-4 / Obat 

bakteriostatik lini kedua 

*  Ethionamide (Eto) 

*  Prothionamide (Pto) 

*  Cycloserine (Cs) 

*  Para amino salisilat 

(PAS) 

*  Terizidone (Trd) 

Golongan-5 / Obat yang 

belum terbukti efikasinya 

dan tidak direkomendasikan 

oleh WHO 

*  Clofazimine (Cfz) 

*  Linezolid  (Lzd) 

*  Amoxilin-

Clavulanate (Amx-Clv) 

*  Thioacetazone  (Thz) 

*  Clarithromycin  (Clr) 

*  Imipenem  (Ipm) 

  

Pengobatan pada pasien tuberkulosis dapat dibagi menjadi dua Yaitu 

pengobatan lini pertama dan lini kedua. Pengobatan tuberkulosis dapat efektif 

dengan menggunakan obat-obatan lini pertama yang terdiri dari Isoniazid (H), 

Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), Etambutol (E), dan Streptomisin (S). Namun, 

pengobatan dengan menggunakan lini pertama dapat gagal dengan berbagai 

macam alasan. Pengobatan lini kedua diberikan kepada pasien yang telah 

mengalami resistensi dengan pengobatan lini pertama (Jnawali et al, 2013). 

 

Tabel II.2 Regimen Pengobatan OAT (Kementerian Kesehatan RI, 2014) 

Kategori 

Terapi TB 
Penderita 

Alternatif Regimen Terapi TB 

Fase Intensif Fase Lanjutan  

Kategori I 

 

- Pasien Baru – BTA Positif 

2(RHZE)/ 

2(RHZS) 
4(HR)3 

- Pasien TB Paru 

- BTA Negatif, foto toraks 

Positif  

Kategori II - Pasien Kambuh (relapse) 2(RHZE)S + 

(HRZE) 

 

5(HR)3E3 - Pasien Gagal (failure) 

- Pasien putus berobat  

Kategori 

Anak  

- Anak-anak 
2(HRZ)  

4(HR) 

 

 



21 
 

 

2.11.1 Tahap Pengobatan Tuberkulosis 

Terapi pengobatan tuberkulosis diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif 

dan tahap lanjutan. 

2.11.1.1 Tahap Intensif 

Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu 

diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Bila 

pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menjadi 

tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Sebagian besar pasien TB BTA 

positif menjadi BTA negatif (konversi) dalam 2 bulan (Kementerian Kesehatan, 

2011). 

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). Pada tahap 

intensif,  OAT yang diberikan yang diberikan pada pasien adalah 2 bulan terapi 

Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), Etambutol (E), atau Streptomisin 

(S) atau yang biasa dikenal dengan  2(HRZE). 

2.11.1.2 Tahap Lanjutan 

Setelah pasien menyelesaikan pengobatan tahap intensif maka pasien juga 

harus terus melanjutkan pengobatan hingga tahap lanjutan. Pada tahap lanjutan ini 

pasien akan mendapat jenis obat lebih sedikit dari tahap intensif, namun 

penggunaannya dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan sangat 

penting untuk membunuh kuman persister sehingga mencegah terjadinya  

kekambuhan pada paisen (Kementrian Kesehatan, 2011). 

Pada tahap lanjutan ini hanya digunakan 2 macam obat yaitu Isoniazid (H) 

dan Rifampisin (R), karena banyaknya bakteri pada fase lanjutan lebih kecil 

dibandingakan pada tahap intensif. Selain itu, pada tahap intensif juga diperlukan 

antibiotik yang dapat dengan cepat mengeliminasi mikrobakteria yang bereplikasi 

secara perlahan (Principi et al, 2015). 
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2.11.2 Obat Anti tuberkulosis Lini Pertama 

Obat-obat anti tuberkulosis lini pertama ini memiliki mekanisme yang  

berbeda-beda, 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). 

2.11.2.1 Rifampisin 

Gambar 2.10 Struktur kimia Rifampisin (Kolyva & Karakousis, 2012). 

Aktivitas Antibakteri. Rifampisin dapat menghambat pertumbuhan 

sebagian besar bakteri gram-positif serta banyak mikroorganisme gram-negatif, 

antara lain Escherichia coli, Pseudomonas, dan Klebsiella. Konsentrasi 

bakterisidanya berkisar dari 3 sampai 12 μg/ml. Konsentrasi hambat minimalnya 

(KHM) berkisar dari 0,1 sampai 0,8 μg/ml. Dalam konsentrasi 0,005 hingga 0,2 

μg/ml, rifampisin dapat menghambat pertumbuhan M.tuberculosis secara in vitro. 

