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INTISARI
TB (Tuberkulosis) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh
Mycobacterium tuberkulosis. Program Directly Observed Treatment Shortcourse
(DOTS) adalah salah satu cara untuk mengatasi penyakit TB. Angka konversi, angka
kesembuhan dan angka drop out merupakan parameter untuk menilai keberhasilan
pengobatan dalam program DOTS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa
besar angka konversi, angka kesembuhan dan angka drop out pasien TB Paru BTA
Positif dalam program DOTS di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta selama tahun
2007.
Penelitian ini adalah penelitian noneksperimental dengan rancangan deskriptif
dan pengambilan data dilakukan secara retrospektif. Angka konversi, angka
kesembuhan dan angka drop out yang diperoleh dibandingkan dengan angka konversi
target (>80%), angka kesembuhan target (>85%), dan angka drop out target (<5%)
yang ditetapkan World Health Organization (WHO). Perbandingan ini untuk
mengetahui keberhasilan program DOTS. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa
angka konversi BTA adalah 78,26 %, angka kesembuhan 65,22 %, dan angka drop
out 8,70 %, menunjukkan bahwa pengobatan dalam program DOTS belum berhasil.
Kata kunci : DOTS, angka konversi BTA, angka kesembuhan, angka drop out

xi

ABSTRACT
Tuberculosis (TB) is a spread disease caused by Mycobacterium tuberculosis.
Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) program was one way to
overcome disease of TB. Conversion number, recovering number and number of drop
out represent parameter to assess efficacy of medication in program of DOTS. This
research aim to know how big conversion number, recovering number and number of
drop out patient of TB lungs Positive BTA in program of DOTS at Yogyakarta
Sardjito hospital a long time 2007.
This research was noneksperimental research with descriptive device and
intake of data done by retrospektif. Conversion number, recovering number and
number of drop out obtained compared with target conversion number (> 80%),
target recovering number (> 85%), and target number of drop out (< 5%) which is
specified by World Health Organization (WHO). This comparison to know efficacy
of program of DOTS. Result of research lay open that BTA conversion number was
78,26 %, recovering number 65,22 %, and number of drop out 8,70 %, indicating that
medication in program of DOTS not yet succeeded.
Key words : DOTS, Conversion number, Recovering number, Number of drop out
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BAB I
PENGANTAR

A. Latar Belakang
Penyakit TBC yang diperkenalkan dengan sebutan TB Paru merupakan
penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh "Mycobacterium tuberculosis"
(Anonim, 2007). Kuman ini dapat menyerang semua bagian tubuh manusia, dan yang
paling sering terkena adalah organ paru (80%) (Tjay dan Rahardja, 2002). Di
Indonesia penyakit tuberkulosis (TB) masih merupakan masalah kesehatan yang
serius dan berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga tahun 1995 TB merupakan
penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit jantung dan pernafasan, merupakan
penyakit yang mengganggu sumber daya manusia dan umumnya menyerang
kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah, penyakit ini menular
dengan cepat pada orang yang rentan dan daya tahan tubuhnya lemah, menyebar di
udara dalam bentuk droplet pada saat seorang penderita TB batuk, bersin, meludah
ataupun berbicara, menyerang golongan usia produktif (15-54 tahun). Diperkirakan
seorang penderita TB aktif dapat menularkan basil TB kepada 10 orang di sekitarnya
(Anonim, 1994).
Upaya menanggulangi masalah TB paru telah dilaksanakan sejak 1979 dan
sejak 1995 mulai dicoba menerapkan strategi baru pemberantasan TB paru. Pada
program strategi baru, paduan obat anti tuberkulosis (OAT) jangka pendek (6 bulan)
untuk kasus TB paru dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan hasil uji BTA
1

2

sputum dan pemeriksaan Rontgen, yakni OAT kategori I untuk penderita baru TB
paru dengan uji BTA positif, OAT kategori II untuk penderita TB ulangan (kambuh
BTA positif, dan penderita gagal dengan BTA positif), dan OAT kategori III untuk
penderita baru TB dengan BTA negatif dan rontgen positif (Anonim, 1996). Obat
Anti Tuberkulosis yang digunakan dalam program pengobatan TB jangka pendek
adalah : Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), Streptomisin (S), dan
Etambutol (E) (Anonim, 1997). Keberhasilan dinyatakan dengan konversi sputum
pada akhir fase pengobatan intensif (2 bulan) (>80%) dan/atau angka kesembuhan
pada akhir pengobatan (>85%) dengan besarnya drop out (<5%). Pendekatan DOTS
(Directly Observed Treatment Shortcourse) juga digunakan untuk melengkapi
program strategi baru tersebut (Manaf, 1996).
Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) yang artinya : pengobatan
TB dengan pengawasan ketat oleh petugas kesehatan atau keluarga penderita. Strategi
ini diperkenalkan oleh WHO. Program DOTS tidak hanya mencakup pengawasan
langsung pengobatan, tetapi juga pelayanan laboratorium, penyediaan obat-obatan
yang ampuh serta pemantauan langsung; untuk itu diperlukan PMO (Pengawas
Menelan Obat) (WHO, 1995). Diharapkan strategi DOTS di Indonesia dapat berhasil
untuk mengurangi penularan (WHO, 1996).
Program DOTS tersebut dilaksanakan di tingkat pusat, propinsi, kabupaten
atau kota, unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Balai
Pengobatan Penyakit Paru-Paru atau BP4) oleh tenaga kesehatan maupun tenaga non
kesehatan.

3

Berdasarkan saran dari penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program
DOTS sebelumnya yang mana penelitian tersebut dilakukan di Rumah Sakit milik
Swasta, maka Evaluasi Pelaksanaan Program DOTS terhadap Angka Konversi,
Angka Kesembuhan dan Angka Drop out pada Pasien TB Paru BTA Positif kali ini
dilakukan di Rumah Sakit milik Pemerintah yaitu RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta merupakan Rumah Sakit terbesar di provinsi DIY,
oleh karena itu penulis ingin mengevaluasi pelaksanaan pengobatan TB di RSUP Dr.
Sardjito apakah telah berjalan dengan baik. Keberhasilan program DOTS yang
dilaksanakan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dapat ditentukan dengan mengetahui
angka konversi BTA dan angka kesembuhan pasien TB paru BTA positif yang
menjalani pengobatan serta berapa banyak pasien drop out sebelum fase pengobatan
selesai dilaksanakan. Angka konversi BTA dan angka kesembuhan serta angka drop
out yang diperoleh ini kemudian dibandingkan dengan angka konversi target (>80%)
dan angka kesembuhan target (>85%) serta angka drop out (<5%) yang ditetapkan
oleh WHO 1995. Bila angka konversi dan angka kesembuhan lebih besar dari angka
konversi dan angka kesembuhan target dengan angka drop out yang lebih kecil dari
angka drop out target maka program DOTS di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dinilai
berhasil.
1. Perumusan masalah
Dari uraian di atas, masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Seperti apa profil pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr.
Sardjito Yogyakarta tahun 2007 ?
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b. Seperti apa pola pengobatan pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS
di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 ?
c. Evaluasi pelaksanaan program DOTS pada pasien TB paru BTA positif di RSUP
Dr. Sardjito Yogyakarta, meliputi :
a) Berapa jumlah pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP
Dr. Sardjito Yogyakarta yang mengalami konversi BTA, sembuh, dan drop
out tahun 2007 ?
b) Berapa besar angka konversi, angka kesembuhan dan angka drop out pasien
TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
tahun 2007?
c) Apakah program DOTS yang dilaksanakan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
dinilai dapat berhasil, setelah angka konversi, angka kesembuhan dan angka
drop out yang diperoleh dibandingkan dengan angka konversi target (>80%),
angka kesembuhan target (>85%) dan angka drop out target (<5%) yang
ditetapkan WHO 1995 ?
2. Keaslian penelitian
Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, beberapa penelitian yang terkait
dengan “ Evaluasi Pelaksanaan Program DOTS terhadap Angka Konversi, Angka
Kesembuhan, dan Angka Drop Out pada Pasien TB Paru BTA Positif Instalasi Rawat
Jalan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Tahun 2007 “ antara lain :
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a. Angka Konversi dan Angka

Kesembuhan Pasien Tuberkulosis Paru dalam

Progam DOTS di RS. Panti Rapih Yogyakarta Periode Januari-September 2002
oleh Yuniarti (2004).
b. Gambaran

Penatalaksanaan

Pengobatan

Penyakit

Tuberkulosis

(TB)

di

Kabupaten Temanggung-Jawa Tengah Periode Januari-Desember 2005 oleh
Lusiana (2006).
c. Pengaruh Faktor Penderita TB Paru Kasus Baru Terhadap Konversi BTA yang
Mendapat Pengobatan Kategori I pada Akhir Fase Intensif di Puskesmas Kota
Kendari Tahun 2005 oleh Nurjuta (2006).
d. Evaluasi Pengobatan Pada Pasien Tuberkulosis Paru yang Gagal Konversi Di
Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Yogyakarta Tahun 2006-2008 oleh
Probolini (2009).
3. Manfaat penelitian
a. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan menambah wawasan di bidang farmasi komunitas
klinik, khususnya tentang peran farmasis dalam pharmaceutical care untuk penyakit
tuberkulosis.
b. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak
yang berkepentingan (pengelola rumah sakit, lembaga pemerintahan, petugas
kesehatan, organisasi profesi kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, institusi
pendidikan kesehatan dan masyarakat) mengenai :
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1. Profil pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta tahun 2007.
2. Pola pengobatan pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr.
Sardjito Yogyakarta tahun 2007.
3. Evaluasi pelaksanaan program DOTS pada pasien TB paru BTA positif di RSUP
Dr. Sardjito Yogyakarta, meliputi :
a) Jumlah pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr.
Sardjito Yogyakarta tahun 2007 yang mengalami konversi BTA dan
kesembuhan serta patuh dalam menjalani pengobatan.
b) Angka konversi BTA dan angka kesembuhan pasien TB paru BTA positif
serta angka drop out dalam program DOTS di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
tahun 2007.
c) Keberhasilan program DOTS yang dilaksanakan di RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta tahun 2007 dengan mengetahui dan membandingkan angka
konversi, angka kesembuhan dan angka drop out yang diperoleh dengan
angka konversi target (>80%), angka kesembuhan target (>85%) dan angka
drop out target (<5%) yang ditetapkan WHO 1995 ?

B. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Profil pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta tahun 2007.
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2. Pola pengobatan pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr.
Sardjito Yogyakarta tahun 2007.
3. Evaluasi pelaksanaan program DOTS pada pasien TB paru BTA positif di RSUP
Dr. Sardjito Yogyakarta, meliputi :
a) Jumlah pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr.
Sardjito Yogyakarta yang mengalami konversi BTA dan kesembuhan serta
drop out tahun 2007.
b) Angka konversi dan angka kesembuhan serta angka drop out pasien TB paru
BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun
2007.
c) Keberhasilan program DOTS di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007
dengan membandingkan angka konversi dan angka kesembuhan serta angka
drop out yang diperoleh dengan angka konversi target (>80%) dan angka
kesembuhan target (>85%) serta angka drop out target (<5%). Bila angka
konversi dan angka kesembuhan lebih besar dari angka konversi dan angka
kesembuhan target, begitu juga bila angka drop out lebih kecil dari angka
drop out target, maka program DOTS di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
dinilai berhasil.

BAB II
PENELAAHAN PUSTAKA

A.

Tuberkulosis Paru

1. Mycobacterium tuberculosis
Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung disebabkan oleh basil gram
positif yang pertumbuhannya sangat lamban, yaitu Mycobacterium tuberculosis,
ditemukan oleh Robert Koch pada tahun 1882. Mikobakterium ini berbentuk badan
langsing, lurus atau lengkung. Basil ini biasanya didapati dalam keadaan tunggal atau
berkelompok, tidak bergerak dan tidak membentuk spora atau kapsul, memiliki sifat
sulit untuk diwarnai oleh zat warna mikrobiologis biasa (Tjay & Rahardja, 2002).
Mikobakterium tersebut mudah diwarnai dengan pewarnaan tahan asam
Ziehl-Neelson dan warna itu tidak dapat dihilangkan oleh alkohol atau asam,
sehingga mikobakterium ini disebut bakteri tahan asam. Sifat ini dikarenakan adanya
kandungan lipid dan lilin (wax) yang tinggi dalam dinding sel bakteri (Tjay &
Rahardja, 2002).
Sifat mikobakterium yang lain adalah aerob, sehingga frekuensi pembelahan
dan aktifitas metabolisme tergantung pada kadar oksigen dan pH di lingkungannya.
Mikobakteri yang berkembang di lesi terdapat pada tiga bagian, yaitu bagian kavitas
dengan pH netral atau agak basa, dalam lesi berkiju tertutup yang mempunyai pH
netral dan dalam sel makrofag dengan pH asam. Basil dalam kavitas, aktif membelah
karena kadar oksigen dalam kavitas tinggi, berbeda dengan basil yang hidup dalam
8
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lesi berkiju tertutup oleh sel makrofag. Basil yang hidup pada kedua daerah tersebut
membelah secara lambat atau berselang. Efektivitas OAT tergantung pada kecepatan
pembelahan populasi basil dan pH lingkungannya (Ganiswarna, 1995).
2. Etiologi
Riwayat terjadinya penyakit TB adalah melalui infeksi primer dan TB pasca
primer.
1. Infeksi primer
Pada waktu bersin atau batuk, penderita TB menyebarkan kuman ke udara
dalam bentuk droplet. Droplet yang berukuran sangat kecil terhirup orang sehat,
masuk ke saluran pernafasan (Tjay & Rahardja, 2002) dan melewati sistem
pertahanan mukosilier bronkus, masuk dan tinggal di alveolus. Infeksi terjadi saat
kuman mulai membelah diri kemudian membentuk luka kecil pada saluran
pernafasan bagian bawah dan mengakibatkan radang pada paru. Saluran limfe akan
membawa kuman TB ke kelenjar limfe sekitar hilus paru dan membentuk komplek
primer.
Luka sembuh dan membentuk tuberkel kecil atau bintil, sebagai respon
kekebalan tubuh terhadap organisme ini. Basil TB akan menempati tuberkel sampai
waktu yang tidak terbatas. Dalam beberapa kasus, tuberkel dapat membesar,
menimbulkan abses besar yang seringkali mengeluarkan nanah dan menyebarkan
basil tersebut atau tuberkel menebal dan terbatasi serta mengalami pengapuran pada
luka yang menyembuh dan mengandung basil hidup (Crofton, Horne, Miller, 2002).
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Waktu mulai infeksi sampai pembentukan kompleks primer sekitar 4-6
minggu. Perubahan reaksi tuberkulin dari negatif menjadi positif menunjukkan
adanya infeksi tersebut. Terjadinya infeksi TB dipengaruhi oleh konsentrasi droplet
dalam udara dan lamanya penderita menghirup udara tersebut (Anonim, 2002a).
Infeksi primer akan berkembang menjadi penyakit tergantung dari banyaknya kuman
yang masuk dan besarnya daya tahan tubuh penderita. Pada umumnya pertahanan
tubuh dapat menghentikan pertumbuhan kuman, tetapi ada beberapa kuman akan
tinggal sebagai kuman dormant (tidur). Bila daya tahan tubuh tidak menghentikan
pertumbuhan kuman, orang tersebut akan menderita TB dalam beberapa bulan.
Waktu yang diperlukan dari saat mulainya infeksi sampai terjadinya penyakit (masa
inkubasi) adalah 6 bulan (Anonim, 2002a).
2. Tuberkulosis pasca primer (Post Primary TB)
Daya tahan tubuh yang menurun, infeksi Human Immuno Deficiency Virus
(HIV) atau status gizi yang buruk akan mempengaruhi terjadinya TB pasca primer
yang muncul beberapa bulan atau tahun sesudah infeksi primer. Ciri TB fase ini
adalah kerusakan jaringan paru yang luas dengan adanya kavitas atau efusi pleura
(Anonim, 2002a).
3. Patogenesis
Penyakit tuberkulosis dikendalikan oleh sistem imunitas seluler. Orang yang
menderita kerusakan imunitas seluler seperti terinfeksi HIV dan gagal ginjal kronik
mempunyai risiko tuberkulosis yang lebih tinggi. Saat terinfeksi Mycobacterium
tuberculosis, sel fagosit mononuklear atau makrofag berperan sebagai efektor utama
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sedangkan limfosit T sebagai pendukung utama proteksi/kekebalan. Koordinasi
makrofag dan limfosit T sangat diperlukan untuk perlindungan yang optimal.
Mycobacterium tuberculosis masuk ke tubuh lewat 3 jalur yaitu saluran pernafasan,
saluran cerna dan luka terbuka pada kulit (Price dan Wilson, 2000).
Kebanyakan infeksi tuberkulosis disebabkan karena inhalasi jalur tuberkel.
Tempat implantasi basil tuberkel yang paling sering adalah permukaan alveolar dari
parenkim paru-paru. Reaksi yang ditimbulkan oleh basil tuberkel merupakan suatu
proses peradangan. Leukosit polimorfonuklear mencoba memakan bakteri tersebut,
tetapi organisme tersebut tidak dapat dimatikan, lalu terjadi perubahan, leukosit
diganti oleh makrofag. Alveoli yang terserang mengalami konsolidasi dan timbul
gejala pneumonia akut. Makrofag yang mengadakan infiltrasi menjadi lebih panjang
dan sebagian bersatu sehingga membentuk sel tuberkel epiteloid. Limfosit
mengelilingi tuberkel tersebut. Reaksi ini membutuhkan waktu 10-20 hari. Nekrosis
bagian sentral lesi akan mengakibatkan terbentuknya bentuk yang relatif padat seperti
keju yang dikenal dengan nekrosis kaseosa (Price dan Wilson, 2000).
Penyakit tuberkulosis dapat menyebar melalui getah bening atau pembuluh
darah sehingga menimbulkan lesi pada berbagai organ. Penyebaran seperti ini sering
dikenal dengan penyebaran limfohematogen. Jenis penyebaran hematogen lain adalah
berupa fenomena akut yang biasanya menyebabkan tuberkulosis milier. Ini terjadi
bila fokus nekrotik merusak pembuluh darah sehingga banyak organism masuk ke
sistem vaskuler dan tersebar ke organ-organ (Price dan Wilson, 2000).
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4. Gejala tuberkulosis
a. Gejala utama
Batuk terus menerus dan berdahak selama tiga minggu atau lebih.
b. Gejala tambahan
Dahak bercampur darah, batuk darah sesak nafas dan nyeri dada, badan
lemah, nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa kurang enak badan (malaise),
berkeringat malam walaupun tanpa kegiatan, demam, meriang lebih dari sebulan
(Anonim, 2005).
5. Diagnosis
Menurut program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) yang
dijalankan di RSUP Dr. Sardjito, diagnosis utama seseorang dinyatakan penderita TB
didasarkan pada pemeriksaan dahak SPS. Semua suspek TB diperiksa 3 spesimen
dahak dalam waktu 2 hari, yaitu sewaktu-pagi-sewaktu (SPS). Sewaktu (S) artinya
dahak dikumpulkan pada saat suspek TB datang berkunjung pertama kali. Pada saat
pulang, suspek membawa sebuah pot dahak untuk mengumpulkan dahak pagi pada
hari kedua. Pagi (P) artinya dahak dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua,
segera setelah bangun tidur. Pot dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas di
UPK. Sewaktu (S) yang kedua artinya dahak dikumpulkan di UPK pada hari kedua,
saat pasien menyerahkan dahak pagi (Anonim, 2007). Untuk menghindari risiko
penularan, pengambilan dahak dilakukan di tempat terbuka dan jauh dari orang lain
(Anonim, 2002b).
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Suspek TB langsung dinyatakan sebagai penderita TB paru BTA positif bila
hasil pemeriksaan BTA SPS ketiganya positif atau dua diantaranya positif. Bila hasil
pemeriksaan dahak BTA SPS dua diantaranya negatif, maka dilakukan pemeriksaan
rontgen dada. Bila hasil rontgen dada mendukung TB, suspek dinyatakan penderita
TB paru BTA positif. Sebaliknya suspek yang memiliki hasil rontgen dada tidak
mendukung TB dilakukan pemeriksaan ulang dahak BTA SPS, bila salah satu
pemeriksaan dahak SPS tersebut positif, maka suspek tersebut adalah penderita TB
paru BTA positif. Pemeriksaan dahak SPS dengan hasil ketiganya negatif diberikan
antibiotika spektrum luas, suspek tidak menderita TB bila ada perbaikan, sedangkan
jika tidak ada perbaikan dilakukan pemeriksaan dahak ulang SPS. Hasil pemeriksaan
dahak ulang SPS dengan satu hasil positif suspek dinyatakan penderita TB paru BTA
positif (Anonim, 2002b).
Diagnosis TB Paru pada orang dewasa sebagian besar ditegakkan dengan
kuman TB (BTA). Pada program TB nasional, penemuan BTA melalui pemeriksaan
dahak mikroskopis merupakan diagnosis utama. Pemeriksaan dahak mikroskopis ini
dinilai paling efisien, murah, mudah, bersifat spesifik, sensitif dan dapat dilaksanakan
di semua unit laboratorium. Pemeriksaan lain seperti foto toraks dan uji kepekaan
dapat digunakan sebagai penunjang diagnosis sepanjang sesuai dengan indikasinya.
Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan foto toraks saja.
Foto toraks tidak selalu memberikan gambaran yang khas pada TB paru, sehingga
sering terjadi overdiagnosis/underdiagnosis (Anonim, 2008).
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Gambar 1. Alur Diagnosis TB Paru Orang Dewasa (Anonim, 2002c).
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B.

