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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Tuberkulosis    

      Tuberkulosis paru adalah suatu menular langsung yang disebabkan karena 

infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis paru merupakan suatu 

pneumonia yaitu pneumonia yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis 

(Darmanto,2014) 

     Tuberkulosis paru juga merupakan suatu penyakit menular langsung yang 

menyerang paru-paru yang disebarkan oleh kuman Mycobacterium tuberkulosis. 

Bakteri yang berkembang biak tidak hanya menyerang paru-paru tetapi juga bisa 

menyebar ke organ tubuh lainnya (Depkes,2008).  

     Tuberkulosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberkulosis yang menyerang pada berbagai organ tubuh mulai dari paru dan juga 

organ di luar paru seperti tulang, kulit , persendian, selaput otak, usus dan juga 

ginjal yang disebut dengan ekstrapulmonal tuberkulosis (Chandra,2012). 

2.2 Epidemiologi Tuberkulosis 

      Tuberkulosis merupakan penyebab kematian kesembilan di seluruh dunia dan 

merupakan penyebab utama dari penyakit menular yang mematikan, peringkat di 

atas HIV / AIDS. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) pada 

tahun 2016 di perkirakan ada 1,3 juta kematian tuberkulosis di antara orang HIV-

Negatif ( menurun dari 1,7 juta pada tahun 2000) dan tambahan 347.000 kematian 

di antara HIV-positif. Pada tahun 2016 di perkirakan 10,4 juta penduduk menderita 

penyakit tuberkulosis. Terdiri dari 90 % yaitu orang dewasa, 65% yaitu laki-laki 

dan 10 % yaitu orang yang terkena HIV. Lima negara teratas, dengan 56% dari 

perkiraan kasus yaitu  India, Indonesia, Cina, Filipina dan Pakistan (dalam urutan 

menurun) (WHO, 2017). Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :  
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Gambar 2. 1 Perkiraan Angka Kejadian TBC 

(Sumber : Global Tuberculosis Report, 2017) 

      Indonesia saat ini telah menempati negara terbesar ke – dua setelah India dengan 

kasus TB terbanyak yakni 10% dari seluruh penderita di dunia. Indonesia memiliki 

angka prevalensi tuberkulosis yakni sebesar 647 per 100.000 penduduk dengan 

angka insidensi 399 per 100.000 penduduk dan angka mortalitas 41 per 100.000 

penduduk (WHO,2015). Kasus tuberkulosis di tahun 2014 mengalami peningkatan 

yakni dari 324.539 kasus menjadi 330.910 kasus di tahun berikutnya. 

(Kemenkes,2015). 

      Berdasarkan profil kesehatan indonesia tahun 2017 Provinsi Jawa Timur 

merupakan penyumbang 22.585 jumlah kasus baru tuberkulosis paru BTA positif  

terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat. (Kemenkes,2017) 

2.3 Etiologi Tuberkulosis 

      Tuberkulosis adalah suatu penyakit paru menular yang disebabkan oleh bakteri 

dari kelompok Mycobacterium yaitu Mycobacterium tuberkulosis. Bakteri 

Mycobacterium tuberkulosis ini berbentuk batang dengan panjang 1-10 mikron, 

lebar 0,2 – 0,6 mikron , bersifat tahan asam dalam pewarnaan dengan metode Ziehl 

Neelsen , bakteri berbentuk batang berwarna merah dalam pemeriksaan di  bawah 

mikroskop , tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat bertahan hidup dalam 

jangka waktu yang lama pada suhu 4oC sampai minus 70 oC, sangat peka terhadap 

panas, sinar matahari dan sinar ultraviolet, paparan langsung terhadap sinar 



8 

 

  

 

 

ultraviolet sebagian besar bakteri ini akan mati dalam beberapa menit , dalam dahak 

pada suhu 30 – 37oC akan mati dalam waktu kurang 1 minggu , bakteri ini juga 

dapat bersifat dormant (tidur/ tidak berkembang) (PDPI,2011). 

2.4 Patogenesis Tuberkulosis 

      Kuman tuberkulosis menginfeksi melalui inhalasi droplet yang mengandung 

kuman- kuman basil tuberkulosis yang berasal dari orang yang terinfeksi. Basil 

yang telah mencapai kedalam alveolus kemudian akan merangsang reaksi 

peradangan. Pada tahap awal sel – sel polimorfonuklear (PMN) akan memfagosit 

bakteri namun tidak membunuh kuman tersebut. Beberapa hari kemudian kerja 

leukosit akan digantikan oleh makrofag. Alveolus yang terserang akan mengalami 

konsolidasi dan akan menimbulkan pneumonia akut yang bisa sembuh sendiri atau 

bakteri akan terus berkembang biak di dalam sel. Kumpulan makrofag yang di 

dalamnya terdapat basil akan membentuk sel tuberkel epiteloid yang dikelilingi 

oleh limfosit. Basil tuberkulosis bisa menyebar ke kelenjar getah bening regional 

melalui limfogen yang memerlukan waktu 10 – 20 hari. (Amir n Bahar, 2009 ; 

Sylvia, 2009) 

      Kuman tuberkulosis dapat menyebar melalui limfogen, hematogen, atau bisa 

juga keduanya. Penyebaran hematogen bisa menyebabkan tuberkulosis milier yang 

dimana fokus nekrotik merusak pembuluh darah sehingga kuman banyak yang 

masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebar ke berbagai organ tubuh. (Sylvia, 

2009) 

2.5 Cara Penularan Tuberkulosis 

       Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberkulosis 

yang ditularkan melalui udara (droplet) saat seorang pasien tuberkulosis batuk dan 

percikan ludah yang mengandung bakteri akan di hirup oleh orang yang sehat saat 

bernafas (Dipiro et al.,2008). Ketika pasien tuberkulosis batuk, bersin atau 

berbicara  saat berhadapan dengan orang yang sehat maka kuman tuberkulosis akan 

keluar dan terhirup kedalam paru-paru orang sehat. Masa inkubasinya selama 3 – 6 

bulan, setiap BTA positif akan menularkan kepada 10 – 15 orang lainnya, sehingga 

kemungkinan setiap kontak yang tertular tuberkulosis yaitu sebesar 17%. Hasil 
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studi lainnya melaporkan bahwa kontak terdekat yaitu keluarga dalam satu rumah 

akan dua kali lebih beresiko tertular dibandingkan dengan kontak biasa yang 

serumah (Widiyono,2011). 

      Kuman ini dapat bertahan dalam udara bebas selama 1- 2 jam, tergantung pada 

ada tidaknya sinar ultraviolet, ventilasi udara yang buruk dan kelembapan. Dalam 

suasana gelap kuman ini akan bertahan berhari-hari sampai berbulan-bulan. Bila 

kuman ini dihirup oleh orang sehat maka akan masuk dan menempel pada saluran 

nafas atau jaringan paru-paru (Amin,2014). 

2.6 Gejala Klinis Tuberkulosis  

      Keluhan yang dirasakan oleh pasien tuberkulosis dapat bermacam – macam dan 

banyak juga pasien yang ditemukan tuberkulosis paru tanpa keluhan sama sekali 

(PDPI,2011).  Gejala klinis pasien tuberkulosis berupa : 

 Demam   

Demam yang diderita mirip dengan demam yang disebabkan oleh influenza, 

namun kadang- kadang suhu badan pasien dapat mencapai 40 – 41oC , gejala  

demam ini bersifat hilang timbul. 

 Batuk / batuk darah 

Gejala ini sering ditemukan, batuk ini terjadi akibat iritasi pada bronkus.

 Sifat batuk ini dimulai dari batuk non produktif lalu setelah timbul   

peradangan maka menjadi produktif. Keadaan lebih lanjut yaitu berupa 

batuk darah pada pasien tuberkulosis yang terjadi pada  kavitas, tetapi juga 

dapat terjadi pada ulkus dinding bronkus. 