Rifampisin juga mampu meningkatkan aktivitas in vitro streptomisin dan 

isoniazid terhadap M.tuberculosis, tetapi tidak dengan etambutol (Hobby & 

lenert,1972. ) 

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

adalah semua basil M.tuberculosisis termasuk basil yang bersifat dormant. 

Rifampisin bekerja pada semua basil baik yang berada pada intraseluller maupun 

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

Mekanisme Kerja. Rifampisin menghambat RNA polimerase yang 

tergantung-DNA mikrobakteri dan mikroorganismelain dengan cara membentuk 

suatu kompleks obat-enzim yang stabil, mengakibatkan supresi pada awal 

pembentukan  rantai (tapi tidak pada pemanjangan rantai) saat sintesis RNA. 
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Secara spesifik, subunit β pada enzim kompleks ini merupakan tempat kerja obat, 

walaupun rifampisin hanya berkaitan dengan holoenzim. Apabila RNA 

polimerase tidak mengikat rifampisin, demikian juga sintesis RNA tidak 

terpengaruh. Konsentrasi yang tinggi pada rifampisin juga dapat menghambat 

RNA polimerase yang tergantung-DNA dan transkiptase pada virus. Rifampisin 

bersifat bakteriasiada untuk mikroorganisme intraselular dan ekstraselular 

(Goodman & Gilman, 2014). 

Farmakokinetik. Pada pemerian rifampisin secara oral, konsentrasi puncak 

plasma tercapai dalam waktu 2 jam sampai 4 jam. Asam aminosalisilat dapat 

menunda absorpsi rifampisin, dan konsentrasi plasma yang memadai tidak akan 

tercapai. Jika obat-obat ini digunakan secara bersama-sama, maka pemberiannya 

harus terpisah dengan jeda waktu 8 sampai 12 jam. Setelah absorbsi obat dari 

saluran gastrointestinal, rifampisin dieleminasi dengan cepat dalam empedu, dan 

terjadi sirkulasi enterohepatik. Reabsorpsi usus berkurang karena deasetilasi (juga 

karena adanya makanan). Waktu paruh rifampisin berkisar dari 1,5 jam sampai 5 

jam dan meningkat apabila memiliki disfungsi hati. Waktu paruh ini dapat 

memendek pada pasien yang menerima isoniazid dalam waktu yang bersama dan 

merupakan asetilator untuk obat ini. Rifampisin akan diekskresikan di dalam urine 

sebanyak 7% dan sebanyak 60-65% nya akan diekskresikan ke dalam feses. 

Rifampisin didistribusikan ke seluruh tubuh. Hal ini mungkin berkaitan dengan 

fakta bahwa obat tersebut memberi warna orange-kemerahan pada urin, fases, 

ludah, dahak, air mata, dan keringat. Oleh karena itu pasien perlu diberitahu 

perihal pewarnaan ini (Goodman & Gilman, 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 
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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). Menurut 

Kemenkes RI (2014) bahwa munculnya efek mual, kurang nafsu makan dan sakit 

perut disebabkan oleh Rifampisin. 

Interaksi Obat. Rifampisin berinteraksi bila digunakan bersamaan dengan 

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

setralin), barbiturat, benzodiazepine, ketoconazole, 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). 

2.11.2.2 Isoniazid 

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

Aktivitas Antibakteri. Isoniazid bersifat bakteriostatik untuk basil yang 

“istirahat”, tetapi bakterisid bagi mikroorganisme yang sedang membelah dengan 

cepat. Konsentrasi tuberkulostatik minimal adalah 0,025 hingga 0,05 μg/ml. 

Isoniazid sangat efektif untuk pengobatan tuberkulosis dan jauh lebih unggul 
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daripada streptomisin. Berbeda dengan streptomisin, isoniazid dapat menembus 

sel dengan mudah dan sama efektifnya terhadap basil yang tumbuh di dalam sel 

maupun yang tumbuh dalam media kultur (Goodman & Gilman, 2014). 

Dosis. Untuk anak-anak dengan BB (berat badan) dibawah 30 kg dosis yang 

digunakan 10 mg/kg (7 sampai 15 mg/kg/hari) 1x sehari, diminum saat perut 

kosong (sebelum makan). Sedangkan untuk anak-anak dengan BB (berat badan) 

diatas 30 kg dan orang dewasa dosis harianya adalah 5 mg/kg (4-6 mg/kg/hari) 

dengan dosis maksimum 300 mg/hari. Sedangkan untuk frekuensi 3x seminggu, 

dosisnya adalah 10 mg/kg (8-12 mg/kg/hari) dengan dosis maksimum 900mg/hari 

(Pilon, 2016). 