Pengobatan Tuberkulosis

1. Dasar pengobatan
Pengobatan TB diberikan berdasarkan sifat kuman dan sifat obat.
a. Sifat kuman
Berdasarkan sifat dan lingkungan pertumbuhannya, dikenal empat jenis
populasi kuman TB yaitu :
1) Populasi A
Populasi yang berada diluar sel dan memperlihatkan pertumbuhan yang
aktif di lingkungan yang netral atau alkalis. Populasi ini dapat dimusnahkan oleh
obat-obat yang bekerja dalam lingkungan netral atau alkalis seperti isoniazid,
rifampisin, streptomisin, etambutol dan pirazinamid.
2) Populasi B
Populasi basil TB yang berada diluar sel yang sebagian besar waktunya
berada dalam keadaan dormant. Sewaktu-waktu populasi ini dapat tumbuh aktif
dalam waktu yang pendek (kurang lebih 1 jam). Selama pertumbuhan aktif ini,
populasi hasil TB dapat dimusnahkan dengan rifampisin.
3) Populasi C
Populasi ini sebagian besar berada dan tumbuh di dalam sel, yaitu di
dalam lingkungan pH yang asam, yang menyebabkan pertumbuhan basil
berlangsung lambat atau sangat lambat. Populasi basil ini dapat dimusnahkan oleh
OAT yang dapat memasuki sel dan bekerja pada lingkungan asam,
pirazinamid dan rifampisin. Sedangkan INH kurang berkhasiat.

yaitu
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4) Populasi D
Populasi ini terdiri dari basil TB yang berada di dalam sel dan terdapat
dalam keadaan fully dormant. Populasi basil TB ini tidak dapat dimusnahkan oleh
obat anti tuberkulosis apapun (Kusnan dan Suratmi, 1990).
b. Sifat obat
Sifat-sifat obat anti tuberkulosis (OAT) ditentukan oleh faktor-faktor
farmakologik, lingkungan, kegiatan sterilisasi dan adanya lag phase.
1) Faktor farmakologik
OAT harus diberikan sebagai dosis tunggal dan pada saat yang sama,
supaya tercapai kadar yang tinggi di dalam darah dan bekerja secara sinergis.
2) Faktor lingkungan
Keadaan lingkungan di dalam sel pada tubuh manusia adalah asam, di luar
sel lingkungannya adalah alkalis atau netral. Sebagian besar kuman tuberkulosis
hidup dan lebih akif di luar sel.
Isoniazid dan rifampisin mempunyai kegiatan bakterisidal di dalam dan di
luar sel. Obat-obat yang demikian disebut sebagai one complete baktericidal
drug.
Streptomisin dan etambutol bekerja hanya di luar sel. Sedangkan
pirazinamid bekerja hanya di dalam sel. Obat-obat yang dapat bekerja pada
lingkungan asam atau alkali/netral saja disebut sebagai one half complete
baktericidal drug.
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3) Faktor lag phase
Lag phase adalah waktu saat kuman tuberkulosis tidak dapat
berkembangbiak setelah tersentuh oleh obat anti tuberkulosis.
4) Faktor kegiatan sterilisasi
Yaitu kegiatan melenyapkan secara tuntas kuman tuberkulosis yang ada di
dalam tubuh selama jangka waktu pengobatan tertentu.
Pirazinamid dan rifampisin termasuk mempunyai kegiatan sterilisasi
paling aktif, isoniazid kurang aktif, sedangkan steptomisin dan etambutol sedikit
atau sama sekali tidak (Kusnan dan Suratmi, 1990).
2. Prinsip pengobatan
Pengobatan TB dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :
a.

obat anti tuberkulosis harus diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa
jenis obat, dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori
pengobatan. Hindari penggunaan monoterapi. Pemakaian OAT FDC (Fixed
Dose Combination) atau Kombinasi Dosis Tetap (KDT) akan lebih
menguntungkan dan dianjurkan.

b.

untuk menjamin kepatuhan pasien dalam menelan obat, pengobatan dilakukan
dengan pengawasan langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh
seorang Pengawas Menelan Obat (PMO).

c.

Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap yaitu tahap awal (intensif) dan tahap
lanjutan.
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3. Strategi terapi
Tujuan terapi TB adalah menyembuhkan pasien, mencegah kematian dan
kambuhan, memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi kuman.
Sasaran terapinya adalah Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi organ paru.
Strategi terapi untuk menanggulangi TB dilakukan melalui terapi nonfarmakalogis
dan terapi farmakologis.
a.

Non-farmakologis
1. Mengisolasi ruangan pasien yang dirawat, dengan menggunakan sinar UV
dan dilengkapi lubang ventilasi yang aman (Di Piro, 2005).
2. Operasi untuk membersihkan jaringan paru yang terinfeksi karena adanya
lesi (tuberculomonas).

b.

Farmakologis
Terapi farmakologis untuk mengatasi TB dikenal dengan strategi DOTS.

Dalam strategi DOTS, pengobatan TB dilakukan baik dengan pemberian OAT dalam
bentuk tablet terpisah maupun dengan pemberian OAT FDC (Fixed Dose
Combination). Penggunaan obat TB yang dipakai adalah antibiotik dan anti infeksi
sintetis untuk membunuh kuman Mycobacterium. Obat lini pertama yang umum
dipakai adalah Isoniazid (H), Etambutol (E), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z) dan
Streptomisin (S).
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4. Jenis dan dosis obat anti tuberkulosis
a. Isoniazid (H)
Bersifat bakterisid, dapat membunuh 90% populasi kuman dalam beberapa
hari pengobatan. Obat ini sangat efektif terhadap kuman dalam keadaan metabolik
aktif, yaitu kuman yang sedang berkembang di dalam sel (makrofag) maupun
ekstraseluler. Mekanisme kerjanya adalah mengganggu sintesis mycolid acid (bahan
untuk membangun dinding bakteri).
Dosis tunggal oral untuk pengobatan adalah 4-8 mg/kg berat badan/hari atau
300-400 mg/hari, untuk pengobatan intermiten 3 kali seminggu 10 mg/kg berat
badan, sedangkan untuk pencegahan 5-10 mg/kg berat badan/hari diminum sebelum
makan pagi atau sesudah makan bila ada gangguan pencernaan.
b. Rifampisin (R)
Bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman semi-dormant (persisten) yang
tidak dapat dibunuh dengan INH. Mekanisme kerjanya berdasarkan perintangan
spesifik enzim RNA-polymeraze, sehingga sintesis RNA bakteri terganggu.
Pasien yang minum rifampisin, urin, tinja, sputum, air mata dan keringat akan
berwarna kemerahan karena obat ini didistribusikan secara baik. Efek samping ringan
yang lain adalah adanya gangguan pencernaan (tidak ada nafsu makan, mual, sakit
perut).
Dosis tunggal secara oral adalah 10 mg/kg berat badan atau 450-600 mg/hari
diberikan sama untuk pengobatan harian maupun intermiten 3 kali seminggu. Pada 2
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bulan pertama penggunaan rifampisin diminum bersama INH 300 mg dan
pirazinamid 1,5-2 gram dosis tunggal.
c. Pirazinamid (Z)
Bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman yang berada dalam sel dengan
suasana asam (pH 5-6), dapat juga bersifat bakteriostatis tergantung dari pH darah.
Pirazinamid diubah oleh enzim Pyrazinamidase yang berasal dari Mycobacterium
tuberculosis menjadi asam pirazinat. Adanya asam yang berlebih di dalam makrofag
menyebabkan pH turun, sehingga bakteri di tempat infeksi mati.
Bila pirazinamid digunakan monoterapi, resistensi akan lebih cepat timbul,
maka penggunannya dikombinasikan dengan INH. Efek samping yang kadang
muncul adalah nyeri sendi. Dosis harian yang dianjurkan 25-30 mg/kg berat badan
selama 2-4 bulan, untuk pengobatan intermiten 3 kali seminggu diberikan dengan
dosis 35 mg/kg berat badan, maksimum 2 g/hari.
d. Streptomisin (S)
Sifatnya bakterisid, streptomisin aktif terhadap bakteri ekstra seluler yang
sedang membelah aktif dan pesat, obat ini berikatan pada RNA ribosomal, sehingga
sintesis protein bakteri terhambat. Penggunaan streptomisin dapat menimbulkan efek
samping yang berat, yaitu tuli dan gangguan keseimbangan.
Dosis harian 15 mg/kg berat badan. Penderita yang berumur sampai 60 tahun
dosis 0,75 g/hari, sedangkan yang berumur lebih dari 60 tahun, dosisnya 0,5 g/hari.
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e. Etambutol (E)
Etambutol memiliki sifat bakteriostatik dengan menghambat sintesa RNA
pada bakteri yang sedang membelah dan menghindarkan pembentukan mycolid acid
pada dinding sel bakteri. Efek samping dari etambutol adalah adanya gangguan
penglihatan. Dosis harian 20-25 mg/kg berat badan, untuk pengobatan intermiten 3
kali seminggu dengan dosis 30 mg/kg BB. Etambutol selalu diminum bersama INH
(Tjay & Rahardja, 2002).
5. Efek Samping Obat (ESO)
Sebagian besar penderita TB dapat menyelesaikan pengobatan tanpa efek
samping. Namun, sebagian kecil dapat mengalami efek samping. Berdasarkan derajat
keseriusannya, efek samping OAT dibagi menjadi :
a.

