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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tuberculosis 

2.1.1 Definisi 

Tuberculosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular 

yang disebabkan oleh kuman TB (Mycrobacterium Tuberculosis).  Sebagian 

besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh 

lainnya (Permenkes RI, 2016) 

2.1.2 Kuman Tuberculosis 

Menurut Permenkes 2016, Tuberculosis atau TB merupakan suatu 

penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycrobacterium 

Tuberculosis. Ada beberapa spesies dalam Mycrobacterium, tiga diantaranya 

: Mycrobacterium tuberculosis, Mycrobacterium africanum, Mycrobacterium 

bovis, Mycrobacterium leprae. Bakteri ini dikenal sebagai Bakteri Tahan 

Asam atau BTA.  

Kelompok bakteri dari Mycrobacterium selain Mycrobacterium 

Tuberculosis dapat mengakibatkan gangguan saluran nafas yaitu 

Mycrobacterium Other Than Tuberculosis atau MOTT yang dapat 

mempengaruhi diagnosis dan pengobatan dari penyakit Tuberculosis. Secara 

umum Mycrobacterium Tuberculosis memiliki sifat antara lain: 

1) Berbentuk batang dengan lebar 0,2-0,6 mikro dan panjang 1-10 mikron. 

2) Bersifat tahan asam dalam pewarnaan dengan metode Ziehl Neelsen, 

berbentuk batang dengan warna merah jika dilihat dengan mikroskop.  

3) Dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama dengan suhu rendah 

antara 4°C hingga minus 70°C. 

4) Kuman sangat peka terhadap panas, sinar matahari, sinar ultraviolet. 

Kuman akan mati jika terkena paparan sinar ultraviolet dalam beberapa 

menit. Dalam dahak kuman akan mati dalam satu minggu pada suhu 30-

37°C.  

5) Kuman bersifat dorman. 
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2.1.3 Penularan Tuberculosis 

Menurut Permenkes 2016, Sumber penularan antara lain dari pasien 

TB terutama pasien yang dahaknya terkandung kuman TB.  Pada saat batuk 

atau bersin penderita menyebarkan kuman melalui udara dalam bentuk 

percikan dahak. Apabila seseorang menghirup udara yang mengandung 

percikan dahak yang infeksius maka infeksi akan terjadi pada seseorang 

tersebut. Sekali batuk mengandung kuman Mycrobacterium Tuberculosis 

sebesar 0-3500 dalam 3000 percikan dahak sedangakan sdalam sekali bersin 

mengandung sebanyak 4500 Mycrobacterium Tuberculosis. 

2.1.4 Patologi Tuberculosis  

Menurut Pedoman Diagnosis Dan Penatalaksanaan Tuberculosis Di 

Indonesia 2006, Batuk merupakan salah satu gejala tuberculosis paru, terjadi 

karena kelainan patologik pada saluran pernafasan akibat kuman 

Mycrobacterium Tuberculosis. Kelainan terjadi sebagai respon tubuh 

terhadap kuman. Reaksi jaringan yang mempunyai karakteristik meliputi 

terbentuknya granuloma, kumpulan padat sel makrofag. Respon awal pada 

jaringan yang belum pernah terinfeksi ialah berupa sel leukosist, 

polimorfonukleus (PMN) maupun sel fagosit mononukleus. Kuman tersebut 

berproliferasi secara berkesinambungan dan sementara makrofag (yang berisi 

kuman) dalam keadaan mati, sel fagosit mononukleus masuk melalui jaringan 

dan menelan kuman yang baru terlepas. Sehingga terdapat pertukaran sel 

fagosit mononukleus yang intensif dan berkesinambungan. Sel monosit 

semakin membesar, intinya menjadi eksentrik, sitoplasmanya bertambah 

banyak dan terlihat pucat, disebut sel epiteloid. Sel-sel tersebut berkelompok 

padat menyerupai sel epitel dengan tidak ada jaringan diantaranya, namun 

tidak ditemukan adanya ikatan interseluler dan bentuknya tidak sama dengan 

sel epitel. 

Sebagian sel epiteloid ini membentuk sel datia berinti banyak, dan 

sebagian sel datia ini berbentuk sel datia Langhans (inti terletak melingkar di 

tepi) dan sebagian berupa sel datia benda asing (inti tersebar dalam 

sitoplasma). Semakin lama granuloma ini dikelilingi oleh sel limfosit, sel 
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plasma, kapiler dan fibroblas. Di bagian tengah mulai terjadi nekrosis yang 

disebut perkijuan, dan jaringan di sekitarnya menjadi sembab dan jumlah 

mikroba berkurang. Granuloma dapat mengalami beberapa perkembangan , 

bila jumlah mikroba terus berkurang akan terbentuk jaringan ikat 

mengelilingi reaksi peradangan. Kemudian terjadi penimbunan garam 

kalsium pada bahan perkijuan. Bila garam kalsium yang berbentuk konsentrik 

maka disebut sebagai cincin Liesegang . Bila mikroba virulen atau resistensi 

jaringan rendah, granuloma membesar sentrifugal, terbentuk pula granuloma 

satelit yang dapat berpadu sehingga granuloma membesar. Sel epiteloid dan 

makrofag menghasilkan protease dan hidrolase yang dapat mencairkan bahan 

kaseosa. Pada saat isi dari granuloma mencair,maka kuman berkembang cepat 

ekstrasel dan terjadi perluasan penyakit. 