Efek Samping Terdapat 2 efek samping yang paling penting dari terapi 

isoniazid yaitu hepatotoksisitas dan neuropati perifer. Efek samping lainnya baik 

yang jarang atau kurang signifikan adalah ruam (2%), demam (1,2%), anemia, 

jerawat, rematik (Wiener et al, 2012). Sedangkan untuk reaksi gatal-gatal dan 

kesemutan disebabkan oleh Isoniazid (Akhmadi Abbas, 2014). Reaksi timbulnya 

efek samping OAT dapat dipengaruhi oleh ras tertentu. Ras asia termasuk 

Indonesia yang secara genotip tergolong Rapid acetylator yang cenderung lebih 

rentan terhadap paparan isoniazid (Sari et al, 2014). 

Farmakokinetik Dari usus sangat cepat difusinya ke dalam jaringan dan 

cairan tubuh, di dalam hati, Isoiazid diasetilasi oleh enzim asetil transferase 

menjadi metabolit inaktif. t ½ nya antara 1 dan 4 jam tergantung pada kecepatan 

asetilasi. Eksresinya terutama melalui ginjal dan sebagian besar sebagai asetil 

isoniazid (Brunton et al, 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 

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

Aktivitas Antibakteri. Pirazinnamida menunjukkan aktivitas bakterisida in 

vitro hanya pada pH yang sedikit asam. Pada pH asam, aktivitasnya ideal karena 

M. tuberkulosis terletak di suatu fagosom asam di dalam makrofag. Basil 

tuberkulosis si dalam monosit secara in vitro dihambat atau dimatikan oleh obat 

ini pada konsentrasi 12,5 μg/ml. Resistensi berkembang dengan cepat apabila 

pirazinamid diberikan sebagai obat tunggal (Goodman & Gilman, 2014). 

Absorpsi, ditribusi dan Ekskresi. Pirazinamid diabsorpsi dengan baik dari 

saluran gastrointestinal dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Pemberian oral 500 

mg menghasilkan konsentrasi plasma sekitar 9 hingga 12 μg/ml pada 2 jam dan 7 

μg/ml pada 8 jam. Waktu paruh plasma pada pasien yang fungsi ginjalnya normal 

adalah 9 hingga 10 jam. Obat ini diekskresi terutama melalui filtrasi glomerulus 

ginjal. Pirazinamid terdistribusi secara luas termasuk SSP, paru-paru, dan hati 

setelah pemberian oral (Goodman & Gilman, 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 
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kulit). Efek samping yang biasanya terjadi adalah tingginya kadar asam urat 

dalam darah/hiperuresemia (WHO, 2016).  

2.11.2.4 Etambutol 

Gambar 2.13 Struktur kimia Ethambutol (Kolyva & Karakousis,  2012) 

Aktivitas Antibakteri. Hampir semua galur M.tuberculosis dan M. 

Kansasii serta sejumlah galur kompleks M. Avium peka terhadap etambutol. Obat 

ini menekan pertumbuhan kebayakan basil tuberkulosis yang resisten-isoniazid 

dan yang resisten-streptomisin. Resistensi terhadap etambutol berkembang sangat 

lambat secara in vitro. Mikrobakteri dapat menyerap etambutol dengan cepat 

apabila obat ini ditambahkanpada kultur yang berada pada fase pertumbuhan 

eksponensial. Etambutol dapat memblok arabinosil transferase yang terlibat dalam 

biosintesis dinding sel (Goodman & Gilman, 2014). 

Farmakokinetik. Bioavaibilitasnya sebesar 80% bila diminum saat perut 

kosong. Kosentrasi maksimal dalam plasma tercapai dalam waktu 2-4 jam setelah 

obat diminum dengan dosis dosis tunggal sebesar 25 mg/kg menghasilkan   

konsentrasi plasma 2.0  sampai 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 (Goodman & Gilman, 2014). 

Efek Samping. Efek samping yang paling penting adalah menyebabkan 

optik neuritis. Efek ini mengakibatkan penurunan ketajaman penglihatan dan 

hilangnya kemampuan membedakan warna merah dengan hijau. Dosis harian 

sebesar 15 mg/kg toksisitasnya minimal. Kurang dari 2% hampir 2000 pasien 

yang menerima 15 mg/kg etambutol mengalami reaksi merugikan, 0,8% 

mengalami pengurangan ketajaman penglihatan, 0,5% mengalami ruam, dan 0,3% 

mengalami demam akibat obat (Goodman & Gilman, 2014). Pasien harus 

diperingatkan bahwa mereka harus segera menghentikan pengobatan dan mencari 
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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).  

Mekanisme Kerja. Etambutol 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). 

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

Interaksi Obat. Makanan memiliki efek yang minimal terhadap 

bioavaibilitas dari etambutol. Antasida dapat menurunkan konsentrasi 

maksimumdari etambutol sebesar 28%. Etionamid dapat meningkatkan toksisitas 

dari etambutol (Arbex et al, 2010). 