 Sesak nafas  

Akan ditemukan pada penyakit yang sudah berkelanjutan, yang infiltrasinya 

sudah mencapai setengah bagian paru – paru. 

 Nyeri dada 

Gejala ini agak jarang terjadi, nyeri ini timbul bila infiltrasi radang sudah 

menjalar sampai pleura sehingga menimbulkan pleuritis. Terjadi gesekan 

kedua pleura sewaktu pasien menarik atau melepaskan nafasnya. 

 Malaise  

Penyakit tuberkulosis bersifat radang yang menahun. Gejala malaise sering 
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ditemukan berupa anoreksia, rasa lelah, berat badan menurun, nafsu makan 

berkurang, nyeri otot yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. 

(Amin,2014).  

2.7 Komplikasi Tuberkulosis 

       Penyakit tuberkulosis paru apabila tidak segera diobati dengan benar maka 

akan menimbulkan banyak komplikasi. Berikut ini komplikasi yang sering terjadi 

pada pasien tuberkulosis stadium lanjut : 

- Hemoptisis berat yaitu pendarahan yang terjadi dari saluran nafas bawah 

yang mengakibatkan kematian karena syok hipovolemik atau tersumbatnya 

jalan pernafasan. 

- Kolaps dari lobus akibat retraksi bronchial. 

- Bronkiektasis yaitu pelebaran bronkus setempat dan fibrosis yaitu 

pembentukan jaringan ikat pada proses pemulihan atau reaktif pada paru – 

paru. 

- Penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, persendian, dan ginjal. 

      Pasien tuberkulosis paru dengan kerusakan jaringan luas yang telah sembuh 

(BTA negatif) masih bisa mengalami batuk darah. Keadaan ini sering disalah 

artikan kasus kambuh, pada keadaan seperti itu pengobatan OAT tidak diperlukan 

tapi diberikan pengobatan simptomatis. Bila pendarahan berat harus  dirujuk ke unit 

spesialistik (Depkes,2008). 

2.8 Diagnosis Tuberkulosis paru 

2.8.1 Foto Thorax 

         Pemeriksaan radiologi (foto thorax) untuk menegakkan diagnosa TB paru 

yang dilakukan bila pemeriksaan sputum hampir selalu negatif. Gambaran radiologi 

berupa bercak-bercak seperti awan dan terdapat batas-batas yang tidak tegas. Bila 

lesi telah diliputi oleh jaringan ikat maka bayangan akan terlihat berupa bulatan 

dengan batas yang tegas yang disebut  tuberkuloma (Setiati,2014). 

2.8.2 Mikroskopi 

         Pemeriksaan sputum sangat penting untuk diagnosis penyakit tuberkulosis 

yaitu dengan ditemukannya Basil Tahan Asam (BTA). Pemeriksaan ini juga mudah 

dan murah sehingga dapat dilakukan di tingkat perifer (puskesmas). Pemeriksaan 
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secara mikroskopi dilakukan dengan 3 kali menggunakan sputum SPS  ( sewaktu - 

pagi – sewaktu) yaitu dahak sewaktu kunjungan – dahak keesokan saat pagi hari – 

dahak saat mengantarkan dahak pagi . Untuk menemukan BTA maka pembuatan 

sputum dilakukan dengan pewarnaan tahan asam dengan metode Ziehl-Neelsen. 

Pembacaan hasil pemeriksaan sediaan sputum untuk BTA dilakukan dengan skala 

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUALTD) yaitu 

(PDPI,2006): 

a. BTA (-)   : BTA tidak ditemukan / 100 Lapang Pandang (LP). 

b. Meragukan  : Di temukan 1-9 BTA / 100 lapang pandang  ( LP) 

c. +   : Di temukan 10 - 99 BTA / 100 Lapang Pandang  

   (LP) 

d. ++   : Di temukan 1 – 10 BTA / 1 lapang pandang (LP) 

e. +++  : Di temukan  > 10 BTA / 1 lapang pandang (LP) 

    (periksa minimal 20 LP) 

2.8.3 Kultur Media Padat 

         Kultur Mycobacterium tuberkulosis dilakukan pada media padat yang 

biasanya menggunakan media Lowenstein. Kultur ini memiliki sensitivitas yang 

tinggi dibandingkan dengan pemeriksaan mikroskopi dengan kemampuan 

mendeksi 102 basil per mililiter, dan juga membutuhkan waktu 4 – 6 minggu 

(Patrick,2016). 

2.9 Klasifikasi Tuberkulosis 

       Penyakit tuberkulosis dibagi menjadi dua yaitu tuberkulosis paru dan 

tuberkulosis ekstra paru (PDPI,2011) : 

2.9.1 Tuberkuosis Paru 

         Yaitu tuberkulosis yang menyerang jaringan pada paru – paru , tidak termasuk 

pleura (selaput paru). Berdasarkan hasil pemeriksaan dahak (BTA) , maka 

tuberkulosis paru di bagi menjadi : 

1. Tuberkulosis Paru BTA positif (+) 

a) Sekurang – kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak menunjukkan hasil BTA 

positif. 
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b) Hasil pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan 

kelainan radiologik menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. 

c) Hasil dari pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif 

dan biakan positif. 

2.  Tuberkulosis Paru BTA negatif (-) 

a) Hasil pemeriksaan dahak tiga kali menunjukkan BTA negatif, 

gambaran klinik dan kelainan radiologic menunjukkan tuberkulosis 

aktif serta tidak respon terhadap antibiotik spektrum luas. 

b) Hasil pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan BTA negatif dan bukan 

Mycobacterium tuberkulosis positif. 

c) Jika belum ada hasil dari pemeriksaan dahak, maka ditulis BTA belum 

diperiksa. 

      Tipe pasien tuberkulosis ditentukan berdasarkan riwayat pengobatan 

sebelumnya. Tipe pasien tuberkulosis paru dibagi menjadi (PDPI,2011):  

a. Kasus Baru 

Pasien tuberkulosis yang belum pernah mendapatkan pengobatan dengan 

obat Anti Tuberkulosis (OAT) atau sudah pernah mengkonsumsi OAT 

kurang dari satu bulan (30 dosis harian) 

b. Kasus kambuh (relaps) 

Yaitu pasien tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapatkan 

pengobatan tuberkulosis dan telah sembuh atau pengobatan yang dilakukan 

lengkap, kemudian pasien kembali lagi berobat dengan hasil pemeriksaan 

dahak BTA potitif atau biakan positif. 

c. Kasus pindahan (Transfer In) 

Yaitu pasien tuberkulosis yang sedang menjalani pengobatan di suatu 

daerah lalu kemudian pindah berobat ke daerah lain. Pasien tuberkulosis 

harus membawa surat rujukan atau surat pindah 

d. Kasus lalai berobat 

Yaitu pasien yang telah menjalani pengobatan kurang dari 1 bulan dan 

berhenti 2 minggu atau lebih dan datang kembali untuk berobat. Umumnya 

pasien kembali dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif. 
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e. Kasus gagal  

 Yaitu pasien BTA positif yang masih tetap dengan hasil positif atau 

kembali positif pada akhir bulan ke-5 ( satu bulan sebelum akhir 

pengobatan) 

 Yaitu pasien dengan hasil BTA negatif gambaran radiologik positif 

menjadi  BTA positif pada akhir bulan ke-2 pengobatan dan atau 

gambaran radiologik ulang hasilnya makin buruk. 

f. Kasus kronik 

Yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan dahak BTA yang masih positif 

setelah selesai pengobatan ulang kategori 2 dengan pengawasan yang baik. 

g. Kasus bekas tuberkulosis 

 Hasil pemeriksaan dahak mikroskopik negatif dan gambaran radiologik 

paru menunjukkan lesi tuberkulosis inaktif, dan gambaran radiologik 

serial menunjukkan gambaran yang menetap. Riwayat pengobatan Obat 

Anti Tuberkulosis yang adekuat akan lebih mendukung. 