Reaksi jaringan yang terjadi berbeda antara individu yang belum 

pernah terinfeksi dan yang sudah pernah terinfeksi. Pada individu yang telah 

terinfeksi sebelumnya, reaksi jaringan terjadi lebih cepat dan keras dengan 

disertai nekrosis jaringan. Akan tetapi pertumbuhan kuman tertahan dan 

penyebaran infeksi terhalang. Ini merupakan manifestasi reaksi 

hipersensitiviti dan sekaligus imuniti. 

2.1.5 Klasifikasi Tuberculosis  

Menurut Permenkes 2016 klasifikasi Tuberculosis sebagai berikut :  

1. Tuberculosis paru adalah tuberculosis yang menyerang jaringan 

(parenkim) paru, kecuali pleura (selaput paru). Milier Tuberculosis 

dianggap sebagai Tuberculosis paru karena terdapat lesi pada jaringan 

paru. Pasien dengan diagnosa Tuberculosis paru dan Tuberculosis ekstra 

paru digolongkan kedalam pasien dengan Tuberculosis paru. 

2. Tuberculosis ekstra paru adalah tuberculosis yang menyerang organ 

selain paru, misalnya pleura, kulit, selaput otak, usus, kelenjar lymfe, 

ginjal, selaput jantung (pericardium), saluran kencing, tulang 

persendiaan, alat kelamin dan lain-lain. Diagnosis Tuberculosis ekstra 

paru dapat ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis atau 
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bakteriologis. Diagnosis Tuberculosis ekstra paru harus diupayakan 

secara bakteriologis dengan ditemukannya Mycobacterium tuberculosis. 

Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya : 

1. Kasus baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan Obat 

Anti Tuberculosis atau sudah pernah menelan Obat Anti 

Tuberculosis kurang dari satu bulan. 

2. Kasus yang sebelumnya diobati : 

a. Kasus kambuh (Relaps) 

b. Kasus setelah putus berobat (Default) 

c. Kasus setelah gagal (Failure) 

3. Kasus lain 

a. Tidak diketahui riwayat pengobatan 

b. Pernah diobati tetapi tidak diketahui hasil pengobatannya. 

c. Kembali diobati dengan Bakteri Tahan sam negative. 

2.1.6 Penyebab Risiko Tuberculosis  

Menurut Permenkes 2016 faktor penyebab risiko Tuberculosis sebagai 

berikut : 

1. Kuman penyebab Tuberculosis yaitu Mycrobacterium Tuberculosis  

2. Faktor individu yang bersangkutan 

Beberapa factor individu yang dapat meningkatkan risiko menjadi 

sakit Tuberculosis : 

a. Faktor usia dan jenis kelamin :  

1. Kelompok paling rentan tertular Tuberculosis adalah kelompok 

usia dewasa yang juga merupaka kelompok usia produktif. 

2. Menurut hasil survey prevalensi Tuberculosis, laki-lai lebih 

banyak terkena Tuberculosis daripada wanita. 

b. Daya tahan tubuh : 

Apabila daya tahan tubuh seseorang menurun oleh karena sebab 

apapun, misalnya usia lanjut, ibu hamil, ko-infeksi dengan HIV, 

penyandang diabetes milletus, gizi buruk, keadaan 
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immune=suppressive, bilamana terinfeksi dengan Mycrobacterium 

Tuberculosis, lebih mudah jatuh sakit. 

c. Perilaku : 

1. Batuk dan cara membuang dahak pasien Tuberculosis yang tidak 

sesuai etika akan meningkatkan paparan kuman dan risiko 

penularan. 

2. Merokok meningkatkan risiko Tuberculosis Paru sebanyak 2,2 kali. 

3. Sikap perilaku pasien Tuberculosis tentang penularan bahaya, dan 

cara pengobatan. 

d. Status social ekonomi. 

Tuberculosis banyak menyerang kelompok social ekonomi lemah. 

3. Faktor lingkungan : 

a. Lingkungan perumahan padat dan kumuh akan memudahkan penularan 

Tuberculosis. 

b. Ruangan dengan sirkulasi udara yang kurang baik dan tanpa cahaya 

matahari akan meningkatkan risiko penularan. 

Berdasarkan kelompok umur, kasus baru yang ditemukan paling banyak 

pada kelompok umur 25-34 tahun yaitu sebesar 21,40% diikuti kelompok 

umur 35-44 tahun sebesar 19,41% dan pada kelompok umur 45-54 tahun 

sebesar 19,39%(Kementrian Kesehatan RI, 2011) 

Berdasarkan jenis kelamin, kasus Bakteri tahan asam positif pada laki-

laki lebih tinggi daripada perempuan yaitu hampir 1,5 kali dibandingkan 

kasus Bakteri tahan asam positif pada perempuan. Pada masing-masing 

provinsi di seluruh Indonesia kasus Bakteri tahan asam positif lebih banyak 

terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Disparitas paling tinggi antara 

laki-laki dan perempuan terjadi di Sumatra Utara, kasus pada laki-laki dua 

kalim lipat dari kasus pada perempuan(Kementrian Kesehatan RI, 2011) 