2.11.2.5 Streptomisin 

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

Mekanisme Kerja. Streptomisin (Gambar 2.14) 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).  
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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). Adapun efek pusing atau gangguan keseimbangan dapat 

disebabkan oleh Streptomisin. 

Aktifitas Antibakteri. Streptomisin bersifat bakteriasida untuk basil 

tuberkulosis in vitro. Konsentrasi hanya 0,4 μg/ml dapat menghambat 

pertumbuhan. Kebanyakan basil M.tuberculosis peka terhadap 10 μg/ml. Aktivitas 

streptomisin in vitro pada dasarnya suprersif (Goodman & Gilman, 2014). 

Penggunaan Teraupetik. Untuk tuberkulosis, orang dewasa harus diberi 

15mg/kg per hari dalam dosis terbagi setiap 12 jam, dengan maksimum 1g per 

hari. Anak-anak harus mendapat 20 sampai 40 mg/kg per hari dalam dosis terbagi 

setiap 12 sampai 24 jam, dan tidak lebih dari 1 g per hari.Terapi biasanya 

dihentikan setelah 2 sampai 3 bulan, atau lebih cepat apabila kultur negatif 

(Goodman & Gilman, 2014). 

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 1gram) yang diberikan 2-3 kali 

seminggu dengan memonitoring kadar obat dalam darah (Kementerian Kesehatan 

RI, 2013). 
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2.11.3 Obat Anti tuberkulosis Lini Kedua 

2.11.3.1 Etionamid 

Gambar 2.15 Struktur Kimia Etionamid 

(Sumber : drugbank.com) 

Dosis. Dewasa oral: 15-20 mg/ kg/ hari, dosis awal 250 mg/ hari selama 1-2 

hari, kemudian meningkat menjadi 250 mg dua kali sehari selama 1-2 hari, 

dengan peningkatan yang bertahap ini, pemberian  untuk dosis tertinggi dapat 

ditoleransi dengan rata-rata dosis orang dewasa: 750 mg/ hari (maksimum: 1 g/ 

hari dalam 3-4 dosis terbagi) (Alsultan & Peloquin, 2014). 

Mekanisme Kerja. Etionamid merupakan obat yang diaktivasi oleh 

monooksigenase dari Etionamid. Aktivasinya berasal dari reaksi dengan 

nicotinamide adenine diinucleotide (NAD+) untuk membentuk adisi ETHNAD. 

Adisi ini selanjutnya menghambat target dari InhA, yang merupakan reduktasi 

dari NAD-dependent dan enoyl-ACP dari sistem sintesis asam lemak tipe II yang 

kemudian menghasilkan adanya penghambatan dari biosintesis asam mikolat dan 

menyebabkan rusaknya dinding sel (Vale et al, 2013). Etionamid merupakan 

senyawa turunan dari INH, yang dapat menghambat sintesis asam mikolat 

(Preston, 2010). 

Farmakokinetik. Bioavailabilitas etionamid oral mendekati 100%. Setelah 

pemberian oral sebanyak 500 mg, etionamid diketahui memiliki Cmax sebesar 1,4 

mg/L yang dicapai dalam waktu 2 jam. T½  etionamid kurang lebih 2 jam. 

Konsentrasi dalam darah dan berbagai organ lainnya kurang lebih sama. 

Etionamid dimetabolisme di hati. Metabolit etionamid akan dieliminasi dalam 

bentuk urin dan kurang dari 1% etionamid diekskresi di urin  dalam bentuk aktif 

(Brunton et al, 2011).  
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2.11.3.2 Amikasin 

Gambar 2.16 Struktur Kimia Amikasin 

(Sumber : drugbank.com) 

Amikacin adalah antibiotik aminoglikosida semisintetik yang berasal dari 

kanamisin. Aminoglikosida ini terkenal dengan bakterisida organisme 

ekstraselular. Amikasin aktif terhadap M. tuberculosis dan beberapa spesies non 

tuberkulosis, termasuk mikobakteria yang berkembang pesat, M. kansasii, M. 

leprae, dan M.avium. Dosis lazim dewasa adalah 7 sampai 10mg/kg intramuskular 

atau intravena tiga sampai lima kali per minggu (umumnya tidak lebih dari 500-

750 mg/hari) (Van Ingen et al., 2012). 

Dosis. Dewasa: 15mg/kg/hari dalam dosis harian tunggal, 5-7 hari per 

minggu (Dosis maksimum umumnya 1gram). 15 mg/kg/dosis, 3 kali perminggu 

dapat digunakan setelah konversi budaya didokumentasikan setelahnya periode 

awal administrasi harian. Untuk usia > 59 tahun: 10 mg/kg/dosis (maks 750 mg) 

5-7 kali perminggu atau 2–3 kali per minggu setelah periode awal. Kalau tidak, 15 

mg/kg/dosis 3 kali per minggu. Anak-anak: 15–30 mg/kg/hari (maksimal 1gram) 

5–7 hari per minggu. 15–30 mg/kg/hari (maksimal 1 gram) 3 hari per minggu 

setelah periode awal harian (WHO, 2014). 