 Pada kasus dengan gambaran radiologik meragukan lesi tuberkulosis 

aktif, namun setelah mendapatkan pengobatan selama 2 bulan ternyata 

tidak mengalami perubahan gambaran radiologik. 

2.9.2 Tuberkulosis Ekstra Paru 

          Yaitu tuberkulosis yang menyerang oorgan tubuh lain selain paru – paru , 

seperti pleura, selaput otak , selaput jantung (perikardium) , kelenjar limfe, tulang, 

persendian, kulit, ginjal, usus, saluran kencing, alat kelamin dan sebagiannya 

(PDPI,2011). 

2.10 Pengobatan Tuberkulosis 

2.10.1 Tujuan Pengobatan 

Tujuan pengobatan untuk pasien tuberkulosis adalah sebagai berikut 

(Kemenkes, 2014) : 

a. Menyembuhkan pasien tuberkulosis dan memperbaiki produktivitas serta 

kualitas hidup. 

b. Mencegah terjadinya kematian karna tuberkulosis dan dampak buruk 

selanjutnya 
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c. Mencegah terjadinya kekambuhan tuberkulosis 

d. Menurunkan penularan tuberkulosis 

e. Mencegah terjadinya dan penularan Tuberkulosis serta resisten obat 

2.10.2 Prinsip Pengobatan 

Menurut Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis pada tahun 2014, 

pengobatan yang adekuat harus memenuhi prinsip : 

a. OAT merupakan komponen terpenting dalam pengobatan 

b. Pengobatan tuberkulosis diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat 

mengandung 4 macam obat untuk mencengah terjadinya resistensi. 

c. Diberikan dalam dosis tepat 

d. Ditelan secara teratur dan diawasi langsung oleh pengawas minum obat 

(PMO) sampai selesai pengobatan. 

e. Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup terbagi dalam 

tahap awal serta tahap lanjutan untuk mencegah kekambuhan. 

2.10.3 Tahapan pengobatan 

Pengobatan tuberkulosis dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap awal ( terapi 

intensif) dan tahap lanjutan. Pada tahap awal, pengobatan tuberkulosis diberikan 

setiap hari selama 2 bulan agar dapat menurunkan jumlah kuman yang ada didalam 

tubuh pasien secara efektif dan juga meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil 

kuman yang mungkin telah resisten sebelum pasien mendapatkan pengobatan 

tuberkulosis. Selanjutnya ada tahap lanjutan (tahap pemeliharaan) yang bertujuan 

untuk membunuh sisa kuman yang masih ada didalam tubuh sehingga pasien dapat 

sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan (Kemenkes,2014). 

2.10.4 Panduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 

     Penggunaan Obat anti tuberkulosis (OAT) yang digunakan oleh Program 

Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia adalah : 

 Kategori 1   : 2 (RHZE) / 4 (HR)3 

 Kategori 2             : 2(RHZE)S / (HRZE) / 5(HR)3E3 

 Kategori anak : 2(RHZ) / 4(RH) atau 2RHZA(S) / 4-10RH 
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 Obat yang digunakan pada pasien Tuberkulosis resistan obat di Indonesia terdiri 

dari OAT lini Ke – 2 yaitu Kanamisin, Kapreomisin, Levofloksasin, 

Etionamide, Sikloserin, Moksifloksasin dan PAS, serta OAT line – 1  yaitu 

Pirazinamid dan Etambutol. 

Tabel 2.1 OAT Lini Pertama 

Jenis  Sifat Efek samping 

Isoniazid (H) Bakterisidal Neuropati perifer, psikosis toksik, gangguan 

fungsi hati, kejang 

Rifampisin (R) Bakterisidal  Flu syndrome, gangguan gastrointestinal, 

urine berwarna merah, gangguan fungsi hati, 

trombositopeni, demam, skin rash , sesak 

nafas, anemia hemolitik 

Pirazinamid (Z) Bakterisidal  Gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi 

hati, gout arthritis. 

 Streptomisin (S)  Bakterisidal  Nyeri di tempat sundtikan , gangguan 

keseimbangan dan pendengaran, renjatan 

anafillaktik, anemia , arganulositosis, 

trombositopeni. 

Etambutol (E) Bakterisidal Gangguan penglihatan, buta warna, neuritis 

perifer. 

          (Kemenkes,2014) 

Tabel 2.2 Dosis OAT Lini Pertama Bagi Pasien Dewasa 

OAT 

Dosis 

Harian 3 kali / minggu 

Kisaran dosis 

(mg/kg BB) 

Maksimum 

(mg) 

Kisaran dosis 

(mg/kg BB) 

Maksimum / 

hari (mg) 

Isoniazid (H) 5 (4 – 6) 300 10 (8 – 12 ) 900 

Rifampisin (R) 10 (8 – 12 ) 600 10 (8 – 12 ) 600 

Pirazinamid (Z) 
25 

 (20 – 30 ) 
- 

35  

(30 – 40 ) 
- 

Etambutol (E) 15 (15 – 20) - 30 (25 – 35) - 

Streptomisin (S) 15 (12 – 18) - 15 (12 – 18) 1000 
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Catatan :  Pemberian streptomisin untuk pasien yang berumur > 60 tahun atau 

pasien dengan BB < 50 kg mungkin tidak dapat mentoleransi dosis > 500mg / hari. 

Beberapa buku rujukan menganjurkan penurunan dosis menjadi 10mg/kg/BB/hari. 

(Kemenkes,2014).  

Tabel 2.3 OAT dalam Pengobatan TB MDR 

Jenis  OAT Sifat Efek Samping  

Golongan 1 :  

OAT lini 

pertama oral 

Pirazinamid (Z) Bakterisidal 

 

Gangguan gastrointestinal, 

gangguan fungsi hati, gout 

artritis 

Etambutol (E) Bakteriostatik Gangguan penglihatan, buta 

warna, neuritis perifer 

Golongan 2 :  

OAT suntikan 

Kanamycin (Km) 
Bakterisidal 

 

Km, Am, Cm memberikan 

efek yang serupa seperti 

penggunaan Streptomisin 
Amikacin (Am) 

Capreomycin (Cm) 

Golongan 3 : 

Fluorokuinolon 

Levofloksasin (Lfx) 

Bakterisidal 

 

Mual, muntah, sakit kepala, 

pusing, sulit tidur, reptur 

tendon (jarang) 

Moksifloksasin 

(Mfx) 

Mual, muntah, diare, sakit 

kepala, pusing, nyeri sendi, 

reptur tendon (jarang)  

Golongan 4 :  

OAT lini kedua 

oral 

Para-aminosalicylic 

acid (PAS) 
Bakteriostatik 

Gangguan gastrointestinal, 

gangguan fungsi hati dan 

pembekuan darah (jarang), 

hipotiroidisme yang reversible 

Cycloserine (Cs) Bakteriostatik Gangguan SSP : sulit 

konsentrasi dan lemah, 

depresi, bunuh diri, psikosis. 

Ethionamide (Etio) Bakterisidal Gangguan gastrointestinal, 

gangguan fungsi hati, rambut 

rontok, impotensi, gangguan 

siklus haid 

Golongan 5 : obat yang masih belum jelas manfaatnya dalam pengobatan TB resistan 

obat. Clofazimine (Cfz), Linezoid (Lzd), Amoxicillin/Clavulanate (Amx/Clv), 

Thioacetazone (Thz), Imipenem/Cilastatin (Ipm/Cln), Isoniazid dosis tinggi (H), 

Clarithromycin (Clr), Bedaquilin (Bdq). 