Meningkatnya jumlah kejadian Tuberculosis Paru yang terjadi pada laki-

laki disebabkan karena laki-laki memiliki mobilitas yang tinggi daripada 

perempuan sehingga kemungkinan untuk terpapar lebih besar, selain itu 

kebiasaan seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol dapat memudahkan 
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laki-laki terinfeksi Tuberculosis Paru. Hal ini didukung dalam data yaitu 

antara tahun 1985-1987 penderita tuberculosis paru pada laki-laki cenderung 

meningkat sebanyak 2,5% sedangkan pada wanita menurun 0,7%(Sartiwi at 

all, 2017) 

2.2 Terapi Tuberculosis  

Menurut Permenkes 2016 terapi Tuberculosis sebagai berikut :  

2.2.1 Pengobatan 

a. Tujuan pengobatan pada pasien Tuberculosis adalah : 

1) Mencegah terjadinya peningkatan angka kematian yang disebabkan 

oleh penyakit Tuberculosis atau dampak buruk lainnya. 

2) Menurunkan tingkat risiko penularan Tuberculosis Menyembuhkan 

dan memperbaiki prokdutivitas serta kualitas hidup pasien. 

3) Mencegah terjadinya kekambuhan Tuberculosis Mencegah 

penularan Tuberculosis resisten obat. 

b. Prinsip pengobatan Tuberculosis :  

Obat Anti Tuberculosis atau OAT merupakan komponen utama dalam 

pengobatan Tuberculosis. Salah satu cara paling efisien untuk mencegah 

penularan kuman Tuberculosis adalah dengan pengobatan Tuberculosis.  

Prinsip yang harus diperhatikan dalam pengobatan Tuberculosis antara 

lain :  

1) Diberikan dalam dosis yang tepat. 

2) Pengobatan diberikan dalam bentuk panduan Obat Anti Tuberculosis 

yang tepat terdiri dari minimal 4 jenis obat untuk mencegah 

terjadinya resistensi obat. 

3) Pengobatan dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup yang 

terbagi dalam dua fase yaitu fase awal dan fase lanjutan, sebagai 

pengobatan yang adekuat untuk mecegah kekambuhan.  

4) Ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO atau 

Pengawas Menelan Obat hingga pengobatan selesai. 

 

 



11 

 

 

 

 

c. Tahapan pengobatan Tuberculosis 

1) Fase Intensif 

Pengobatan diberikan secara rutin setiap hari. Pengobatan pada tahap 

ini bertujuan untuk agar bisa efektif menurunkan jumlah kuman yang 

ada pada tubuh penderita dan memperkecl risiko resitensi sebagian 

kecil kuman terhadap pengobatan. Pengobatan fase intensif pada 

pasien baru diberikan dalam jangka waktu 2 bulan.  

2) Fase Lanjutan 

Pengobatan fase lanjutan dimaksudkan untuk membunuh sisa dari 

kuman yang masih ada dalam tubuh penderita, agar penderita dapat 

sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan. 

d. Jenis Obat Anti Tuberculosis atau OAT 

Panduan yang digunakan di Indonesia adalah : 

1) Kategori 1   :  

2(HRZE)/4(HR)3 atau 2(HRZE)/4(HR) 

2) Kategori 2   :  

2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 atau 

2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)E. 

Keterangan : 

R : Rifampisin 

H : Isoniazid 

E : Etambutol 

Z : Pyrazinamid 

S : Streptomisin 

Jenis OAT Sifat 

Dosis yang 

direkomendasikan (mg/kg) 

Harian 3 x seminggu 

Isoniazid (H) Bakterisid 5 (4-6) 10 (8-12) 

Rifampicin (R) Bakterisid 10 (8-12) 10 (8-12) 

Pyrazinamid (Z) Bakterisid 25 (20-30) 35 (30-40) 

Etambuthol (E) Bakterisid 15 (20-35) 15 (12-18) 

Streptomycin (S) Bakteriostatik 15 (12-18) 30 (20-35) 

Sumber : Departemen Kesehatan RI,2011 
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Paduan Obat Anti Tuberculosis kategori-1 dan kategori-2 diberikan 

dalam bentuk paket Obat Anti Tuberculosis kombinasi dosis tetap atau 

OAT-KDT. Terdiri dari kombinasi 2 dan 4 jenis obat dalam satu tablet. 

Dosis disesuaikan dengan berat badan penderita. Paduan ini disediakan 

dalam satu paket untuk satu pasien dan dalam satu masa pengobatan. 

Paket Kombipak adalah paket obat lepas yang terdiri dari kombinasi 

Rifampisin (R), Isoniazid (H), Pirazinamid (Z) dan Etambutol (E) yang 

dikemas dalam bentuk blister. Paduan Obat Anti Tuberculosis kombipak 

digunakan pada pasien yang tidak bisa menggunakan paduan Obat Anti 

Tuberculosis kombinasi dosis tetap atau KDT. 