Efek samping berat yaitu efek samping yang dapat menjadi sakit serius. Dalam
kasus ini maka OAT harus dihentikan dan penderita harus segera dirujuk ke
UPK spesialistik.

b.

Efek samping yang ringan yaitu hanya menyebabkan sedikit perasaan yang
tidak enak.
Tabel I. Efek Samping Ringan OAT (Anonim, 2007b)

Efek samping

Penyebab

Penatalaksanaan

Tidak ada nafsu makan,
mual, sakit perut
Nyeri sendi
Kesemutan s/d rasa
terbakar di kaki
Warna kemerahan pada
air seni (urin)

Rifampisin

Obat diminum malam
sebelum tidur
Beri aspirin
Beri vitamin B6 100 mg per
hari
Tidak perlu diberi apa-apa,
tapi perlu penjelasan kepada
penderita

Pirazinamid
INH
Rifampisin
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Tabel II. Efek Samping Berat OAT (Anonim, 2007b)

Efek samping
Gatal dan
kulit

kemerahan Semua jenis OAT

Tuli dan Gangguan
keseimbangan
Ikterus tanpa penyebab
lain
Bingung dan muntahmuntah
(permulaan
ikterus karena obat)
Gangguan penglihatan
Purpura dan renjatan
(syok)

C.

Penyebab

Streptomisin
Hampir semua OAT
Hampir semua OAT

Etambutol
Rifampisin

Penatalaksanaan
Beri antihistamin, bila gejala
makin
parah
beri
kortikosteroid
dan/atau
tindakan suportif (infus).
Hentikan streptomisin, ganti
etambutol
Hentikan
semua
OAT
sampai ikterus menghilang
Hentikan
semua
OAT,
segera lakukan tes fungsi
hati
Hentikan etambutol
Hentikan rifampisin

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta

Rumah Sakit Sardjito merupakan UPK yang pertama kali ditempati sebagai
tuan rumah untuk mengadakan pelatihan tentang program DOTS dalam pengobatan
TB, diadakan oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) cabang Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY). Pelaksanaan program DOTS sering disebut “ Pojok
DOTS “. Nama ini berhubungan dengan tempat pemeriksaan pasien TB yang
sebaiknya terletak di sudut agar jauh dari pasien sehat, supaya risiko penularan dapat
diperkecil karena TB adalah penyakit yang sangat mudah menular melalui droplet
yang ada di udara terbuka. Ruangan untuk penderita TB sebaiknya mendapat sinar
matahari cukup, memiliki ventilasi untuk pertukaran udara. Berdasarkan pengamatan,
ruang paru di RSUP Dr. Sardjito tidak memilki ventilasi bahkan ber-AC dimana

23

penyebaran bakteri menjadi lebih mudah. Hal ini kiranya menjadi perhatian baik bagi
RSUP Dr. Sardjito itu sendiri maupun bagi UPK-UPK lain, agar tidak
membahayakan para petugas kesehatan ataupun orang lain. Kegiatan program DOTS
di RSUP Dr. Sardjito dilaksanakan setiap hari senin-sabtu pukul 08.00 – 14.00.
Kegiatan program DOTS di RSUP Dr. Sardjito dilaksanakan oleh tenaga
kesehatan, yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, farmasis, perawat, petugas
laboratorium dan petugas non kesehatan, yaitu petugas Medical Record. Pelaksana
program DOTS di RSUP Dr. Sardjito tersebut sebelum menjalankan tugasnya
dianjurkan untuk mengikuti pelatihan, supaya mereka dapat menjalankan program
DOTS dengan baik.

D.

Program DOTS

Masalah yang muncul dalam penentuan paduan obat TB dapat terjawab dalam
program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS). Program DOTS adalah
program penanggulangan TB yang direkomendasikan oleh WHO dan diterapkan di
Indonesia mulai tahun 1995 (Anonim, 2002b). Program DOTS mempunyai tujuan
jangka panjang dan tujuan jangka pendek.
Tujuan jangka panjang program DOTS adalah menurunkan angka kesakitan
dan angka kematian penderita TB, sehingga TB tidak menjadi masalah kesehatan
masyarakat Indonesia. Tujuan jangka pendeknya adalah tercapainya angka
kesembuhan minimal 85% dari semua penderita TB yang ditemukan dan tercapainya
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cakupan penemuan penderita secara bertahap, sehingga pada tahun 2005 dapat
mencapai 70% dari perkiraan semua penderita baru BTA positif (Anonim, 2002b).
Strategi DOTS terdiri dari lima komponen yaitu : pertama, adanya komitmen
politik untuk menanggulangi TB. Komitmen ini diterjemahkan dalam tiga hal
penting, yaitu penentuan kebijakan, mobilisasi sumber daya dan pelaksanaan
program. Kedua, penemuan kasus dengan pemeriksaan mikroskopis. Sebenarnya
perlu teknik diagnosis baru agar upaya penemuan pasien dapat lebih efektif. Ketiga
adalah pemberian obat yang diawasi secara langsung, dikenal dengan istilah DOT
(directly observed therapy) yang telah diterapkan secara luas. Keempat, jaminan
tersedianya obat secara teratur, menyeluruh dan tepat waktu. Masalah utama dalam
hal ini adalah perencanaan dan pemeliharaan stok obat pada berbagai tingkat daerah.
Diperlukan pencatatan dan pelaporan penggunaan obat yang baik. Seperti, jumlah
kasus pada setiap kategori pengobatan, kasus yang ditangani dalam waktu yang lalu
(untuk forecasting), data akurat stok di masing-masing gudang. Dan yang terakhir
adalah sistem monitoring serta pencatatan dan pelaporan yang baik. Yang paling
penting dari proses pencatatan dan pelaporan data, adalah pencatatan dengan sistem
kohort, yang merupakan cara pengamatan sistemik untuk mengetahui perkembangan
pengobatan dan keberhasilan pengobatan (Millen et al, 2008).
1. Kegiatan program DOTS
Kegiatan yang dilakukan dalam program DOTS meliputi :
a.

penemuan penderita dilakukan secara pasif, artinya penjaringan tersangka
penderita hanya dilakukan pada pasien yang datang ke UPK. Untuk
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meningkatkan cakupan penemuan tersangka harus didukung penyuluhan secara
aktif yang dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Diagnosis
penderita TB dapat ditegakkan dengan adanya BTA pada pemeriksaan dahak,
oleh sebab itu tersangka penderita TB sebaiknya diperiksa dahaknya secara
mikroskopis langsung.
b.

penentuan klasifikasi dan tipe penderita dilakukan sebelum pengobatan dimulai
dan bertujuan untuk menetapkan paduan OAT yang sesuai. Yang perlu
diperhatikan dalam menentukan klasifikasi dan tipe penderita adalah organ
tubuh yang sakit (paru atau ekstra paru), hasil pemeriksaan dahak (BTA positif
atau negatif), riwayat pengobatan sebelumnya (baru atau sudah pernah diobati
obat TB), tingkat keparahan penyakit (ringan atau berat).

c.

pemeriksaaan dahak bertujuan untuk menegakkan diagnosis dan menentukan
klasifikasi atau tipe, menilai kemajuan pengobatan, menentukan tingkat
penularan. Pemeriksaaan dahak secara mikroskopis adalah pemeriksaan yang
paling efisien, mudah, murah dan semua laboratorium dapat melaksanakan.
Pemeriksaan

cross

chek

dilakukan

oleh

laboratorium

rujukan

yang

dimaksudkan untuk mengetahui kualitas hasil pemeriksaan sediaan dahak BTA.
d.

pencatatan dan pelaporan dilakukan secara berkala menggunakan formulir yang
sudah tersedia dan harus dilakukan oleh semua unit pelaksana program
penanggulangan TB.

e.

monitoring dan supervisi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan petugas, perbaikan sikap petugas dalam bekerja dan peningkatan
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motivasi petugas. Kegiatan supervisi dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan
sekali, sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan terus
menerus agar dapat mendeteksi bila ada masalah dalam pelaksaaan kegiatan
yang telah direncanakan dan dapat dilakukan tindakan perbaikan dengan segera.
f.

perencanaan dilaksanakan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada saat
ini dan masa yang akan datang dialokasikan secara efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan. Pengelolaan logistik meliputi perencanaan kebutuhan,
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan.

g.

pelatihan adalah salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia. Kegiatan ini diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga non
kesehatan. Cara pelatihan dapat dilakukan melalui pelatihan, orientasi,
lokakarya, magang, seminar dan diskusi ilmiah (Anonim, 2002b).