                  (Kemenkes,2014) 

2.10.5 Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 

1. Kategori 1 : (2RHZE/4R3H3) , panduan OAT ini diberikan untuk : 

 Pasien baru TB paru BTA positif 

 Pasien TB paru BTA negatif, foto thorax positif 
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 Pasien TB ekstra paru 

Pasien tuberkulosis dengan BTA positif dan merupakan kasus baru maka 

pengobatan tahap awal terdiri atas Rifampisisn (R), Isoniazid (H),  Pirazinamid (Z), 

Ethambutol (E) masing – masing 2 tablet diberikan setiap hari selama 2 bulan 

(2RHZE) . Kemudian diteruskan dengan tahap lanjutan pengobatan terdiri atas 

Rifampisisn (R)  dan Isoniazid (H)  yang diberikan tiga kali dalam seminggu selama 

4 bulan (4R3H3).  

Tabel 2.4 Dosis panduan OAT KDT kategori 1 

Berat badan Tahap awal tiap hari 

selama 56 hari RHZE 

(150/75/400/275) 

Tahap lanjutan 3 kali 

seminggu selama 16 

minggu RH (150/150) 

30 – 37 kg 2 tablet 4 KDT 2 tablet 2KDT 

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

55 – 70 kg 4 tablet 4 KDT 4 tablet 2KDT 

≥ 71 kg 5 tablet 4 KDT 5 tablet 2KDT 

              (Kemenkes,2014) 

Tabel 2.5 Dosis panduan OAT Kombipak Kategori 1 

Tahap 

pengo- 

batan 

Lama 

pengo- 

batan 

Dosis per hari / kali Jumlah 

hari/kali 

menelan 

obat 

Tablet 

Isoniazid 

@ 

300mg 

Kaplet 

Rimfampisin 

@ 450 mg 

Tablet 

Pirazinamid 

@ 500mg 

Tablet 

Etambutol 

@250 mg 

Intensif 2bulan 1 1 3 3 56 

Lanjutan 4bulan 2 1 - - 48 

               (Kemenkes,2014) 

2. Kategori 2 : ( 2 RHZES / RHZE / 5 R3H3E3) , Panduan ini diberikan pada 

pasien BTA positif yang telah diobati sebelumnya : 

 Pasien kambuh 

 Pasien gagal terapi 

 Pasien dengan pengobatan setelah putus obat. 

 Pengobatan pada tahap awal yaitu diberikan 2 (RHZE) dan Streptomisin (S), 

dimana HRZE diberikan setiap hari selama 3 bulan dan Streptomisin (S) diberikan 
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hanya 2 bulan pertama. Bila pada pemeriksaan sputum BTA masih positif maka 

pada tahap awal dengan RHZE diteruskan lagi selama 1 bulan. Lalu diteruskan 

dengan tahap lanjutan  selama 5 bulan dengan RHE yang diberikan tiga kali 

seminggu (5R3H3E3). Dan perlu diperhatikan bahwa suntikan Streptomisin (S) 

diberikan setelah penderita selesai minum obat. 

Tabel 2.6 Dosis panduan OAT KDT kategori 2 

Berat badan 

Tahap awal tiap hari RHZE 

(150/75/400/275/) + S 

Tahap lanjutan 3 

kai seminggu RH 

(150/150) + E (400) 

Selama 56 hari Selama 28 hari Selama 20 minggu 

30 – 37 kg 2 tab 4KDT + 500mg 

Streptomisin inj. 

2 tablet 4KDT 2 tab 2KDT + 2 tab 

Etambutol 

38 – 54 kg 3 tab 4KDT + 750 

mg Streptomisin inj. 

3 tablet 4KDT 3 tab 2KDT + 3 tab 

Etambutol 

55 – 70 kg 4 tab 4KDT + 1000 

mg Streptomisin inj. 

4 tablet 4KDT 4 tab 2KDT + 4 tab 

Etambutol 

≥ 71 kg 5 tab 4KDT + 1000 

mg Streptomisin inj. 

5 tablet 4KDT  5 tab 2KDT + 5 tab 

Etambutol 

                (Kemenkes,2014) 

Tabel 2.7 Dosis panduan OAT Kombipak kategori 2 

Tahap 

pengo -

batan 

Lama 

pengo-

batan 

Tab 

Isoniaz

id @ 

300mg 

Kap 

Rifampi

sin @ 

450mg 

Tab 

pirazin

amid @ 

500mg 

Etambutol Strepto

misin 

Inj. 

Jumlah 

hari/ 

kali 

menela

n obat 

Tab 

@ 

250

mg 

Tab 

@ 

400

mg 

Intensif 

(dosis 

harian) 

2bulan 

 

1bulan 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

3 

3 

 

3 

- 

 

- 

0,75 gr 56 

 

28 

Lanjutan 

(dosis 3x 

seming-

gu) 

 

4bulan 

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

2 

 

- 

 

60 

                  (Kemenkes,2014) 
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 Catatan : 

- Untuk pasien yang berumur 60 tahun ke atas dosis streptomycin yaitu 

500mg tanpa memperhatikan berat badan. 

- Untuk wanita hamil lihat pengobatan TB dalam keadaan khusus. 

- Cara melarutkan streptomycin vial 1 gram yaitu dengan menambahkan 

aquabidest sebanyak 3,7 ml sehingga menjadi 4 ml (1 ml = 250 mg) 

(Kemenkes,2014). 

3. OAT sisipan :  (HRZE) , Paket sisipan KDT yaitu sama seperti panduan 

untuk tahap intensif kategori 1 yang diberikan selama sebulan (28 hari). 

    Tabel 2.8 Dosis KDT Untuk Sisipan 

Berat badan 
Tahap intensif tiap hari selama 28 hari RHZE (150 / 

75/ 400 / 275) 

30 – 37 kg 2 tablet 4 KDT 

38 – 54 kg 3 tablet 4 KDT 

55 – 70 kg 4 tablet 4 KDT 

71 kg 5 tablet 4 KDT 

(Kemenkes, 2011) 

Tabel 2.9 Dosis OAT Kombipak Untuk Sisipan 

Tahap 

pengobat

-an 

Lama 

pengobat

-an 

Dosis per hari / kali Jumlah 

hari/ kali 

menelan 

obat 

Tab 

isoniazid 

@300mg 

Kap 

Rifampisin 

@450 mg 

Tab 

Pirazinami

d @ 500mg 

Tab 

Etambutol 

@250mg 

Intensif 

(dosis 

harian ) 

 

1 bulan 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

28 

        (Kemenkes, 2011) 
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2.10.6 Efek Samping Pengobatan  

Berikut ini adalah efek samping dari obat anti tuberkulosis (Kemenkes,2014) : 

Tabel 2.10 Efek samping Ringan pengobatan OAT 

Penyebab  Efek samping Penanganan 

Isoniazid (H)  

Rifampisin (R)  

Pirazinamid (Z) 

Tidak ada nafsu 

makan, mual , sakit 

perut. 

OAT diminum malam hari sebelum tidur. 

Jika keluhan tetap ada, maka OAT 

diminum dengan sedikit makanan. 

Apabila keluhan semakin parah dan 

disertai muntah, waspada efek samping 

berat dan segera rujuk ke dokter. 

Pirazinamid (Z) Nyeri sendi. Beri Aspirin , parasetamol atau obat anti 

radang non steroid. 

Isoniazid (H) Kesemutan sampai 

dengan rasa terbakar 

ditelapak kaki atau 

tangan. 

Beri vitamin B6 (Piridoxin) 50 – 75 mg 

per hari. 

Rifampisin (R) Warna kemerahan 

pada urin. 

Tidak membahayakan dan tidak perlu 

diberi obat penawar tapi perlu dijelaskan 

kepada pasien. 