Paduan Obat Anti Tuberculosis diberikan dalam bentuk paket 

dengan maksud untuk mempermudah pemberian obat dan menjamin 

keberlangsungan selama pengobatan hingga selesai.  

e. Paduan Obat Anti Tuberculosis kombinasi dosis tetap atau OAT-KDT 

Lini pertama dan peruntukannya  

1) Kategori-1 : 

Paduan Obat Anti Tuberculosis kategori-1 diberikan untuk pasien 

baru: 

a. Pasien Tuberculosis paru terdiagnosis klinis 

b. Pasien Tuberculosis paru terkonfirmasi bakteriologis 

c. Pasien Tuberculosis ekstra paru 

Dosis untuk panduan Obat Anti Tuberculosis kombinasi dosis 

tetap atau OAT-KDT Kategori 1 : 

a. Untuk pasien Tuberculosis dengan berat badan 30-37 kg 

1. Tahap Intensif  (56 hari) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (2 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (2 tablet) 

 Pyrazinamid 400 mg (2 tablet) 

 Etambutol 275 mg (2 tablet) 
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2. Tahap Lanjutan (16 minggu) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (2 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (2 tablet) 

b. Untuk pasien TB dengan berat badan 38-54 kg 

1. Tahap Intensif  (56 hari) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (3 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (3 tablet) 

 Pyrazinamid 400 mg (3 tablet) 

 Etambutol 275 mg (3 tablet) 

2. Tahap Lanjutan (16 minggu) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (3 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (3 tablet) 

c. Untuk pasien Tuberculosis dengan berat badan 55-70 kg 

1. Tahap Intensif  (56 hari) 

Obat yang dikonsumsi yaitu :  

 Rifampisin 150 mg (4 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (4 tablet) 

 Pyrazinamid 400 mg (4 tablet) 

 Etambutol 275 mg (4 tablet) 

2. Tahap Lanjutan (16 minggu) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (4 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (4 tablet) 

d. Untuk pasien Tuberculosis dengan berat badan ≥ 71 kg 

1. Tahap Intensif  (56 hari) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (5 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (5 tablet) 
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 Pyrazinamid 400 mg (5 tablet) 

 Etambutol 275 mg (5 tablet) 

2. Tahap Lanjutan (16 minggu) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (5 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (5 tablet) 

Dosis untuk panduan Obat Anti Tuberculosis-Kombipak 

Kategori 1 :  

1. Tahap Intensif pada Obat Anti Tuberculosis-Kombipak 

Kategori 1  

Lama pengobatan yang diperlukan selama 2 bulan, terdiri 

dari : 

 Isoniazid 300 mg (1 tablet) 

 Rifampisin 450 mg (1 tablet) 

 Pyrazinamid 500 mg (3 tablet) 

 Ethambutol 500 mg (3 tablet) 

2. Tahap Lanjutanpada Obat Anti Tuberculosis-Kombipak 

Kategori 1  

Lama pengobatan yang diperlukan selama 4 bulan, terdiri 

dari : 

 Isoniazid 300 mg (2 tablet) 

 Rifampisin 450 mg (1 tablet) 

2) Paduan Obat Anti Tuberculosis  ini diberikan pada pasien Bakteri 

tahan asam positif yang pernah mendapat pengobatan sebelumnya, 

maka dalam hal ini pengobatan ulang pada pasien Tuberculosis 

tersebut yaitu : 

a. Pasien dengan pengobatan tidak berhasil dan pengobatan 

sebelumnya 

b. Pasien kambuh 

c. Pasien yang putus berobat (lost to follow-up) 
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Dosis panduan Obat Anti Tuberculosis kombinasi dosis tetap 

atau OAT-KDT Kategori 2 : 

a. Untuk pasien Tuberculosis dengan berat badan 30-37 kg 

1. Tahap Intensif  (56 hari) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (2 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (2 tablet) 

 Pyrazinamid 400 mg (2 tablet) 

 Etambutol 275 mg (2 tablet) 

 Streptomycin 500 mg injeksi 

2. Tahap Lanjutan (20 minggu) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (2 tablet) 

 Isoniazid 150 mg (2 tablet) 

 Etambuthol 400 mg (2 tablet) 

b. Untuk pasien Tuberculosis dengan berat badan 38-54 kg 

1. Tahap Intensif  (56 hari) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (3 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (3 tablet) 

 Pyrazinamid 400 mg (3 tablet) 

 Etambutol 275 mg (3 tablet) 

 Streptomycin 750 mg inj 

2. Tahap Lanjutan (20 minggu) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (3 tablet) 

 Isoniazid 150 mg (3 tablet) 

 Etambuthol 400 mg (3 tablet) 

c. Untuk pasien Tuberculosis dengan berat badan 55-70 kg 

1. Tahap Intensif  (56 hari) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 
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 Rifampisin 150 mg (4 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (4 tablet) 

 Pyrazinamid 400 mg (4 tablet) 

 Etambutol 275 mg (4 tablet) 

 Streptomycin 1000 mg inj 

2. Tahap Lanjutan (20 minggu) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (4 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (4 tablet) 

 Etambuthol 400 mg (4 tablet) 

d. Untuk pasien Tuberculosis dengan berat badan ≥ 71 kg 

1. Tahap Intensif  (56 hari) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (5 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (5 tablet) 

 Pyrazinamid 400 mg (5 tablet) 

 Etambutol 275 mg (5 tablet) 