2. Kategori pengobatan dalam program DOTS
Program Nasional Penanggulangan TB di Indonesia menggunakan paduan
Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk tiga kategori dan satu paduan obat sisipan.
Paduan OAT ini disediakan dalam bentuk paket kombipak untuk memudahkan
pemberian obat dan menjamin kelangsungan pengobatan sampai selesai. Satu paket
untuk satu penderita dalam satu masa pengobatan.
a. Kategori 1 : 2(HRZE)/4(HR)3
Pasien yang termasuk dalam kategori 1 adalah pasien baru TB paru BTA
positif, pasien TB paru BTA negatif rontgen positif yang ”sakit berat” , pasien TB
ekstra paru berat. Pengobatan dilakukan setiap hari selama 2 bulan dengan obat
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isoniazid (H), rifampisin (R) , pirazinamid (Z), etambutol (E) atau 2HRZE, kemudian
3 kali seminggu selama 4 bulan berikutnya dengan isoniazid (H) dan rifampisin (R)
atau 4H3R3. Satu paket kombipak kategori 1 berisi 114 blister, terdiri dari 60 Blister
HRZE dosis harian dan 54 HR tahap lanjutan, masing-masing dikemas dalam dos
kecil, kemudian dijadikan satu dalam dos besar.
Tabel III. Dosis Paduan OAT FDC Kategori I (Anonim, 2008)

Berat Badan

30 - 37 kg
38 - 54 kg
55 – 70 kg
 71 kg

Tahap Intensif
tiap hari selama 56 hari
RHZE (150/75/400/275)
4 FDC 2 tablet
4 FDC 3 tablet
4 FDC 4 tablet
4 FDC 5 tablet

Tahap Lanjutan
3 kali seminggu selama
16 minggu RH (150/150)
2 FDC 2 tablet
2 FDC 3 tablet
2 FDC 4 tablet
2 FDC 5 tablet

b. Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3
Pasien kambuh (relaps), pasien gagal (failure), pasien dengan pengobatan
setelah lalai (after default) dapat diobati dengan OAT kategori 2. Tahap intensif
dilakukan selama 2 bulan dengan pengobatan isoniazid (H), rifampisin (R),
pirazinamid (Z), etambutol (E) dan suntikan streptomisin setiap hari di UPK,
kemudian dilanjutkan 1 bulan pengobatan oral HRZE tanpa suntikan streptomisin.
Tahap lanjutan dengan minum HRE 3 kali seminggu selama 5 bulan.
Satu paket kombipak kategori 2 berisi 156 blister harian, yang terdiri 90
blister HRZ untuk tahap intensif, 66 blister HRE untuk tahap lanjutan, masingmasing dikemas dalam dos kecil, disatukan dalam dos besar. Ditambah 30 vial
streptomisin @ 1,5 gram, 60 spuit dan aqua bidestilata untuk tahap intensif.
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Tabel IV. Dosis Paduan OAT FDC Kategori II (Anonim, 2008)

Berat
Badan

30 - 37 kg
38 - 54 kg
55 – 70 kg
 71 kg

Tahap intensif
tiap hari
RHZE (150/75/400/275) S
Selama 56 hari
Selama
28 hari
4FDC 2 tab + 500 mg
4FDC
Streptomisin inj.
2 tab
4FDC 3 tab
4FDC
+ 750 mg Streptomisin inj.
3 tab
4FDC 4 tab
4FDC
+ 1000 mg Streptomisin inj.
4 tab
4FDC 5 tab
4FDC
+ 1000 mg Streptomisin inj.
5 tab

Tahap Lanjutan
3 kali seminggu
RH (150/150) + E (275)
Selama 20 minggu
2FDC 2 tab
+ 2 tab Etambutol
2FDC 3 tab
+ 3 tab Etambutol
2FDC 4 tab
+ 4 tab Etambutol
2FDC 5 tab
+ 5 tab Etambutol

Catatan :
Untuk pasien yang berumur 60 tahun ke atas dosis maksimal untuk streptomisin
adalah 500 mg tanpa memperhatikan berat badan. Untuk perempuan hamil lihat
pengobatan TB dalam keadaan khusus. Cara melarutkan streptomisin vial 1 gram
yaitu dengan menambahkan aquabidest sebanyak 3,7 ml sehingga menjadi 4 ml. (1
ml = 250 mg).
c. Kategori 3 : (2HRZ/4H3R3)
Pasien yang termasuk dalam kategori 3 adalah pasien baru BTA negatif dan
rontgen positif sakit sakit ringan, pasien ekstra paru ringan yaitu TB kelenjar limfe
(limfadenitis), pleuritis eksudativa unilateral, TB kulit, TB tulang (kecuali tulang
belakang), sendi dan kelenjar adrenal. Pengobatan tahap intensif selama 2 bulan
dengan pengobatan HRZ setiap hari kemudian diteruskan tahap lanjutan dengan HR
selama 4 bulan diberikan 3 kali seminggu.
Satu paket kombipak kategori 3 berisi 114 blister harian yang terdiri dari 60
blister HRZ untuk tahap intensif dan 54 blister HR untuk tahap lanjutan masingmasing dikemas dalam dos kecil dan disatukan dalam satu dos besar.
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Tabel V. Dosis Paduan OAT FDC Kategori III (Anonim, 2008)

Berat Badan

30 - 37 kg
38 - 54 kg
55 – 70 kg
 71 kg

Tahap Intensif
tiap hari selama 56 hari
HRZ (300/450/500)
3 FDC 2 tablet
3 FDC 3 tablet
3 FDC 4 tablet
3 FDC 5 tablet

Tahap Lanjutan
3 kali seminggu selama
16 minggu HR (300/450)
2 FDC 2 tablet
2 FDC 3 tablet
2 FDC 4 tablet
2 FDC 5 tablet

d. Obat anti tuberkulosis sisipan : (HRZE)
Pasien yang mendapat OAT sisipan adalah pasien baru BTA positif dengan
kategori 1 atau pasien BTA positif pengobatan ulang dengan kategori 2 yang pada
akhir pengobatan intensif, pemeriksaan dahak BTA SPS masih positif atau belum
mengalami konversi. Obat Anti Tuberkulosis sisipan diberikan setiap hari selama 1
bulan terdiri dari HRZE. Obat Anti TB sisipan berisi satu dos kecil berisi 30 blister
dosis harian.
Tabel VI. Dosis FDC untuk Sisipan (Anonim, 2008)

Berat
Badan
30 - 37 kg
38 - 54 kg
55 – 70 kg
 71 kg

Tahap Intensif tiap hari selama 28 hari
RHZE (150/75/400/275)
4 FDC 2 tablet
4 FDC 3 tablet
4 FDC 4 tablet
4 FDC 5 tablet

3. Pengawas Menelan Obat
Pengawas menelan obat merupakan salah satu komponen DOTS untuk
menjamin keteraturan minum obat penderita TB paru. Persyaratan yang harus
dipenuhi oleh seorang PMO adalah seseorang yang dikenal, dipercaya dan disetujui,
baik oleh petugas kesehatan maupun penderita dan disegani oleh penderita, tinggal
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dekat dengan penderita, bersedia membantu penderita dengan sukarela, bersedia
dilatih dan mendapat penyuluhan bersama penderita.
Orang yang biasa menjadi PMO adalah petugas kesehatan, anggota keluarga,
kader kesehatan, guru, anggota Perhimpunan Pemberantasan TB Indonesia (PPTI),
atau tokoh masyarakat lainnya yang mempunyai tugas mengawasi penderita TB agar
menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan, memberi dorongan kepada
penderita agar mau berobat secara teratur, mengingatkan penderita untuk periksa
ulang dahak pada waktu-waktu yang telah ditentukan, memberi penyuluhan kepada
anggota keluarga penderita TB yang mempunyai gejala-gejala tersangka TB untuk
memeriksakan diri kepada petugas kesehatan (Anonim, 2002b).

E.

Keterangan Empiris

Keterangan empiris yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui
profil pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta, pola pengobatan pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, dan evaluasi pelaksanaan program DOTS dengan
mengetahui berapa jumlah pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang mengalami konversi BTA, sembuh dan drop out
tahun 2007; berapa besar angka konversi, angka kesembuhan dan angka drop out
pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
tahun 2007; keberhasilan program DOTS yang dilaksanakan di RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta dengan mengetahui dan membandingkan angka konversi, angka
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kesembuhan dan angka drop out pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS
di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 dengan angka konversi target (>80%),
angka kesembuhan target (>85%) dan angka drop out target (<5%).

BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui angka konversi, angka
kesembuhan dan angka drop out pasien TB Paru BTA positif dalam program DOTS
di RSUP Dr. Sardjito tahun 2007 adalah penelitian noneksperimental yang tidak
memberikan perlakuan terhadap subyek uji dengan rancangan deskriptif dan
pengambilan data bersifat retrospektif (Pratiknya, 2001).

B.