Efek Samping. Umum: Rasa sakit lokal dengan suntikan intramuskular. 

Proteinuria. Sesekali: Nefrotoksisitas, ototoxicity (kehilangan pendengaran), 

toksisitas vestibular (vertigo, ataksia, pusing). Semua meningkat dengan usia 

lanjut dan berkepanjangan menggunakan. Kelainan elektrolit, termasuk 

hipokalemia, hipokalsemia, dan hypomagnesaemia. Langka: Neuropati, ruam 

(WHO, 2014). 

 Farmakokinetik. Absorbsi setelah pemberian amikasin IM dosis tunggal  

7,5 mg/kg pada orang dewasa dengan fungsi ginjal normal, konsentrasi plasma  

puncak 17-25 μg/ mL yang dicapai dalam waktu 45 menit sampai 2 jam. Untuk 

pemberian infus IV dari dosis yang sama dan diberikan lebih dari 1 jam 
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konsentrasi plasma puncak rata-rata obat 38 μg/mL, segera setelah infus 5,5 

μg/mL pada 4 jam, dan 1,3 μg/ mL pada 8 jam. Amikasin didistribusi di tulang, 

jantung, kandung empedu, dan jaringan paru-paru. Amikacin juga didistribusikan 

ke dalam cairan empedu, sputum, bronkus, dan cairan interstitial, pleura, dan 

sinovial.Waktu paruh eliminasi plasma amikacin biasanya 2-3 jam pada orang 

dewasa dengan fungsi ginjal normal dan dilaporkan berkisar antara 30-86 jam 

pada orang dewasa dengan gangguan ginjal berat (Pfizer, 2017). 

2.11.3.3 Kanamisin 

Kanamisin adalah antibiotik yang aktif terhadap bakteri gram-negatif 

termasuk bakteri M.Tuberculosis. Kanamisin (Gambar 2.15) sama dengan 

aminoglikosida lainya yang tidak dapat di absorbsi secara oral sehingga kanamisin 

diberikan dengan rute intramuskular. Cmaxnya adalah 1 jam setelah pemberian 

injeksikan dengan T 1/2nya 4-6 jam. Kanamisin diekskresikan melalui ginjal, 

sehingga dosis kanamisin ini harus diatur ulang untuk  pasien penderita gagal 

ginjal. Efek samping kanamisin ini berupa gangguan pada pendengaran lebih 

sering terjadi. Sebanyak 20% pasien mengalami gangguan pada pendengaran 

setelah 3 bulan pemakaian kanamisin dan sebanyak 60% pasienmengalami 

gangguan pendengaran setelah 6 bulan pemakaian kanamisin. Dosis kanamisin 

adalah 15 mg/kg/hari (Seth dan Kabra, 2011). 

Gambar 2.17 Struktur Kanamisin (Song et al, 2013) 

 Kanamisin telah lama digunakan sebagai obbat anti tuberkulosis lini kedua 

(yang disebabkan oleh bakteri yang sudah resisten terhadap streptomisin). Namun, 

sejak ditemukannya amikasin dan kapreomisin  yang relatif kurang toksik maka 

kanamisin kini mulai ditinggalkan (Syarif et al, 2012). 
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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). 

Aktivitas antimikobakterial kapreomisin mirip dengan aminoglikosida 

seperti efek samping. Kapreomisin ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan 

obat lain yang dapat merusak saraf kranial VIII. Resistensi bakteri terhadap 

kapreomisin dapat berkembang jika diberikan tunggal. Reaksi buruk yang terkait 

dengan penggunaan kapreomisin yaitu kehilangan pendengaran, tinnitus, 

proteinuria transien, cylindruria, dan retensi nitrogen. Leukositosis, leukopenia, 

ruam, dan demam juga telah diamati dapat timbul. Suntikan obat mungkin akan 

terasa sakit. Kapreomisin adalah agen anti tuberkulosis lini kedua. Dosis harian 

yang disarankan adalah 1g (tidak lebih dari 20 mg/kg) per hari selama 60-120 

hari, diikuti oleh 1 g (2 sampai 3x seminggu) (Brunton et al, 2011). 

2.11.3.5 Asam Paraaminosalisilat 

Gambar 2.18  Struktur Kimia Asam Paraaminosalisilat 

(Kolyva & Karakousis, 2012) 

Dosis Injeksi intramuskular, dewasa: 15 mg/kgBB (12-18 mg/kgBB) perhari 

(maksimal 1 g) selama 5 hari dalam seminggu  atau 25-30 mg/kgBB 2 kali 

seminggu. Anak: 20-40 mg/kgBB sehari (maksimal 1 g) atau 25-30 mg/kgBB 2 

kali dalam seminggu. Selama masa pengobatan dosis kumulatif tidak boleh lebih 

dari 120 g (Pusat Informasi Obat Nasional, 2015).   