Rifampisin (R) 

dosis intermiten  

Flu sindrom (demam, 

lemas, menggigil, 

sakit kepala, nyeri 

tulang) 

Pemberian Rifampisin dirubah dari 

intermiten menjadi setiap hari. 

                                                                                                                           (Kemenkes,2014) 

Tabel 2.11 Efek Samping Berat pengobatan OAT 

Penyebab Efek samping Penanganan 

Isoniazid (H) 

Rifampisin (R) 

Pirazinamid (Z)  

Streptomisin (S) 

Bercak kemerahan dikulit 

(rash) dengan atau tanpa 

rasa gatal 

Ikuti petunjuk penatalaksanaan 

dibawah* 

Streptomisin (S) Gangguan pendengaran 

(tanpa diketemukan 

serumen) 

Streptomisin (S) dihentikan 



21 

 

                                                                         Lanjutan Tabel 2.11 

 

 

Streptomisin (S) Gangguan keseimbangan Streptomisin (S) dihentikan 

 

Isoniazid (H) , 

rifampisin (R), 

pirazinamid (Z) , 

Ikterus tanpa penyebab 

lain 

Semua OAT dihentikan sampai 

ikterus menghilang 

Semua jenis OAT Bingung, mual muntah 

(dicurigai terjadi 

gangguan fungsi hati 

apabila disertai ikterus) 

Semua OAT dihentikan, segera 

lakukan pemeriksaan fungsi hati 

Etambutol (E) Gangguan penglihatan Etambutol (E) dihentikan 

Rifampisin (R)  Purpura, syok, gagal 

ginjal akut 

Rifampisin (R) dihentikan 

Streptomisin (S) Penurunan produksi urin Streptomisin (S) dihentikan 

                   (Kemenkes,2014) 

 Penatalaksanaan* : Jika pasien mengeluh gatal tanpa rash atau penyebab lain, 

maka dianjurkan memberikan pengobatan simtomatis dengan antihistamin serta 

pelembab kulit. Pengobatan TB tetap dilanjutkan dengan pengawasan ketat. 

Apabila kemudian terjadi rash maka semua OAT harus dihentikan dan segera 

rujuk ke dokter atau ke fasilitas pelayanan kesehatan , maka dapat dilakukan 

upaya untuk mengetahui OAT mana yang menyebabkan terjadinya reaksi 

dikulit dengan cara “Drug Challengin”.    

2.10.7 Daftar Nama OAT  Yang Beredar  

 Beberapa daftar nama obat anti tuberkulosis yang beredar di Indonesia 

berdasarkan ISO 2016 dan MIMS 2017 : 

Tabel 2.12 Daftar OAT Yang Beredar 

Nama 

Generik 

Nama 

dagang 
Komposisi 

Bentuk 

sediaan 
Produsen 

Isoniazid (H) 

INHA 400 
INH 400mg 

Vit B6 10 mg 

Tablet salut  

selaput 
Mersifarma TM 

Inadoxin 

Forte 

Isoniazid 400mg 

Vit B6 10 mg 
Kapsul Zenith 
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Pehadoxin  Tablet Phapros 

Pyravit 

Inh 100mg 

Vit B6 10 mg / 

5ml 

Sirup 
Galenium 

Pharmasia Lab 

Suprazid  

100 

Isoniazid 100mg 

Vit B6 5 mg 

Tablet 
Armoxindo 

Farma 

Suprazid 

Forte 

Isoniazid 400mg 

Vit B6 10 mg 

Suprazid 300 
Isoniazid 300mg 

Vit B6 10 mg 

TB Vit 6 

Isoniazid 400mg 

, Vit B6 24 mg 
Tablet 

Meprofarm Isoniazid 100 

mg , Vit B6 10 

mg 

Sirup 

Pehadoxin  
Inh 100mg , 

Vit B6 10 mg 
Tablet Phapros 

Pehadoxin 

forte  

Inh 400mg , 

Vit B6 10 mg 

Rifampisin 

(R) 
Corifam  

Rifampisin 

450mg  dan 600 

mg 

Kapsul Coronet crown 

 

Herofam  Rifampisin 

450mg 
 

Heroic  

Lanarif  Partiwi Agung 

Merimac  
Rifampisin 

450mg ; 600 mg 
Kaplet Mersifarma TM 

RIF 
Rifampisin 

150mg ; 300 mg 
Kapsul 

Armoxindo 

Farma 

 

 
Rifampisin 

450mg ; 600 mg 
Kaplet 

Partiwi Agung  

Rifampicin  
Rifampisin 450 

mg 
Kapsul 
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Rimactane 

Rifampisin 

150mg ; 300mg; 

450mg; 600 mg 

; 20mg / ml 

Kapsul ; tablet 

salut ; sirup 
Sandoz 

TB RIF 
Rifampisin 100 

mg/ 5ml 
Sirup Meprofarm 

RIF 300/ RIF 

450/RIF 600 

Rifampisin 

300mg  

450mg; 600mg 

 

Kapsul  

Kaplet  

Armoxindo 

Farma 

Rifamtibi 
Rifampisin 

450mg ; 600mg 

Kaplet salut 

selaput  
Sanbe 

Pirazinamid 

(Z) 

Neotibi 

Pyrazinamide 

500mg 

Kaplet  Pyridam  

Prazina Tablet  
Armoxindo 

Farma 

Sanazet  Tablet  Sanbe  

Siramid 
Kaplet salut 

selaput  
Mersifarma TM 

Pezeta Tablet  Sandoz  

Propulmo  Kaplet  Holi Pharma 

Pyratibi  Tablet  Ifars  

Pirazinamid Tablet Holi Pharma 

 Etambutol 

(E) 

Bacbutol  

Ethambutol 

HCL 500mg 

Tablet 
Armoxindo 

Farma 

Arsitam 
Tablet ; 

 kaplet 
Heroic  

Kalbutol  Kaplet Hexpharm Jaya  

Lilung  Kaplet Holi Pharma 

Tibigon  Tablet Hexpharm Jaya  

Ethaxol Ethambutol 

HCL 250mg; 

500mg 

Tablet salut 

selaput 
Mersifarma TM 

Tibitol Tablet Meprofarm 
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Streptomisin 

(S) 
Streptomycin  

Streptomisin 

sulfat 1g; 5g / 

vial 

Vial Meiji  

Kombinasi 

OAT 

Bacbutinh  

Etambutol HCL 

250mg , 

isoniazid 

100mg, Vit B6 5 

mg 

Tablet 

Armoxindo 

Farma Etambutol HCL 

500mg , 

isoniazid 

200mg, Vit B6 

10 mg 

Tablet Forte 

Erabutol plus  

Etambutol HCL 

250mg , 

isoniazid 

100mg, Vit B6 6 

mg 

Kaplet Pyridam  

Metham  

Etambutol Hcl 

500mg , 

isoniazid 

200mg, 

piridoksin hcl 

10mg 

Tablet salut 

selaput 
Promedrahardjo 

Niazitol  

Etambutol 

400mg , INH 

150mg, Vit B6 

10 mg 

Kaplet 
Global Multi 

Pharmalab 

Pulna /pulna 

forte  

Etambutol HCL 

250mg / 500mg 

, isoniazid 

100mg / 200mg, 

Vit B6 6 mg / 

10mg 

Tablet Pertiwi Agung 

Rimstar 4 

FDC 

Rifampisin 

150mg , INH 75 

mg, pirazinamid 

400mg, 

etambutol 275 

mg. 