Definisi Operasional

1. Kategori I
adalah salah satu kategori pengobatan TB yang diberikan kepada penderita
baru TB paru BTA positif yang belum pernah menggunakan OAT sebelumnya atau
pernah menggunakan OAT kurang dari 1 bulan, penderita TB paru BTA negatif
rontgen positif yang ”sakit berat”, dan penderita TB ekstra paru berat.
2. Angka konversi
adalah persentase penderita baru TB paru BTA positif yang mengalami
konversi BTA setelah menjalani masa pengobatan intensif, di antara penderita baru
TB paru BTA positif yang tercatat diharapkan angka konversi yang didapat >80%.
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3. Angka kesembuhan
adalah persentase penderita baru TB paru BTA positif yang sembuh setelah
selesai masa pengobatan, di antara penderita baru TB paru BTA positif yang tercatat
diharapkan angka kesembuhan yang didapat >85%.
4. Angka drop out
adalah persentase penderita baru TB paru BTA positif yang tidak melanjutkan
pengobatan tanpa keterangan apapun di antara penderita baru TB paru BTA positif
yang tercatat diharapkan angka drop out yang didapat <5%.
5. Obat tambahan
adalah obat dengan nama generik maupun nama dagang yang diberikan
kepada pasien TB paru BTA positif selain OAT.
6. Pengawas Menelan Obat
adalah salah satu komponen DOTS yang bertugas untuk menjamin
keteraturan minum obat penderita TB paru.
7. Evaluasi pelaksanaan program DOTS
adalah penilaian terhadap indikasi pelaksanaan kegiatan program DOTS
beserta parameter-parameter keberhasilan program DOTS.
8. Tahun 2007
adalah waktu dimana pada tahun tersebut tersangka TB memeriksakan diri ke
RSUP Dr. Sardjito dan menjalani pengobatan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
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C.

Materi Penelitian

1. Populasi penelitian
Populasi penelitian adalah penderita TB paru BTA positif yang berobat di
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
2. Subyek penelitian
Subyek penelitian adalah penderita TB paru BTA positif yang mendapatkan
pengobatan kategori I.
3. Waktu pengambilan data
Pengambilan data dilakukan pada tanggal 5 Februari 2009 – 5 Mei 2009.
4. Tempat penelitian
Penelitian dilaksanakan di RSUP Dr. Sardjito Jl. Kesehatan 01 Sekip
Yogyakarta
5. Sumber data
Data diperoleh dari buku pencatatan dan pelaporan program DOTS dari
bagian poliklinik paru, serta dari Medical Record pasien TB.

D.

Tata Cara Penelitian

1. Tahap perencanaan
Pada tahap perencanaan, dilakukan analisis situasi pelaksanaan program
DOTS di RSUP Dr. Sardjito. Pada tahap ini juga dilakukan wawancara singkat
dengan penanggungjawab ruangan polilinik paru tentang program DOTS.
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2. Tahap pengambilan data
Data pasien yang didapat dari buku pencatatan dan pelaporan program DOTS
tahun 2007 adalah tanggal registrasi, nomor registrasi pasien, nomor rekam medik
pasien, jenis kelamin, umur, tanggal mulai berobat, tanggal registrasi laboratorium,
kategori pengobatan yang diberikan, tanggal dan hasil pemeriksaan dahak bulan ke-2,
3, 4, 5, 7, tanggal kesembuhan pasien dan pengawas menelan obat.
Data pasien yang didapat dari Medical Record adalah pendidikan, pekerjaan,
status perawatan, dan obat selain OAT.
3. Tahap pengolahan data
Data yang didapat dikelompokkan kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel
dan gambar. Untuk mendapatkan angka konversi, data yang diperoleh diolah dengan
membandingkan jumlah pasien TB paru BTA positif yang mengalami konversi
setelah menjalani fase pengobatan intensif dengan jumlah penderita TB paru BTA
positif yang tercatat dikalikan 100%. Angka kesembuhan diketahui dengan
membandingkan jumlah penderita TB paru BTA positif yang sembuh setelah masa
pengobatan dengan jumlah penderita TB paru BTA positif yang tercatat dikalikan
100%. Angka drop out diketahui dengan membandingkan jumlah pasien TB paru
BTA positif yang tidak kembali untuk melakukan pengobatan tanpa keterangan
apapun dengan penderita TB paru BTA positif yang tercatat dikalikan 100%.
4. Pemaparan hasil
Hasil yang didapat dari pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel dan
gambar. Angka konversi, angka kesembuhan dan angka drop out yang diperoleh dari
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pengolahan data dibandingkan dengan angka konversi target (>80%), angka
kesembuhan target (>85%), dan angka drop out target (<5%) yang dianjurkan WHO
1995. Tabel dan perbandingan tersebut disajikan dengan metode uraian deskriptif.
Keberhasilan pelaksanaan program DOTS dapat diukur dari angka konversi yang
diperoleh yakni lebih besar dari angka konversi target (>80%), angka kesembuhan
yang diperoleh lebih besar dari angka kesembuhan target (>85%) dan angka drop out
yang diperoleh lebih kecil dari angka drop out target (<5%).

E.

Kesulitan Penelitian

Penulis kurang mampu untuk membaca beberapa tulisan yang tercantum
seperti istilah/terminologi medis yang dipakai sehingga penulis harus bertanya
kepada petugas atau Kepala ICM (Instalasi Catatan Medik) di RSUP Dr. Sardjito
tentang maksud penulisan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pasien Tuberkulosis Paru
Berdasarkan data yang diperoleh dari buku pencatatan dan pelaporan
diketahui jumlah pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr.
Sardjito tahun 2007 sebanyak 23 orang. Karakteristik pasien yang mengalami
konversi dan kesembuhan serta drop out dideskripsikan sesuai profil dan jumlah
pasien (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, wilayah tempat tinggal), pola
pengobatannya meliputi kategori pengobatan, jumlah dan dosis serta kelas terapi,
jenis, golongan obat tambahan (mengacu pada IONI 2000 dan ISO 2007) dan PMO,
menghitung angka konversi, angka kesembuhan dan angka drop out sesuai dengan
standar WHO.
1. Jenis kelamin pasien
Jumlah pasien TB paru BTA positif di RSUP Dr. Sardjito selama tahun 2007,
tercatat pasien dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang dan pasien dengan
jenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang.

Gambar 2. Profil jenis kelamin pasien tuberkulosis paru basil tahan asam positif
dalam program Directly Observed Treatment Shortcourse di RSUP Dr.
Sardjito tahun 2007

37

38

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa jumlah pasien dengan jenis kelamin lakilaki lebih banyak yaitu sebesar 69,57%, dibandingkan dengan jumlah pasien
perempuan yaitu sebesar 30,43%. Menurut Aditama (2003), pasien dengan jenis
kelamin laki-laki umumnya lebih mudah tertular penyakit TB. Hal ini dihubungkan
dengan kebiasaan merokok yang lebih sering dilakukan oleh kaum laki-laki. Perlu
diketahui bahwa merokok selama masa pengobatan akan memperlambat konversi
BTA dan memperparah penyakit TB. Hal ini karena merokok dapat merusak
mekanisme pertahanan paru yang disebut muccoliniary clearance. Komponen asap
rokok seperti nikotin, tar, karbon monoksida (CO), timah hitam (Pb), nitrogen oksida
dan formaldehid merupakan zat-zat beracun yang bersifat mengiritasi dan
karsinogenik. Bulu-bulu getar dan bahan lain di paru tidak mudah membuang infeksi
yang sudah masuk karena bulu getar di paru-paru telah rusak akibat asap rokok. Asap
rokok meningkatkan tahanan jalan nafas dan menyebabkan mudah bocornya
pembuluh darah di paru-paru, lalu merusak makrofag yang merupakan sel yang dapat
memfagosit bakteri. Selain itu, asap rokok menurunkan respon terhadap antigen yang
masuk ke paru hingga memperlambat proses perlawanan.
Dalam penelitian ini tidak dapat dikatakan pasien dengan jenis kelamin lakilaki yang memiliki persentase lebih besar dibandingkan pasien dengan jenis kelamin
perempuan berhubungan dengan kebiasaan merokok tersebut. Berdasarkan data,
hanya tercatat dua pasien saja dengan jenis kelamin laki-laki yang memiliki kebiasaan
merokok.
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2. Usia pasien
Dari gambar 3 dapat dilihat karakteristik pasien TB paru BTA positif
berdasarkan usia. Pasien terbanyak berada pada range usia 15-24 tahun yaitu
sebanyak 12 pasien dengan persentase sebesar 52,17%, pada range usia 25-34 tahun
dan 45-54 tahun masing-masing sebanyak 4 pasien dengan persentase sebesar
17,39%, dua pasien pada range usia 35-44 tahun dengan persentase sebesar 8,70%
dan satu pasien pada range usia 55-64 tahun dengan persentase sebesar 4,35%. Tidak
ditemukan adanya pasien pada usia >65 tahun.