 Streptomycin 1000 mg inj 

2. Tahap Lanjutan (20 minggu) 

Obat yang dikonsumsi yaitu : 

 Rifampisin 150 mg (5 tablet) 

 Isoniazid 75 mg (5 tablet) 

 Etambuthol 400 mg (5 tablet) 

Dosis untuk panduan Obat Anti Tuberculosis-Kombipak  

Kategori 2 : 

1. Tahap Intensif  

Lama pengobatan 2 bulan pertama (Setiap hari), terdiri dari: 

 Isoniazid 300 mg (1 tablet) 

 Rifampisin 450 mg (1 tablet) 

 Pyrazinamid 500 mg (1 tablet) 

 Etambuthol 250 mg (1 tablet) 
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 Streptomycin 0,75 gram 

Lama pengobatan 1 bulan selanjutnya (Setiap hari), terdiri 

dari :  

 Isoniazid 300 mg (1 tablet) 

 Rifampisin 450 mg (1 tablet) 

 Pyrazinamid 500 mg (1 tablet) 

 Etambuthol 250 mg (1 tablet) 

2. Tahap Lanjutan 

Lama pengobatan 4 bulan (3x dalam seminggu), terdiri dari: 

 Isoniazid 30 mg (2 tablet)  

 Rifampisin 450 mg (1 tablet) 

 Etambuthol 250 mg (1 tablet) 

 Etambuthol 400 mg (2 tablet) 

Tabel 2.1 Hasil Pengobatan Pasien Tuberculosis 

Hasil 

Pengobatan 
Definisi 

Sembuh Pasien  Tuberculosis  paru dengan hasil 

pemeriksaan bakteriologis positif pada 

awal pengobatan menjadi negatif dan 

pada salah satu pemeriksaan 

sebelumnya 

 

Pengobatan lengkap Pasien  Tuberculosis yang telah 

menyelesaikan pengobatan secara 

lengkap yaitu pada salah satu dari 

proses pemeriksaan sebelum akhir 

pengobatan hasilnya menunjukkan 

negatif namun tanpa ada bukti dari hasil 

pemeriksaan bakteriologis pada akhir 

pengobatan. 
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Sumber : Permenkes RI,2016 

 

 

 

 

 

 

 

Gagal Pasien yang hasil pemeriksaan 

dahaknya tetap positif atau kembali 

menjadi positif pada bulan kelima atau 

lebih selama masa pengobatan atau 

kapan saja dalam masa pengobatan 

diperoleh hasil laboratorium yang 

menunjukkan adanya resistensi Obat 

Anti Tuberculosis. 

Meninggal Pasien  Tuberculosis  yang meninggal 

oleh sebab apapun sebelum memulai 

atau sedang dalam pengobatan. 

Putus berobat Pasien  Tuberculosis  yang tidak 

memulai pengobatannya atau 

pengobatannya terputus selama kurang 

lebih 2 bulan. 

Tidak dievaluasi Pasien  Tuberculosis  yang tidak 

diketahui hasil akhir pengobatannya 

termasuk dalam kriteria ini adalah 

“pasien pindah (transfer out)” ke 

kabupaten/kota lain dimana hasil akhir 

pengobatannya tidak diketahui oleh 

kabupaten/kota yang ditinggalkan. 
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2.2.2 Efek Samping Penggunaan OAT 

Tabel 2.2 Efek Samping Dari OAT 

Jenis Sifat Efek samping 

Isoniazid (H) Bakterisid 

Gangguan Neuropati 

perifer (Gangguan saraf 

tepi), psikosis toksis, 

gangguan fungsi hati, 

kejang. 

Rifampisin (R) Bakterisid 

Flu syndrome (gejala flu), 

gangguan gastrointestinal, 

urine berwarna merah, 

gangguan fungsi hati, 

trombositopeni, demam, 

skin rash, sesak nafas dan 

anemia hemolitik. 

Pirazynamid 

(Z) 
Bakterisid 

Gangguan gastrointestinal, 

gangguan fungsi hati, gout 

arthritis. 

Etambuthol 

(E) 
Bakterisid 

Gangguan pengelihatan, 

buta warna, neuritis 

perifer (Gangguan saraf 

tepi). 

Streptomycin 

(S) 
Bakteriostatik 

Nyeri ditempat suntikan, 

gangguan keseimbangan 

dan pendengaran, renjatan 

anafilatik, anemia, hingga 

agranulositosis.  

       Sumber : Permenkes RI, 2016 

 Pada Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan penanganan kasus-

kasus efek samping obat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
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1. Bila jenis obat penyebab efek samping tersebut belum diketahui, 

maka pemberian kembali Obat Anti Tuberculosis harus dengan 

cara “drug challenging” yaitu menggunakan obat lepas. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk menentukan obat mana yang 

merupakan penyebab dari efek samping yang ditimbulkan. 

2. Efek samping hepatotoksisitas bias terjadi karena reaksi 

hipersensitivitas atau karena kelebihan dosis. Untuk 

membedakannya, semua Obat Anti Tuberculosis dihentikan dulu 

kemudian diberi kembali sesuai dengan prinsip dechallenge-

rechalenge. Bila dalam proses rechallange yang dimulai dengan 

dosis rendah sudah timbul reaksi, berarti hepatotoksisitas karena 

reaksi hipersensitivitas. 