Tablet salut 

film 

Novartis 

Indonesia  
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Santibi dan 

Santibi Plus  

Etambutol hcl 

500mg (250), 

isoniazid 

100mg, Vit B6 

6mg / tab (tab 

plus) 

Tablet Sanbe Farma 

Pro TB 2 

Rifampisin 

150mg , INH 

150mg 

Tablet salut 

selaput 

   Phapros  

Pro TB 3 

Rifampisin 75 

mg, INH 50mg , 

pirazinamid 

150mg 

Tablet 

dispersibel 

Pro TB 4 

Rifampisin 

150mg, INH 75 

mg, pirazinamid 

400mg , 

etambutol HCL 

275 mg 

Tablet salut 

selaput 

 

2.11 Pencegahan Tuberkulosis 

    Menurut Notoatmodjo (2003) penyakit tuberkulosis paru bisa diobati, jika 

pasien mempunyai keinginan dan semangat yang besar untuk sembuh. Pengobatan 

dilakukan bertujuan untuk menyembuhkan , mencegah kematian dan kekambuhan. 

A. Tindakan pencegahan tuberkulosis paru oleh orang yang belum terinfeksi : 

1. Berusaha mengurangi kontak dengan pasien yang menderita tuberkulosis 

paru aktif 

2. Selalu menjaga kualitas hidup yang baik dengan cara pola hidup sehat 

seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjaga lingkungan selalu 

sehat baik di rumah maupun diluar rumah serta menjaga kebugaran tubuh 

dengan meluangkan waktu untuk berolah raga. 

3. Pemberian vaksin BCG yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi 

tuberkulosis yang lebih berat. Vaksin BCG secara rutin diberikan kepada 

semua balita.



26 

 

 

 

B. Tindakan pencegahan tuberkulosis paru oleh pasien agar tidak menular. 

Menurut Priyoto (2014) cara untuk membantu menjaga pencegahan 

tuberkulosis agar kuman tidak menular kepada orang – orang disekitar yaitu : 

1. Selama menjalani pengobatan tuberkulosis sebaiknya pasien tidak tidur 

sekamar dengan orang yang sehat walaupun itu keluarga sendiri agar penyakit 

tuberkulosis tidak menular. 

2. Selalu menggunakan masker untuk menutupi mulut dan membuang masker 

yang sudah tidak dipakai lagi pada tempat yang tepat dan aman agar 

kemungkinan tidak terjadi penularan. 

3. Jangan meludah di sembarangan tempat. 

4. Menghindari udara dingin dan selalu agar terkena pancaran sinar matahari dan 

udara segar dapat masuk secukupnya ke dalam ruangan kamar tidur. Dan juga 

untuk selalu menjemur kasur, bantal dan tempat tidur di pagi hari dan di 

tempat yang tepat. 

5. Tidak menggunakan suatu barang atau alat secara bersamaan, semua barang 

yang digunakan oleh pasien tuberkulosis paru harus terpisah dan tidak boleh 

digubakan oleh orang yang sehat. 

6. Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak karbohidrat dan protein 

tinggi. 

2.12 Program DOTS Dalam Pengobatan Tuberkulosis 

        Tuberkulosis secara nasional dilakukan dengan menerapkan srategi DOTS 

(Directly Observed Treatment Shortcourse) mulai tahun 1995, yaitu pelaksanaan 

tuberkulosis yang menekankan pengawasan untuk memastikan pasien 

menyelesaikan pengobatan sesuai dengan ketentuan dan sampai dinyatakan sembuh 

(Kemenkes,2013). Strategi ini direkomendasikan oleh WHO secara global dalam 

pengendalian penyakit tuberkulosis karena menghasilkan angka kesembuhan yang 

tinggi yang mencapai 85% (Kurniawan,2015).  

         Fokus utama DOTS yaitu penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas 

diberikan kepada pasien TB tipe menular . strategi ini akan memutuskan rantai 

penularan TB sehingga akan menurunkan insiden penyakit TB di masyarakat 

(Kemenkes,2014). 
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        Dengan menggunakan DOTS maka proses penyembuhan Tuberkulosis paru 

dapat berlangsung secara cepat. Kategori penyembuhan yaitu suatu kondisi dimana 

pasien tuberkulosis menunjukkan peningkatan kesehatan dan memiliki salah satu 

indikator kesembuhan penyakit tuberkulosis diantaranya yaitu telah menyelesaikan 

program secara lengkap dan teratur serta pemeriksaan ulang dahak yang 

menunjukkan hasilnya negatif pada akhir pengobatan  dan minimal satu 

pemeriksaan hasil dahak sebelumnya negatif (Nizar,2010). 

Strategi DOTS terdiri dari lima komponen, yaitu (Mansjoer dkk,2000) :  

1. Dukungan politik para pemimpin wilayah di setiap jenjang sehingga program 

ini menjadi salah satu prioritas dan pendanaan akan tersedia. 

2. Mikroskop merupakan komponen utama dalam mendiagnosa penyakit 

tuberkulosis melalui pemeriksaan sputum langsung pasien tuberkulosis. 

3. Pengawas minum obat adalah orang yang dikenal dan dipercaya baik oleh 

pasien atau petugas kesehatan yang akan mengawasi pasien dalam 

menghabiskan semua obatnya. 

4. Pencatatan dan pelaporan dengan baik dan benar. 

5. Panduan Obat Anti Tuberkulosis dalam jangka waktu pendek yang benar, 

termaksud dosis dan jangka waktu yang tepat. 

2.13 Konsep Perilaku 

2.13.1 Pengertian Perilaku 

Perilaku manusia yaitu semua kegiatan atau aktifitas seseorang baik yang 

dapat diamati secara langsung maupun tidak secara langsung oleh pihak luar 

(Notoatmodjo,2007). 

Perilaku merupakan suatu respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar). Perilaku manusia terjadi melalui proses stimulus, 

organisme, dan respon sehingga teori Skinner disebut “S-O-R” (Stimulus-

Organisme-Respons) (Notoatmodjo,2010) 

2.13.2 Perilaku Kesehatan 

  Perilaku adalah aktivitas seseorang itu sendiri. Perilaku kesehatan adalah 

respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan suatu penyakit, sistem 

pelayanan kesehatan, makanan dan lingkungan. Reaksi seseorang dapat bersifat 
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aktif maupun pasif yaitu suatu tindakan nyata. Stimulus terdiri dari 4 unsur pokok 

yaitu  sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, dan lingkungan. Menurut 

Karl dan Cobbs membuat perbedaan antara tiga macam perilaku kesehatan yaitu 

(Niven,2002) : 

1. Perilaku kesehatan yaitu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang 

menyakini dirinya sehat dengan tujuan untuk mencegah penyakit. 

2. Perilaku sakit yaitu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang sakit untuk 

mendefinisikan keadaaan kesehatan dan menemukan jalur pengobatan yang 

tepat. 

3. Perilaku peran sakit yaitu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan 

mendapatkan kesejahteraan oleh seseorang yang mempertimbangkan dan 

mereka sendiri sakit. Ini mencangkup seluruh rentang perilaku mandiri dan 

menimbulkan beberapa penyimpangan terhadap tugas kebiasaan seseorang 

2.13.3 Bentuk Perilaku  

Menurut Notoatmodjo (2014) berdasarkan teori “S-O-R” perilaku 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 

1. Perilaku tertutup (Cover behavior) 

Perilaku ini terjadi jika respon terhadap stimulus masih belum diamati orang 

lain dari luar secara jelas atau juga merupakan bentuk respon seseorang yang 

sifatnya tertutup, respon yang diberikan masih terbatas pada perhatian, 

persepsi, pengetahuan, kesadaran dan sikap, sehingga belum dapat diamati 

dengan jelas. 

2. Perilaku terbuka (Overt behavior)  

Perilaku ini terjadi jika respon terhadap stimulus sudah berupa tindakan yang 

dapat diamati oleh orang lain atau merupakan bentuk respon yang 

ditunjukkan dalam menanggapi stimulus sudah dapat diamati secara nyata 

dengan suatu tindakan. 