Farmakokinetik. Tmax PAS berkisar antara 2 jam pada sebagian besar 

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

2.11.3.6 Fluoroquinolon 

Gambar 2.19  Struktur Kimia Fluoroquinolon  

(Ghosh & Manish, 2011) 

Golongan Fluoroquinolon antara lain levofloxacin, gatifloxacin dan 

moksifloksasin memiliki aktivitas antimikrobakterial kuat dengan aktivitas 

bakterisida awal mirip dengan isoniazid yang memiliki aktivitas paling kuat dari 

agen lini kedua. Golongan Fluoroquinolon adalah kunci dari rejimen pengobatan 

MDR dan juga harus dipertimbangkan dalam kasus non-MDR obat TB yang 

resistan terhadap terapi tambahan atau jika terapi lini pertama dalam rejimen 

standar tidak ditoleransi, terutama dalam kasus hepatotoksisitas (Ziganshina et al, 

2013). 

Mekanisme Kerja. Fluoroquinolon memiliki aktivitas antimikroba 

spektrum luas dan begitu banyak digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri 

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

yang kronis. Fluoroquinolon 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). 

Farmakokinetik. Bioavaibilitas fluoroquinolon berkisar pada 70% - 90%. 

Bioavaibilitas fluoroquinolon akan sama walaupun  rute pemberiannya berbeda 

(melalui peroaral ataupun melalui intravena). Kerugian dari rute pemberian 
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peroral adalah absorbsi obat yang dipengaruhi oleh kation seperti alumunium, 

magnesium, zink, zat besi, dan kalsium. Absorbsi fluoroquinolon akan menurun 

sebesar 45% ketika alumunium hidroksida diberikan terlebih dahulu sebelum 

fluoroquinolon dan akan menurun sebesar 68% ketika diberikan bersamaan. 

Selain itu, adanya makanan akan menunda absorbsi dari fluoroquinolon . Bila ada 

makanan, maka obat membutuhkan waktu 1 jam untuk mencapai kadar plasma 

puncaknya. Fluoroquinolon akan dimetabolisme di hati maupun di ginjal, di 

dalam hati biasanya fluoroquinolon akan dimetabolisme oleh sitrokom P450 

(Somasundaram & Manivannan, 2013). 

2.11.3.7 Sikloserin 

Gambar 2.20 Struktur Kimia Sikloserin 

(Sumber : drugbank.com) 

Mekanisme Kerja. Menghambat ikatan dari dari lapisan peptidoglikan 

(Murray, P. R., 2015). 

 Interaksi Obat. Isoniazid dengan Sikloserin dapat meningkatkan efek 

depresan dari isoniazid pada SSP (Alsultan & Peloquin, 2014). 

Efek Samping.Penggunaan sikloserin sering menyebabkan efek samping 

pada CNS. Banyak pasien yang mengeluhkan mengalami ketidak mampuan dalam  

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). 

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). 
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Perhatian.Sikloserin tidak boleh diberikan kepada pasien dengan epilepsi, 

penyalahgunaan alkohol aktif, insufisiensi ginjal berat, atau riwayat depresi atau 

psikosis (Wiener et al, 2012).  

 

2.11.4 Terapi OAT Pada Pasien Tuberkulosis 

Pasien yang menderita tuberkulosis akan diobati berdasarkan tingkat 

keparahan. Pengobatan tuberkulosis dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan 

keparahan, yaitu kategori 1, kategori 2, dan kategori anak. 

Tabel II.3 kategori pengobatan TB dan peruntukannya  

(Kementrian Kesehatan RI, 2011) 

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 

 

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 (tahap intensif) 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 (tahap Lanjutan) (Tabel II.4). 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, biakan dan uji resistensi terhadap isoniazid dan rifampisin 

harus dilakukan (Kementerian Kesehatan, 2013).  