3. Bila jenis obat penyebab dari reaksi efek samping tersebut telah 

diketahui, misalnya Rifampisin atau Etambuthol, maka 

pengobatan Tuberculosis dapat diberikan kembali dengan tanpa 

obat tersebut. Bila mungkin, ganti obat tersebut dengan obat lain. 

Masa pengobatan mungkin perlu diperpanjang, tapi hal ini akan 

menurunkan risiko terjadinya kambuh.  

4. Kadang-kadang pada pasien sering timbul reaksi hipersensitivitas 

atau kepekaan terhadap Isoniazid atau Rifampisin. Kedua obat ini 

merupakan jenis Obat Anti Tuberculosis yang paling ampuh 

sehingga merupakan obat utama atau paling penting dalam 

pengobatan jangka pendek.  

2.2.2 Pengobatan Tuberculosis Resistan Obat 

1. Tahap awal adalah tahap pengobatan dengan menggunakan obat 

oral dan obat suntikan kanamisin atau kapreomisin. 

a) Pasien baru: 

1) Lama tahap awal adalah 4 bulan setelah terjadi konversi 

biakan 

2) Diberikan sekurang-kurangnya selama 8 bulan. 
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b) Pasien sudah pernah diobati atau pasien TB XDR atau 

Tuberculosis Extensively-Drug Resisten: 

1) Lama tahap awal adalah 10 bulan setelah terjadi konversi 

biakan. 

2) Diberikan sekurang-kurangnya selama 12 bulan. 

Keterangan : 

a. Pasien Baru adalah pasien yang belum pernah diobati atau 

pernah diobati dengan paduan Obat Anti Tuberculosis Resistan 

Obat kurang dari satu bulan. 

b. Pasien yang pernah diobati adalah pasien yang pernah diobati 

dengan paduan Obat Anti Tuberculosis Resistan Obat lebih 

dari satu bulan. 

2. Tahap lanjutan adalah tahap pengobatan setelah selesai pengobatan 

tahap awal dan pemberian suntikan dihentikan. 

a. Pasien Baru : Lama tahap lanjutan adalah 12-14 bulan. 

b. Pasien pernah diobati Tuberculosis Resisten 

Rifampisin/Resisten Obat atau pasien Tuberculosis 

Extensively-Drug Resisten : Lama tahap lanjutan adalah 12 

bulan 

c. Satuan bulan yang dimaksud adalah bulan sesuai dosis yang 

diberikan, bukan bulan kalender. Satu bulan pengobatan adalah 

bila pasien mendapatkan 28 dosis pengobatan (1 bulan=4 

minggu=28 hari). 

d. Pemberian obat oral selama periode pengobatan tahap awal 

dan tahap lanjutan menganut prinsip DOT atau Directly 

Observed Treatment dengan PMO atau Pengawas menelan 

obat diutamakan adalah tenaga kesehatanselama tahap awal, 

sedang pada tahap lanjutan dapat juga dilaksanakan oleh kader 

kesehatan terlatih. 
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e. Cara pemberian obat: 

a) Tahap awal: 

 Suntikan diberikan 5 kali seminggu (Senin-Jumat), 

 Obat per-oral diberikan 7 kali seminggu (Senin-

Minggu). 

 Jumlah obat Anti Tuberculosis oral yang diberikan 

dan ditelan minimal 224 dosis dan dengan suntikan 

minimal 160 dosis. 

b) Tahap lanjutan: 

 Obat per oral diberikan 7 kali dalam seminggu (Senin-

Minggu) 

 Obat suntikan sudah tidak diberikan pada tahap ini 

 Jumlah obat Anti Tuberculosis oral yang diberikan 

dan ditelan minimal 336 dosis) 

g. Pada pengobatan Tuberculosis Resistan Obat dimungkinkan 

terjadinya pemberian obat dengan dosis naik bertahap  atau 

ramping dose/incremental dose yang bertujuan untuk 

meminimalisasi kejadian efek samping obat. Tanggal pertama 

pengobatan adalah hari pertama pasien bisa mendapatkan obat 

dengan dosis penuh. Lama pemberian ramping dose tidak lebih 

dari 1 (satu) minggu. 

h. Piridoksin atau Vitamin B6 ditambahkan pada pasien yang 

mendapat Sikloserin dengan dosis 50 mg untuk setiap 250 mg 

Sikloserin. 

i. Berdasar sifat farmakokinetiknya Pirazinamid, Etambutol dan 

Fluoroquinolon diberikan sebagai dosis tunggal. Sedangkan 

Etionamid, Sikloserin dan PAS (obat golongan 4) dapat 

diberikan sebagai dosis terbagi untuk mengurangi efek 

samping jika terjadi efek samping yang berat atau pada kasus 

Tuberculosis Resistan Obat /HIV atau Human Imuno 

Deviciency Virus.. 
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j. Pada saat memulai pengobatan, penulisan paduan standar obat 

Tuberculosis Resistan untuk tujuan peresepan adalah sebagai 

berikut: 

1) Paduan standar Tuberculosis Resistan Obat untuk pasien 

baru:  

 

 

2) Paduan standar untuk pasien yang pernah diobati 

Tuberculosis Resistan Obat: 

 

 

Keterangan : 

Km : Kanamisin 

Lfx : Lefovloxacin 

Eto : Etionamid 

Cs : Sikloserin 

Z : Pyrazinamid 

E : Etambuthol 

H : Isoniazid 

 Angka di depan obat menunjukkan jumlah bulan  

 Angka di belakang bawah obat menunjukkan hari 

pemberian per minggu  

 Tanda slash (/) untuk membedakan tahap pengobatan  

 Tanda kurung () menunjukkan obat dapat diberikan atau 

tidak sesuai ketentuan. 