2.13.4 Faktor – Faktor Perubahan Perilaku 

Dan menurut teori Lawrance Green (1980) perilaku yang berhubungan 

dengan kesehatan  di tentukan oleh 3 faktor. Lawrance Green dalam (Notoatmodjo, 

2014) mencoba menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan 
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seseorang atau masyarakat di pengaruhi oleh 2 faktor pokok  yaitu faktor perilaku 

(behavioral causes) dan faktor diluar perilaku (non-behavioral causes). Dan 

perilaku itu sendiri di pengaruhi oleh 3 faktor yaitu : 

1. Faktor predisposisi (predisposing factors) antara lain pengetahuan, sikap, 

keyakinan , kepercayaan, nilai-nilai, tradisi dan sebagiannya,  

2. Faktor pendukung ( enabling factor)  antara lain lingkungan fisik, tersedia 

atau tidaknya fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana kesehatan seperti 

puskesmas, obat-obatan , alat-alat kontrasepsi, dan sebagiannya. 

3. Faktor pendorong (reinforcing factors) antara lain faktor yang mendorong 

atau memperkuat terjadinya perilaku, seperti sikap dan perilaku petugas 

kesehatan atau petugas lainnya yang merupakan kelompok yang dicontoh 

oleh masyrakat.  

2.14 Sikap 

2.14.1 Pengertian Sikap 

Sikap merupakan respon tertutup seseorang terhadap suatu objek tertentu, 

yang melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan seperti senang atau 

tidak senang, setuju atau tidak setuju, baik atau tidak baik, patuh atau tidak patuh 

dan lain-lain. Sehingga sikap dari seseorang juga berpengaruh dalam meningkatkan 

kepatuhan minum obat TB paru (Dhewi,2012). 

Sikap seseorang merupakan komponen yang sangat penting dalam perilaku 

kesehatannya, yang diasumsikan bahwa ada hubungan antara sikap dan perilaku 

seseorang. Sikap terbentuk dari 3 komponen yaitu (Niven,2002) : 

1. Komponen afektif 

Merupakan tentang apa yang telah dipercayai oleh seseorang pemilik sikap, 

komponen ini berisi kepercayaan tentang apa yang dimiliki seseorang 

mengenai sesuatu terhadap opini. 

2. Komponen kognitif 

Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional.aspek emosional 

inilah yang paling dalam sebagai komponen sikap seseorang dan merupakan 

aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh – pengaruh yaitu mengubah 

sikap seseorang. Komponen kognitif disamakan dengan perasaan yang 

dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 
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3. Komponen perilaku 

Merupakan kecenderungan berperilaku seseorang  sesuai dengan sikap yang 

dimilikinya. Cenderung bertindak terhadap sesuatu dengan cara – cara 

tertentu dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya. 

2.14.2 Tingkatan Sikap 

Menurut Notoatmodjo (2010) sikap terdiri dari beberapa tingkatan sebagai berikut: 

1. Menerima (receiving) 

Menerima dapat diartikan jika seseorang atau subjek mau dan 

 memperhatikan suatu objek atau stimulus yang diberikan. 

2. Menanggapi  (Responding) 

Menanggapi dapat diartikan jika seseorang atau subjek memberikan 

 jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi. 

3. Menghargai (valuing) 

Menghargai dapat diartikan jika seseorang memberikan nilai yang positif 

 terhadap objek atau stimulus tertentu. Dalam arti dapat mengajak atau 

 mempengaruhi orang lain merespon. 

4. Bertanggung jawab (responsible) 

Sikap yang paling tinggi tindakannya yaitu bertanggung jawab terhadap apa  

yang telah diyakini oleh seseorang. 

2.14.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Sikap 

     Menurut Azwar (2011) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

sebagai berikut : 

1. Pengalaman pribadi 

Apa yang telah atau sedang dialami seseorang  akan ikut membentuk dan 

berpengaruh dalam penghayatan terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan 

menjadi dasar terbentukknya suatu sikap seseorang dapat mempunyai 

pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis. 

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting. 

Lingkungan disekitar seseorang merupakan komponen sosial yang dapat 

mempengaruhi sikap seseorang. Seseorang yang dianggap penting akan banyak 

mempengaruhi pembentukan sikap seseorang terhadap sesuatu. 
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3. Pengaruh kebudayaan 

Kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap 

seseorang. Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap 

terhadap berbagai masalah yang ada. 

4. Media massa 

Media massa merupakan  media komunikasi, berbagai bentuk media  massa 

seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain sebagiannya. Media masa 

mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan 

seseorang terhadap sesuatu. 

5. Pengaruh faktor emosional 

Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang disadari oleh emosi yang 

berfungsi semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme 

pertahanan ego. 

Pengukuran suatu sikap dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. Pengukuran sikap secara langsung dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tentang stimulus atau objek yang bersangkutan 

(Notoatmodjo,2010). 

2.14.4 Cara Pengukuran Sikap 

 Tektik skala yang dapat digunakan untuk mengukur perilaku seseorang 

yaitu dengan menggunakan teknik skala Likert. Menurut Azwar (2011), teknik 

skala Likert atau metode rating yang dijumlahkan merupakan teknik skala yang 

menggunakan distribusi respon atau perilaku sebagai dasar penentuan nilai atau 

skala. Teknik skala Likert didasari oleh 2 hal, yaitu : 

a. Menyusun pernyataan, dimana setiap pernyataan yang telah ditulis dapat 

disepakati sebagai pernyataan yang favorable (positif) atau pernyataan yang 

unfavorable (negatif). 

b. Sikap atau respon yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai sikap 

positif harus diberi bobot atau nilai yang lebih tinggi dari pada jawaban yang 

diberikan oleh responden yang mempunyai sikap negatif. Dalam hal ini sikap 

dikategorikan ke dalam 2 dimensi yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap 

positif cenderung  menyenangi, mendekati, mengharapkan objek tertentu, 
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sedangkan sikap negatif cenderung menjauhi, menghindari atau tidak 

menyukai objek tertentu. 

        Untuk melakukan penskalaan dengan metode ini maka sejumlah pernyataan 

yang telah ditulis berdasarkan pada rancangan skala yang telah ditetapkan. 

Responden akan diminta untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terkait dengan 

isi pernyataan dalam lima macam kategori jawaban,yaitu (Sugiyono,2009) : 

a. STS : Sangat tidak setuju 

b. TS   : Tidak setuju 

c. RR  : Tidak dapat menentukan atau ragu-ragu 

d. S     : Setuju 

e. SS   : Sangat setuju 

        Dari kelima macam kategori respon atau perilaku di atas, penilaian untuk item 

yang  favorable yaitu (Azwar,2011): 

a. Sangat tidak setuju            1 

b. Tidak setuju             2 

c. Tidak dapat menentukan atau ragu-ragu   3 

d. Setuju             4 

e. Sangat setuju             5 

        Sedangkan alternatif penilaian untuk item yang unfavorable yaitu 

(Azwar,2011) : 

a. Sangat tidak setuju           5 

b. Tidak setuju            4 

c. Tidak dapat menentukan atau ragu-ragu   3 

d. Setuju             2 

e. Sangat setuju             1 

        Skala Likert yang telah dinilai harus dilakukan interpretasi terhadap skor 

responden yang didapat. Menurut Azwar (2011) , skor tanda yang biasanya 

digunakan dalam skala model Likert yaitu skor-T : 

T= 50 + 10 [
𝑥−�̅�

𝑠
] 
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Keterangan :  

x  : skor responden pada skala sikap yang akan diubah menjadi skor T 

𝑥 ̅: mean skor kelompok 

s  : standar deviasi kelompok 

Nilai Standar deviasi kelompok (s) dihitung dengan rumus : 

     S = √
𝛴 ( 𝑋− �̅�)

(𝑛−1)
 

 Keterangan : 

 X = skor responden 

 �̅� = nilai rata-rata 

 n = jumlah sampel 

 Dari rumus diatas skor nilai X diubah menjadi skor – T, sehingga skor 

tersebut mengikuti skor yang memiliki mean sebesar T (mean T kelompok). 