Gambar 3. Profil usia pasien tuberkulosis paru basil tahan asam positif dalam
program Directly Observed Treatment Shortcourse di RSUP Dr. Sardjito
tahun 2007

Range usia antara 15-24 tahun merupakan range usia produktif dimana pada
usia ini seseorang akan lebih sering berada di luar rumah untuk melakukan aktivitas
seperti sekolah, kuliah maupun bekerja. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan,
semakin sering berhadapan dengan orang lain, semakin luas kontak dengan dunia
luar, semakin besar risiko tertular TB. Banyaknya aktivitas juga dipengaruhi gizi
seseorang, bila gizi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
maka daya tahan tubuh orang tersebut menjadi lemah dan lebih mudah terserang TB.
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3. Pendidikan pasien
Profil pendidikan pasien didapatkan dari Medical Record. Dari jumlah pasien
yang tercatat, sebanyak 13 pasien menjalani pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi
dengan persentase sebesar 61,90%, lima pasien dengan tingkat pendidikan SLTA
sebesar 23,81%, dan pasien dengan tingkat pendidikan D3, SLTP dan SD masingmasing sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 4,76%. Sebagian besar pasien
mengenyam tingkat pendidikan di Perguruan Tinggi, hal ini menjadi salah satu tolak
ukur keberhasilan pengobatan karena pasien dapat lebih mudah menerima,
memahami serta mematuhi pengobatan TB dalam program DOTS. Pemahaman ini
sangat berpengaruh besar terhadap kepatuhan pasien dalam menelan obat, sehingga
konversi BTA dan kesembuhan bisa dicapai secara maksimal dengan drop out yang
sekecil-kecilnya. Berdasarkan data diketahui terdapat seorang pasien dengan latar
belakang pendidikan S1 mengalami drop out. Setelah pihak Rumah Sakit
menghubungi, pasien menyatakan bahwa dirinya sudah tidak batuk dan berdahak
lagi. Hal ini membuat pasien menganggap dirinya sudah sembuh. Dalam kasus-kasus
seperti ini, pihak Rumah Sakit terutama ” pojok DOTS ” mempunyai peran penting
untuk memberitahu bahaya yang ditimbulkan. Dengan latar belakang pendidikan
yang dimiliki, pasien akan lebih mudah memahami apa akibat-akibat yang akan
terjadi apabila pasien tidak mematuhi peraturan pengobatan TB yang seharusnya
dilakukan.
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Gambar 4. Profil pendidikan pasien tuberkulosis paru basil tahan asam positif
dalam program Directly Observed Treatment Shortcourse di RSUP Dr.
Sardjito tahun 2007

Satu orang berpendidikan SD dinyatakan drop out karena pada bulan ke-2
tidak kembali untuk mengambil obat dan tidak menyerahkan hasil pemeriksaan dahak
tanpa keterangan apapun. Dari kenyataan di atas membuktikan bahwa latar belakang
juga mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pasien tidak paham apa yang
dilakukannya akan berakibat buruk karena dapat menyebabkan penularan bagi orangorang disekitarnya. Hal ini dapat terjadi karena pasien belum dinyatakan sembuh,
lebih lagi pasien belum dinyatakan mengalami konversi. Perlu ditanamkan
pemahaman dan kepatuhan minum OAT yang dilakukan oleh tenaga medis untuk
menjelaskan kepada pasien. Tugas tenaga medis tersebut juga dapat dibantu oleh
PMO dari pasien tersebut, yang kebanyakan adalah anggota keluarga (istri, suami,
anak) atau teman.
4. Pekerjaan pasien
Profil pekerjaan pasien juga didapatkan dari Medical Record. Pekerjaan
pasien dikelompokkan menjadi pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, ibu rumah
tangga, pegawai negeri, karyawan swasta, wiraswasta dan buruh. Pasien yang bekerja
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sebagai mahasiswa atau mahasiswi menempati peringkat pertama yaitu sebanyak 11
pasien dengan persentase sebesar 52,38%, yang bekerja sebagai karyawan swasta
sebanyak 3 pasien dengan persentase sebesar 14,29%, yang bekerja sebagai PNS dan
buruh masing-masing sebanyak 2 pasien dengan persentase sebesar 9,52%,
sedangkan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, wiraswasta, dan pelajar masingmasing sebanyak 1 pasien dengan persentase sebesar 4,76%.

Gambar 5. Profil pekerjaan pasien tuberkulosis paru basil tahan asam positif dalam
program Directly Observed Treatment Shortcourse di RSUP Dr. Sardjito
tahun 2007

Mahasiswa atau mahasiswi sebagai pasien terbesar dikarenakan mereka lebih
banyak melakukan kontak sosial dengan masyarakat, sehingga kemungkinan tertular
penyakit TB semakin besar. Mahasiswa atau mahasiswi terutama anak-anak kost
biasanya tidak memperhatikan kebutuhan gizi mereka, juga kesibukan yang mereka
hadapi memungkinkan mereka menjadi terlambat makan atau makan tidak teratur,
sehingga daya tahan tubuh lebih mudah menurun dan risiko tertular penyakit TB
semakin besar. Mahasiswa yang biasanya tinggal di tempat kost dengan ruangan yang
kecil dengan berbagai macam orang tinggal di tempat tersebut tanpa mengetahui latar
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belakang kesehatan sebelumnya, maka faktor risiko yang dihadapi juga semakin
besar.
Banyaknya jumlah pasien yang bekerja sebagai mahasiswa atau mahasiswi
juga memudahkan pasien dalam menerima, memahami dan mematuhi peraturan
pengobatan TB, sehingga kepatuhan menelan obat tinggi dan konversi BTA dan
kesembuhan dapat dicapai serta menghindarkan terjadinya drop out.
5. Wilayah tempat tinggal pasien
Gambar 6 menunjukkan profil wilayah tempat tinggal pasien yang melakukan
pengobatan di RSUP Dr. Sardjito. Sebagian besar pasien tinggal dalam wilayah
Sleman yaitu sebanyak 12 pasien dengan persentase sebesar 46,15%, pasien yang
tinggal di wilayah Yogyakarta sebanyak 9 pasien dengan persentase sebesar 34,62%,
pasien yang tinggal di wilayah Kulon Progo dan Bantul masing-masing 1 orang
dengan persentase sebesar 3,85%, dan lain-lain sebanyak 3 pasien (masing-masing
bertempat tinggal di Denpasar Bali, Lampung Selatan dan Jawa Timur) dengan
persentase sebesar 11,54%.

Gambar 6. Profil wilayah tempat tinggal pasien tuberkulosis paru basil tahan asam
positif dalam program Directly Observed Treatment Shortcourse di RSUP
Dr. Sardjito tahun 2007
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Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Sardjito termasuk di dalam wilayah
Kabupaten Sleman sehingga pasien dari daerah Sleman banyak melakukan
pengobatan di rumah sakit ini, pasien yang berasal dari Kota Yogyakarta juga banyak
melakukan pengobatan di rumah sakit ini karena jaraknya cenderung lebih dekat
dibandingkan dengan pasien dari wilayah lain seperti Kulon Progo dan Bantul.
Terdapat juga pasien dari luar wilayah DIY seperti Denpasar, Lampung dan Jawa
Timur. Dahulu ketiga pasien ini sempat melakukan pengobatan di RSUP Dr. Sardjito
tetapi dengan kendala tidak adanya keluarga di daerah DIY maka pasien memutuskan
untuk kembali ke asalnya masing-masing dengan membawa surat rujukan dari RSUP
Dr. Sardjito agar dapat melanjutkan pengobatan di UPK tempat dimana pasien
tinggal.

B. Pola Pengobatan Pasien TB Paru BTA Positif
1. Kategori pengobatan
Kategori TB yang masuk dalam penelitian ini adalah kategori 1, kategori 2
dan paduan obat sisipan. Kategori 3 tidak termasuk dalam penelitian ini karena
kategori 3 bukan diperuntukkan bagi pasien TB paru BTA positif.
Tabel VII. Kategori Pengobatan Pasien Tuberkulosis Paru Basil Tahan Asam Positif
dalam Program Directly Observed Treatment Shortcourse di RSUP Dr.
Sardjito Yogyakarta tahun 2007

Jumlah Pasien

Kategori 1
23

Kategori 2
1

Kategori 3
-

Sisipan
3
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Seluruh pasien dalam penelitian ini mendapatkan obat anti TB kategori 1.
Kategori 1 terdiri dari isoniazid (H) 300 mg, rifampisin (R) 450 mg, pirazinamid (Z)
1500 mg, dan etambutol (E) 1500 mg diminum setiap hari selama 2 bulan dilanjutkan
pengobatan dengan isoniazid 600 mg dan rifampisin 450 mg tiga kali seminggu
selama 4 bulan. Obat tahap intensif terdiri dari obat intraseluler dan ekstraseluler
dengan mekanisme bakterisid dan bakteriostatik yang berbeda-beda, sehingga kuman
yang aktif atau kuman dormant dapat dibunuh dan resistensi dapatt dihindari. Setelah
pengobatan intensif dua minggu, kuman yang aktif akan menjadi tidak aktif.
Pengobatan kategori 2 dengan tahap intensif selama tiga bulan dan tahap
lanjutan selama lima bulan. Tahap intensif menggunakan OAT isoniazid 300 mg,
rifampisin 450 mg, pirazinamid 1500 mg, etambutol 750 mg yang diminum setiap
hari dan streptomisin 0,75 gram injeksi selama dua bulan untuk mengatasi resistensi.
Tahap lanjutan menggunakan OAT isoniazid 600 mg, rifampisin 450 mg, etambutol
1250 mg yang diminum tiga kali seminggu. Berdasarkan catatan rekam medis, pasien
yang mengalami gagal konversi seharusnya mendapatkan pengobatan streptomisin
injeksi tetapi 1 pasien yang menjalani pengobatan kategori 2 tidak mendapat
pengobatan streptomisin injeksi.
Tabel VII menunjukkan dari 23 pasien yang tercatat sebagai pasien TB paru
BTA positif yang menjalani pengobatan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, tiga
pasien mendapatkan pengobatan kategori sisipan yaitu pengobatan diantara fase
intensif dan dan fase lanjutan dimana kategori sisipan diberikan untuk mengatasi
resistensi yang mungkin terjadi pada pasien TB paru BTA positif setelah menjalani
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pengobatan intensif dua bulan belum mengalami konversi. Paket OAT sisipan yang
diterima pasien sama dengan paket untuk tahap intensif, dan diberikan selama
sebulan (28 hari). Setelah pengobatan dengan kategori sisipan pemeriksaan dahak
harus dilakukan kembali. Bila BTA berubah menjadi negatif, pengobatan dilanjutkan
dengan Kategori I tahap lanjutan. Bila pada akhir pengobatan sisipan BTA tetap
positif, pengobatan diganti menjadi Kategori II. Hal ini berhubungan dengan
keberhasilan program DOTS, dimana pasien yang mengalami gagal konversi
diberikan pengobatan sisipan, dan pada akhir pengobatan sisipan BTA dapat berubah
menjadi negatif, maka angka konversi dapat mencapai target yang telah ditentukan
WHO (>80%), begitu juga dengan angka kesembuhan (>85%).
Tabel VIII. Gambaran FDC Kategori I yang Digunakan Pasien TB Paru dalam
program Directly Observed Treatment Shortcourse di RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta tahun 2007