*Catatan: Angka bulan nantinya akan menyesuaikan 

dengan bulan konversi biakan. 

 

 

 

8 Km5 – Lfx7 – Eto7 – Cs7 – Z7– (E)7 – (H)7 / 12 Lfx7 – 

Eto7– Cs7 – Z7– (E)7– (H)7 

 

12 Km5 – Lfx7 – Eto7 – Cs7 – Z7-(E)7 – (H)7 / 12 Lfx7 – 

Eto7– Cs7 – Z7-(E)7– (H)7 
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3. Pemantauan Kemajuan Pengobatan Tuberculosis Resisten Obat 

Pemantauan yang dilakukan selama massa pengobatan 

Tuberculosis meliputi pemantauan secara klinis dan pemantauan 

laboratorium. 

Selama menjalani pengobatan, pasien harus dipantau secara 

ketat untuk menilai respons pengobatan dan mengidentifikasi efek 

samping sejak dini. Gejala Tuberculosis berupa batuk, berdahak, 

demam dan berat badan menurun, pada umumnya membaik dalam 

beberapa bulan pertama pengobatan. Konversi dahak dan biakan 

merupakan indikator respons pengobatan. Definisi konversi biakan 

adalah pemeriksaan biakan 2 kali berurutan dengan jarak 

pemeriksaan 30 hari menunjukkan hasil negatif yang semula biakan 

positif. 

4. Evaluasi Akhir Pengobatan Tuberculosis Resisten Obat. 

1) Sembuh 

1) Pasien yang telah menyelesaikan pengobatan sesuai 

pedoman pengobatan Tuberculosis Resisten Obat tanpa 

bukti terdapat kegagalan, dan 

2) Hasil biakan telah negatif minimal 3 kali berturut-turut 

dengan jarak pemeriksaan minimal 30 hari selama tahap 

lanjutan. 

2) Pengobatan Lengkap 

Pasien yang telah menyelesaikan pengobatan sesuai pedoman 

pengobatan Tuberculosis Resisten Obat tetapi tidak memenuhi 

definisi sembuh maupun gagal. 

3) Meninggal 

Pasien meninggal dengan sebab apapun karena Tuberculosis 

Resisten Obat. 

4) Gagal 

Pengobatan Tuberculosis Resisten Obat dihentikan atau 

membutuhkan perubahan paduan pengobatan Tuberculosis 
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Resisten Obat yaitu ≥ 2 obat Tuberculosis Resisten Obat yang 

disebabkan oleh salah satu dari beberapa kondisi di bawah ini 

yaitu: 

1) Tidak terjadi konversi sampai dengan akhir bulan ke-8 

pengobatan. 

2) Terjadi reversi pada fase lanjutan (setelah sebelumnya 

konversi). 

3) Terbukti terjadi resistansi tambahan terhadap obat 

Tuberculosis Resisten Obat golongan Kuinolon atau obat 

injeksi lini kedua. 

4) Terjadi efek samping obat yang berat. 

5) Lost to Follow-up 

Pasien terputus pengobatannya selama dua bulan berturut-turut 

atau lebih. 

6) Tidak di Evaluasi 

Pasien yang tidak mempunyai/tidak diketahui hasil akhir 

pengobatan Tuberculosis Resisten Obat termasuk pasien 

Tuberculosis Resisten Obat yang pindah ke fasyankes di 

daerah lain dan hasil akhir pengobatan Tuberculosis Resisten 

Obat nya tidak diketahui. 

5. Evaluasi Lanjutan Setelah Pasien Sembuh atau Pengobatan 

Lengkap 

Pemantauan juga dilakukan meskipun pasien sudah 

dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap dengan tujuan untuk 

mengevaluasi kondisi pasien pasca pengobatan. Pemeriksaan yang 

dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan dahak, biakan 

dan foto toraks, dilakukan setiap 6 bulan sekali selama 2 tahun 

kecuali timbul gejala dan keluhan Tuberculosis. 
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2.3 Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

2.3.1 Sejarah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

Berawal dari sebuah PKBB atau Pos Kesehatan Bencana kemudian 

berkembang menjadi Balai Kesehatan Islam atau BAKIS / PKU 

Muhammadiyah Daerah Lamongan yang berdiri pada tanggal 3 Agustus 

1968 dengan menyewa sebuah bangunan yang terletak di Jalan K. H. 