37 
 

 

Tabel II.4 OAT  Kombipak Kategori 1 (DEPKES RI, 2011) 

Tahap 

Pengobata

n 

Lama 

Pengobata

n 

Dosis 1 kali/hari Jumlah 

hari/ 

kali 

menela

n obat 

Tablet 

Isoniazi

d @300 

mg 

Tablet 

Rifampisi

n @450 

mg 

Tablet 

Pirazinami

d @500 

mg 

Tablet 

Etambut

ol @250 

mg 

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. 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.5 Dosis OAT Kategori 2 (Kementerian Kesehatan RI, 2014) 

Tahap  

Pengob-

atan 

Lama  

Pengo-

batan 

Tablet 

Isonias

id@ 

300mg 

Kaplet 

Rifampi

sin @ 

450mg 

Tablet 

Pirazin

amid 

@ 

500mg 

Etambutol 

Strept

omisin 

injeksi 

Jumlah 

Hari/kali 

menelan 

obat 

Tabl

et @ 

250

mg 

Tabl

et @ 

400

mg 

Tahap 

Awal 

(dosis 

harian) 

2 bulan 

1 bulan 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

- 

- 

0,75 

mg 

- 

56 

28 

Tahap 

Lanjutn 

(dosis 3x 

seminggu) 

5 bulan 2 1 - 1 2 - 60 
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Bila pengobatan kategori 1 dan kategori 2 pada fase awal (intensif)  didapati 

masih BTA positif, diberikan obat sisipan (Isoniasid, Rifampisin, Pirazinamid, 

Ethambutol) selama 1 bulan setiap hari (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

2.11.4.3 Pengobatan Kategori Anak : 2HRZ/4HR 

Prinsip dasar pengobatan TB adalah minimal 3 macam obat dan diberikan 

dalam waktu 6 bulan. OAT pada anak diberikan setiap hari, baik pada tahap 

intensif maupun tahap lanjutan dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan 

anak. 

Tabel II.6 OAT Kategori Anak (DEPKES RI, 2011) 

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

Isoniazid 50 mg 100 mg 200 mg 

Rifampisin 75 mg 150 mg 300 mg 

Pirazinamid 150 mg 300 mg 600 mg 

 

2.11.5 Terapi OAT KDT 

Obat anti tuberkulosis KDT (Kombinasi Dosis Tetap) adalah 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 obat KDT ini disesuaikan dengan berat badan pasien. OAT-KDT 

telah dianjurkan sebagai cara mencegah munculnya resiko resistensi obat. Selain 

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

pengadaan obat dan dapat meningkatkan ketaatan/kepatuhan pasien 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  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 . 

Berikut adalah kekurangan dari OAT-KDT yaitu:  
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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 penggunaannya, KDT akan sulit untuk dapat mengidentifikasi obat 

mana yang bertanggung jawab apabila ditemukan terjadinya efek samping 

pada pasien karena obat KDT ini tidak dapat dipisahkan (Lienhardt et al, 

2011).  

3. KDT (Kombinasi Dosis Tetap) 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.7)  

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). 

Tabel II.7 Panduan OAT KDT Kategori-1 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014) 

Berat Badan 

Tahap Intensif tiap hari 

Selama 56 hari RHZE 

(150/75/400/275) 

Tahap Lanjutan 3 kali 

seminggu selama 16 

minggu RH (150/ 150) 

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

38-54kg 3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT 
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Lanjutan halaman 39 

Berat Badan Tahap Intensif tiap hari 

Selama 56 hari RHZE 

(150/75/400/275) 

Tahap Lanjutan 3 kali 

seminggu selama 16 

minggu RH (150/ 150) 

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

≥71kg 5 tablet 4KDT 5 tablet 2KDT 

 

2. Kategori-2 : 2(HRZE)S /(HRZE) /5(HR)3E3) (Tabel II.8)  

Tabel II.8 Paduan OAT KDT Kategori 2 

(DEPKES RI, 2011) 

Berat 

Badan 

TAHAP INTENSIF 

(setiap hari selama 3 bulan ) 
TAHAP LANJUTAN 

(3 kali seminggu 

selama 5 bulan) 
Setiap hari selama 2 

bulan 

Setiap hari selama 

1 bulan 

30-37kg 

2 tablet 4 KDT + 

500mg Streptomisin 

Injeksi 

2 tablet 4 KDT 
2 tablet 2 KDT + 2 

tablet Etambutol 

38-54 kg 

3 tablet 4 KDT + 

750mg Streptomisin 

Injeksi 

3 tablet 4KDT 
3 tablet 2 KDT + 3 

tablet Etambutol 

55-70kg 
4 tablet 4KDT + 1g 

Streptomisin Injeksi *) 
4 tablet 4KDT 

4 tablet 2 KDT + 4 

tablet Etambutol 

>70kg 
5 tablet 4KDT + 1g 

Streptomisin Injeksi 
5 tablet 4KDT 

5 tablet 2 KDT + 5 

tablet Etambutol 

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 (multidrugresistant), 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 et al, 2012). 

3. Kategori Anak : 2(HRZ) /4(HR) 

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. 
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Bila salah satu contoh uji positif atau keduanya positif, hasil pemeriksaan ulang 

dahak tersebut dinyatakan positif (Kementerian Kesehatan RI, 2014).   

Tabel II.9 Dosis untuk Paduan KDT pada Anak 

(DEPKES RI, 2011). 