        Skor –T hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan mean T kelompok 

dengan interpretasi : 

a. Apabila skor –T ≥ mean T kelompok , maka responden memiliki sikap yang 

relatif positif atau lebih favorable dari sebagian besar responden dalam 

kelompok itu. 

b. Apabila skor –T < mean T kelompok, maka responden memiliki sikap yang 

relatif negatif atau lebih unfavorable dari sebagian besar responden dalam 

kelompok itu. (Azwar,2011) 

Keterangan : Skor Z = nilai skor mentah sikap yang telah diubah dalam bentuk  

           lain standar. 

     Nilai T = nilai dari skor T (Nilai Terstandar dengan Mean T = 50,  

                                      dan SD = 10) 

      Mean T = mean dari T skor. 

 

2.15 Kepatuhan 

2.15.1 Pengertian Kepatuhan 

           Kepatuhan minum obat yaitu mengkonsumsi obat – obatan yang diresepkan 

dokter pada waktu dan dosis yang tepat (Kusbiyantoro,2002). 
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          Kepatuhan (ketaatan) yaitu tingkat pasien melaksanakan pengobatan dan 

perilaku yang disarankan oleh orang lain. Kepatuhan seorang pasien dapat di lihat 

sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh petugas 

kesehatan. Pasien yang patuh berobat akan menyelesaikan pengobatannya secara 

teratur  dan lengkap tanpa berhenti selama minimal 6 bulan sampai dengan 8 bulan. 

(Notoatmodjo,2005; Niven N,2002) 

          Kepatuhan terdapat dua faktor yaitu fakor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yaitu karakter dari pasien seperti usia, sikap, nilai sosial, dan emosi 

yang disebabkan oleh penyakit yang diderita. Sedangkan faktor eksternal yaitu 

pengaruh dampak dari pendidikan kesehatan, interaksi pasien dengan petugas 

kesehatan dan juga dukungan dari lingkungan seperti keluarga, teman dan petugas 

kesehatan (Niven N,2002). 

          Keberhasilan pengobatan tuberkulosis paru di tentukan oleh kepatuhan 

pasien dalam mengkonsumsi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) (Kemenkes, 2013). 

Kepatuhan juga menyangkut aspek dalam jumlah dan jenis OAT yang diminum dan 

juga aturan waktu dalam minum obat (Nainggolan,2013) 

          Kendala dalam tuberkulosis paru yaitu kurangnya motivasi dari pasien dalam 

menjalani pengobatan , putus berobat yang disebabkan karena pengobatan 

tuberkulosis memerlukan waktu yang lama, jumlah dosis sekali minum akan 

mempengaruhi kapatuhan , keteraturan dan keinginan untk minum obat sehingga 

pasien akan menghentikan pengobatan sebelum masa pengobatan selesai 

(Mutianingtyas, 2017). 

2.15.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan 

Who Health Organitation (WHO) menyatakan bahwa perilaku kepatuhan 

seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut (Effendy,2005) : 

1. Pemikiran Dan Perasaan ( Thoughts and feelings) 

Pemikiran dan perasaan ini dalam bentuk pengetahuan , kepercayaan dan sikap 

seseorang.  
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2. Orang Penting sebagai referensi (Personal reference) 

Perilaku seseorang akan lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang terdekat 

atau seseorang yang dianggap penting, maka apa yang dikatakan atau yang 

diperbuat maka akan di ikuti. 

3. Sumber daya (Resource) 

Dalam hal ini mencangkup fasilitas, uang, tenaga, waktu yang berpengaruh 

positif atau negatif bagi perilaku seseorang. 

4. Kebudayaan (Culture) 

Kebiasaan dan nilai – nilai seseorang dalam suatu lingkungan masyarakat 

akan menghasilkan pola hidup yang disebut kebudayaan. 

Menurut Niven N (2002) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu: 

1. Faktor penderita atau individu 

 Sikap atau motivasi untuk sembuh 

Motivasi atau sikap yang paling berpengaruh besar yaitu dalam diri seseorang 

sendiri. Motivasi seseorang ingin tetap mempertahankan kesehatannya sangat 

berpengaruh terhadap faktor – faktor yang berhubungan dengan perilaku 

pasien dalam mengkontrol penyakitnya. 

 Keyakinan / kepercayaan 

Pasien yang berpegang teguh terhadap keyakinannya akan memiliki jiwa yang 

kuat dan tidak gampang untuk putus asa dan juga dapat menerima keadaannya, 

demikian cara perilkunya akan lebih baik. Kemauan pasien untuk melakukan 

kontrol penyakitnya dapat dipengaruhi oleh keyakinan karena dengan 

keyakinan yang kuat maka akan lebih patuh terhadap anjuran dan larangan 

yang diberikan. 

2. Dukungan keluarga 

Pasien akan lebih merasa senang dan damai jika mendapatkan perhatian dan 

dukungan dari orang terdekat, karena dukungan tersebut akan menimbulkan 

kepercayaan diri untuk menghadapi suatu penyakit dengan lebih baik, serta 

pasien akan mau menuruti saran – saran yang diberikan oleh keluarga untuk 

menunjang pengelolaan penyakitnya. 
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3. Dukungan sosial 

Dukungan sosial dalam bentuk dukungan emosional dari orang – orang terdekat 

pasien yang merupakan faktor penting dalam kepatuhan pasien terhadap 

pengobatan penyakit. 

4. Dukungan petugas kesehatan 

Dukungan petugas kesehatan merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi 

perilaku pasien dalam kepatuhan, dengan cara memberikan antusias terhadap 

tindakan tertentu dari pasien dan memberi dorongan positif bagi pasien yang 

mampu beradaptasi dengan program pengobatan. 

2.15.3 Mengukur Kepatuhan 

Kepatuhan minum obat  pada pasien tuberkulosis dapat diukur dengan  

kuesioner MMAS-8 yang sudah terbukti dan tervalidasi untuk mengukur kepatuhan 

penggunaan obat pada penyakit-penyakit terapi jangka panjang. Kuesioner Morisky 

Medication Adherence Scale (MMAS-8) ini tersusun atas 8 pertanyaan dan kategori 

respon terdiri dari jawaban ya atau tidak, dan 5 skala likert untuk 1 pertanyaan 

terakhir. Nilai kepatuhan penggunaan obat MMAS-8 yaitu 8 skala untuk mengukur 

kebiasaan pasien dalam penggunaan obat dengan rentang 0 sampai 8 dan 

dikategorikan menjadi 3 tingkatan kepatuhan yaitu kepatuhan tinggi (nilai =8 ), 

kepatuhan sedang (nilai=7-6) dan kepatuhan rendah (<6) (Morisky dkk,2008). 

Morisky membuat skala untuk mengukur kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi 

obat dengan 8 pernyataan yang menunjukkan frekuensi kelupaan dalam 

mengkonsumsi obat, kesengajaan dalam berhenti mengkonsumsi obat tanpa 

sepengetahuan orang lain, kemampuan untuk mengendalikan diri dalam tetap 

mengkonsumsi obat (Morisky dkk, 2009).  

Kategori respon terdiri dari ya atau tidak yaitu untuk pertanyaan dengan 

nomor 1 sampai 7. Pada pertanyaan nomor 1 sampai 4 dan 6 sampai 7 nilai 

jawabanya 1 jika menjawab tidak dan 0 jika menjawab ya, sedangkan nomor 5 

dinilai  1 jika jawabannya ya. Dan pertanyaan nomor 8 dinilai dengan skala likert 

dengan nilai 1 = tidak pernah, 0,75 = sesekali, 0,5 = kadang- kadang, 0,25 = 

biasanya dan 0 = selalu (Srikartika,2016). 