Ahmad Dahlan No. 7 Lamongan hingga tahun 1978. Selanjutnya dengan 

usaha nyata dan sungguh-sungguh tanpa pamrih dari para pendiri dan 

pengurusnya (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan), mendapat 

hibah dari Bapak H. Usman Dimyati (pemilik lahan dan bangunan yang 

disewa), maka fungsi sekedar pelayanan pengobatan ditingkatkan dengan 

tambahan pelayanan BKIA atau Balai Kesehatan Ibu dan Anak / Klinik KB 

yang kemudian dikembangkan menjadi Rumah Bersalin dengan kapasitas 6 

(enam) tempat tidur.  

Sejalan dengan perkembangan, saat ini Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan menempati gedung baru diatas lahan seluas 22.096 M
2
 di jalan 

Jaksa Agung Suprapto, No 76 Lamongan 62215. Peletakan batu pertama 

pembangunannya dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur Bpk. Basofi 

Soedirman tgl 17 Oktober 1994 dan peresmiannya dilaksanakan oleh Bpk. 

Menko Kesra Azwar Anas pada tgl 5 Juli 1997. Dengan berbagai pelayanan 

medis yang lebih modern dalam lingkungan yang asri dan bernuansa Islami, 

dan selalu berupaya agar  terwujudnya visi, misi, motto dan tujuan Rumah 

Sakit. 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan telah terakreditasi KARS 

dengan predikat Lulus Paripurna pada tahun 2014 yang dilengkapi dengan 

perijinan-perijinan yang terkait dengan penyelenggaran dan pengelolaan 

Rumah Sakit dari pihak yang berwenang, sehingga telah memenuhi standar 

sebuah Rumah Sakit sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang 

Rumah Sakit (Presiden RI, 2009) yang berbunyi bahwa Rumah Sakit adalah 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
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perorangan yang dilakukan secara paripurna dengan menyediakan 

pelayanan yang meliputi rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Selama ini Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan di kenal sebagai 

pilot project Rumah Sakit Muhammadiyah di Jawa Timur di bidang 

pelayanan pengembangan System Informasi Rumah Sakit dan 

pengembangan SDM. Selain itu Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

bersama empat Rumah Sakit Muhammadiyah lain di Indonesia di tunjuk 

oleh PP Muhammadiyah sebagai Rumah Sakit Siaga Bencana. Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan juga secara khusus ditunjuk oleh PP 

Muhammadiyah  (surat PPM nomer 377/I.0/B/2011) untuk menyiapkan diri 

sebagai Rumah Sakit pendidikan bagi FK PTM (Unmuh Malang). 

Kemudian, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan  juga diberi tanggung 

jawab sebagai rumah sakit lamongan yang akan melaksanakan penilaian 

standart akreditasi versi baru (2012) yang mengacu pada penerapan system 

joint commission internasional atau JCI. 

Perkembangan yang berjalan cukup baik serta tantangan yang 

dihadapi selama proses ini tentu diperlukan upaya-upaya yang lebih 

komprehensif agar dapat dipertahankan dan mampu menjawab setiap 

tantangan yang ada. Bagi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

tantangan diatas membulatkan tekad bagi managemen untuk menjadikan 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sebagai Rumah “Sakit yang Maju, 

Mandiri, dan berdaya saing tinggi”, sehingga gagasan mewujudkan Center 

Of Excellent dapat tercapai. Sebagai Rumah sakit keagamaan ( berazaskan 

Islam ) yang berada dibawah pimpinan Lembaga Persyarikatan 

Muhammadiyah Lamongan, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

beroperasional dengan 232 Tempat tidur ( TT ) dengan BOR raata-rata 

selama 3 tahun terakhir sebesar 70%. Dengan slogan “ Cepat, bermutu, 

terjangkau dan Islami”. 

2.4 Penjamin Biaya 

Kesehatan adalah salah satu indikator penting bagi tercapainya 

masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan yang 
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terjangkau dan universal bagi dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.  

Dalam konteks pembiayaan perawatan kesehatan, terdapat dua 

kategori yaitu umum dengan cara membayar sendiri secara pribadi biaya 

pengobatan kesehatan dan berupa asuransi jaminan kesehatan yang 

merupakan komponen yang sangat vital untuk menjamin akses layanan 

kesehatan bagi masyarakat (Budi, 2018) 

Asuransi kesehatan memiliki manfaat untuk berbagai konstituen dan 

tujuan yang berbeda. Untuk individu dan keluarga, perlindungan asuransi 

adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kesehatan dan akses 

keperawatan serta melindungi terhadap biaya perawatan kesehatan yang luar 

biasa. Asuransi melindungi dari biaya medis yang dapat mengganggu 

keuangan, membantu merencanakan masa depan dengan menganggarkan 

biaya untuk perawatan kesehatan (Budi, 2018) 

Untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial 

bagi seluruh masyarakat Indonesia, telah diselenggarakan Sistem Jaminan 

Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar penyelenggaraan 

Jaminan Sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan terlaksana 

secara sistematis dan terarah sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 

tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang 

nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

(PPRI, 2014) 

Jumlah cakupan  peserta jaminan  kesehatan  naional  tahun 2018 

menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan peserta 

JKN atau Jaminan Kesehatan Negara kedua terbanyak setelah Jawa Barat. 

Terdapat sejumlah 26.974.274 penduduk yang terdaftar sebagai peserta 

Jaminan Kesehatan Negara dari total penduduk 39.293.000(Kementrian 

Kesehatan RI, 2018).  

 

 

 