Berat Badan (kg) 2 bulan tiap hari HRZ 

(75/50/150) 

4 bulan tiap hari RH 

(75/50) 

5-9 kg 1 tablet 1 tablet 

10-14 kg 2 tablet 2 tablet 

15-19 kg 3 tablet 3 tablet 

20-32 kg 4 tablet 4 tablet 

Prinsip dasar pengobatan TB adalah minimal 3 macam obat dan diberikan  

dalam waktu 6 bulan. OAT pada anak diberikan setiap hari, baik pada tahap 

intensif maupun tahap lanjutan dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan 

anak (Depkes RI, 2011). 

 

2.11.6 Terapi Penunjang pada Tuberkulosis 

Tuberkulosis paru memiliki gejala klinis yang cukup spesifik antara lain 

batuk atau batuk darah yang berlangsung lebih dari 3 minggu, demam, sesak 

nafas, nyeri dada dan malaise. Gejala tersebut membutuhkan terapi penunjang 

untuk mendukung terapi dengan OAT. 

2.11.6.1 Pyridoxine (Vitamin B6) 

Penggunaan Piridoksin direkomendasikan untuk semua pasien dewasa yang  

memulai pengobatan TB untuk mencegah neuropati perifer yang paling sering 

disebabkan oleh Isoniazid. Dosis Pyridoxine: 25 mg setiap hari. Jika pasien 

mengalami neuropati perifer pada setiap tahap selama pengobatan TB, dosis dapat 

ditingkatkan sampai 50-75 mg (hingga maksimum 200 mg) sampai gejala mereda, 

kemudian dosis diturunkan ke 25 mg setiap hari (Department of Health, 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 

inidapat 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 
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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).  

2.11.6.3 Vitamin D 

Sebelumnya pada era pra-antibiotik, pasien TB sering diobati dengan 

minyak ikan cod dan sinar matahari karena, keduanya merupakan sumber 25-

hydroxyvitamin-D yang memiliki sifat imunomodulator. Saat ini pemberian 

vitamin D sebagai terapi penunjang pasien TB dan untuk pengobatan 

antimikrobakterial telah kembali digunakan. Terutama sebagai terapi tambahan 

pada pasien MDR-TB, vitamin D mungkin penting  dan pemberiannya harus 

dipasangkan dengan respon imun yang optimal agar dapat secara efektif 

menghilangkan infeksi (Heemskerk et al., 2015).  

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).  

2.11.6.4 Hepatoprotektan 

Pemberian terapi OAT pada pasien TB dengan HIV perlu mendapat 

perhatian khusus karena selain OAT sendiri dapat menimbulkan drug-induced 

hepatitis, pemberian OAT dengan ARV harus dilakukan secara benar agar tidak 

timbul efek samping obat pada pasien. Drug-induced hepatitis adalah kerusakan 

hati  yang berkaitan dengan gangguan fungsi hati yang disebabkan oleh terpajan 

obat.  Sehingga pasien  menghentikan pengobatan OAT, kemudian diberikan 

terapi hepatoprotektor (Wincent et al, 2018). 

 

2.12 Terapi Non Farmakologi pada kasus Tuberkulosis 

Selain terapi farmakologi (terapi menggunakan obat-obatan ) Pasien juga 

diberikan/mendapatkan terapi non farmakologi (tanpa menggunakan obat-obatan) 

sebagai penunjang kesembuhan dan keberhasilan terapi yang sedang di jalani oleh 
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pasien. Ada beberapa terapi non farmakologi yang dapat diberikan kepada pasien 

tuberkulosis, sebagai berikut : 

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 ini 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 ini diberikan kepada 

pasien TB yang telah melakukan pengobatan 2-6 blan pengobatan dan bukan jalan 

terakhir untuk mengatasi kesembuhan pada kasus TB. (Varaine & Rich, 2014). 

2.12.2 Terapi Oksigen 

Untuk membantu menangani sesak nafas pada pasien dan merupakan salah 

satu manifestasi klinis dari tuberkulosis, maka pasien dapat diberikan terapi 

oksigen untuk meringankan sesak nafas yang dialaminya. 

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 (Ringel, 

2012). 
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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). 

2.12.6 Alat Pelindung Diri (APD) 

APD bertujuan untuk melindungi petugas kesehatan, pengunjung dan pasien 

dari penularan TB dengan pemakaian APD yang tepat. Sasaran APD adalah 

petugas kesehatan, pasien dan pengunjung. Jenis-jenis APD yang sering dipakai 

Masker respirator N-95 untuk petugas dan masker bedah bagi pasien. Prosedur Fit 

test bagi petugas sebelum menggunakan respirator merupakan keharusan 

(Departemen Kesehatan RI, 2013). 