Gambaran FDC Kategori I
4FDC2Tab/
4FDC3Tab/
4FDC4Tab/
2FDC2Tab
2FDC3Tab
2FDC4Tab
Pasien yang
menggunakan
FDC Kategori I
%

Jumlah
pasien

1

16

6

23

4,35 %

69,57 %

26,09 %

100 %

Dilihat dari tabel VIII, panduan OAT FDC (Fixed Dose Combination)
kategori

I

yang

digunakan

oleh

sebagian

besar

pasien

TB

adalah

4FDC3Tab/2FDC3Tab (69,57%) sebanyak 16 pasien, yang berarti bahwa sebagian
besar berat badan pasien berkisar antara 38 – 54 kg. Selanjutnya yang menggunakan
4FDC4Tab/2FDC4Tab sebanyak 6 pasien (26,09%) dan 1 pasien lainnya
menggunakan 4FDC2Tab/2FDC2Tab (4,35%).
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2. Jumlah dan dosis FDC (Fixed Dose Combination)
Jumlah dan dosis FDC yang diterapkan di RSUP Dr. Sardjito mengacu pada
dosis yang digunakan dalam program DOTS. Untuk pengobatan kategori I yang
diperuntukkan bagi pasien TB Paru BTA positif, TB Paru BTA negatif rontgen
positif serta penderita TB ekstra paru berat. 1 paket OAT terdiri atas 2 bagian yaitu :
a. Kotak pertama untuk pengobatan tahap intensif/awal yang berisi kaplet RHZE
(Rifampisin 150 mg, Isoniazid 75 mg, Pirazinamid 400 mg, dan Etambutol 275
mg) sebanyak 6 blister untuk digunakan selama 2 bulan.
b. Kotak kedua untuk pengobatan tahap lanjutan yang berisi RH (Rifampisin 150
mg dan Isoniazid 150 mg) sebanyak 6 blister untuk digunakan selama 4 bulan.
Tabel IX.

Dosis Obat FDC Kategori I Tahap Intensif/Awal : Penyesuaian RHZE
di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Berat Badan
Kemasan
Standar (KS)
OAT
dibutuhkan
Penyesuaian

Tabel X.

30 – 37 kg
_

38 – 54 kg
6 blister

55 – 70 kg
_

 71 kg
_

4 blister

6 blister

8 blister

10 blister

KS-2 blister

Tetap

KS + 2 blister

KS+4 blister

Dosis Obat FDC Kategori I Tahap Lanjutan : Penyesuaian RH di RSUP
Dr. Sardjito Yogyakarta

Berat Badan
Kemasan
Standar (KS)
OAT
dibutuhkan
Penyesuaian

30 – 37 kg
_

38 – 54 kg
6 blister

55 – 70 kg
_

 71 kg
_

3 blis + 12
Tab
KS – (2 blist +
16 tab)

5 blist + 4
tab
KS – 24 tab

6 blist + 24
tab
KS + 24 tab

8 blist + 16
tab
KS + (2 blist
+16 tab)
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Jumlah blister dalam paket OAT dirancang untuk digunakan oleh pasien TB
dengan berat badan rata-rata yaitu 38 – 54 kg sehingga untuk pasien yang memiliki
berat badan berbeda jumlah blister dalam kotak harus disesuaikan terlebih dahulu.
3. Obat tambahan pasien TB paru
a. Kelas terapi obat tambahan pasien TB paru BTA positif berdasarkan
golongan dan jenis obat
Sebagian besar pasien TB paru BTA positif di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
mendapatkan obat tambahan sesuai dengan efek samping yang dialami, gejala
maupun diagnosis penyakit lain yang diderita.
Tabel XI. Kelas Terapi Obat Tambahan yang Digunakan Pasien TB Paru BTA Positif di
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Tahun 2007

No.

Kelas Terapi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan
Obat yang mempengaruhi gizi
Suplemen dan penunjang
Obat yang bekerja sebagai analgesik
Obat-obat untuk penyakit otot skelet dan sendi
Obat yang bekerja pada penyakit infeksi
Obat yang digunakan sebagai antiviral dan jamur
Obat yang bekerja pada sistem saluran cerna
Obat yang bekerja sebagai hemostatik dan
antifibrinolitik
Obat yang bekerja sebagai antihistamin sedatif

10.

%

 Kasus
(n = 21)
14
17
4
6
5
6
1
6
3

66,67 %
80,95 %
19,05 %
28,57 %
23,81 %
28,57 %
4,76 %
28,57 %
14,29 %

2

9,52 %

Sebagian besar obat tambahan yang diberikan kepada pasien berasal dari kelas
terapi obat yang mempengaruhi gizi dan darah, terutama berasal dari vitamin B yaitu
sebanyak 17 pasien atau 80,95 %. Hal ini sesuai dengan keluhan yang sering
dirasakan oleh pasien yaitu merasa lemas sehingga membutuhkan vitamin untuk
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membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Urutan kedua terbanyak untuk obat yang
digunakan pasien TB adalah obat-obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan
yaitu sebanyak 14 pasien atau 66,67 %. Hal ini juga sesuai dengan keluhan pasien
berupa batuk, sesak nafas, dan rasa nyeri di dada. Pada urutan ketiga terdapat 3 jenis
kelas terapi yaitu obat yang bekerja sebagai analgesik, obat yang digunakan untuk
pengobatan infeksi dan obat yang bekerja pada sistem saluran cerna, dengan jumlah
pasien masing-masing sebanyak 6 orang atau 28,57 %. Sedangkan obat-obat untuk
penyakit otot skelet dan sendi sebanyak 5 pasien atau 23,81 %. Suplemen dan
penunjang sebanyak 4 pasien atau 19,05 %. Obat yang bekerja sebagai hemostatik
dan antifibrinolitik sebanyak 3 pasien atau 14,29 %. Obat yang bekerja sebagai
antihistamin sedatif sebanyak 2 pasien atau 9,52 %, sedangkan yang paling sedikit
adalah obat yang digunakan sebagai antiviral dan jamur sebanyak satu pasien dengan
persentase sebesar 4,76 %.
1) Obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan
Gejala respiratorik yang paling sering dikeluhkan pasien TB adalah batuk,
sesak nafas dan nyeri di dada. Gejala batuk mula-mula bersifat nonproduktif
kemudian berdahak bahkan bercampur darah bila sudah ada kerusakan jaringan.
Dalam penelitian ini, sebagian besar pasien mendapatkan obat batuk dari golongan
ekspektoran, antitusif, dan mukolitik. Beberapa pasien yang mengeluhkan batuk
mendapatkan Ambroksol, OBH, Gliseril guaikolat, Fluimucyl, Codein dan
Sanadryl.
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Sesak nafas dan nyeri di dada pada pasien TB terjadi karena sistem pernafasan
di pleura sudah terkena kuman TB sehingga mengakibatkan kerusakan parenkim paru
yang makin meluas atau efusi pleura. Untuk mengatasi berbagai keluhan tersebut
diberikan obat golongan bronchodilator dan stimulant adrenoceptor -2 selektive
untuk melebarkan jalan nafas akibat obstruksi seperti Teofilin dan Salbutamol.
Tabel XII. Golongan dan Jenis Obat untuk Kelas Terapi Obat yang Bekerja pada
Saluran Pernafasan yang Digunakan Pasien TB Paru BTA Positif di RSUP
Dr. Sardjito Yogyakarta Tahun 2007

No.

Golongan

1.
2.
3.

Stimulant adrenoseptor -2 selektif
Antiasma dan bronkodilator
Ekspektoran

4.
5.

Antitusif
Mukolitik

Jenis
Salbutamol
Teofilin
Gliseril guaikolat
OBH
Codein
Ambroksol
Fluimucyl
Sanadryl


Kasus
1
1
3
3
4
8
3
1

%
4,76 %
4,76 %
14,29 %
14,29 %
19,05 %
38,10 %
14,29 %
4,76 %

Tabel XIII. Jenis dan Komposisi Obat yang Bekerja pada Sistem Saluran Pernafasan
yang Digunakan Pasien TB Paru BTA Positif di RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta Tahun 2007

No.
Jenis
1. OBH
2.
3.

Fluimucyl
Sanadryl

Komposisi
Succus liquiritiae, ammon Cl anise, peppermint, lemon
limer flavor, ethanol
N-asetil sisteina
Difenhidramin HCl, Ammonium klorida, K-sulfoguaikolat,
Na-sitrat, menthol

2) Obat yang mempengaruhi gizi
Sebagian besar pasien TB paru BTA positif mendapatkan obat tambahan
untuk gizi. Asupan vitamin dibutuhkan untuk menaikkan daya tahan tubuh pasien
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salah satunya seperti vitamin C yang dikonsumsi oleh pasien. Vitamin B terutama
banyak diberikan kepada pasien untuk mengatasi efek samping OAT berupa
neuropati perifer. Dosis vitamin B untuk mencegah neuropati perifer adalah 10
mg/hari.
Tabel XIV. Golongan dan Jenis Obat Tambahan untuk Kelas Terapi Obat yang
Mempengaruhi Gizi yang Digunakan Pasien TB Paru BTA Positif di
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Tahun 2007

No.
Golongan
1. Vitamin

Jenis Obat
B (B6, B kompleks,
Neurodex, Grahabion)
C

 kasus
16

%
76,19 %

1

4,76 %

3) Suplemen dan penunjang
Obat lain seperti Curcuma, Imboost, Imunos dan Hp Pro yang diterima oleh
4 orang pasien TB digunakan untuk meningkatkan nafsu makan mengingat salah satu
keluhan TB adalah menurunnya nafsu makan. Selain itu, curcuma juga berfungsi
sebagai hepatoprotektor, mencegah kelainan pada hati, ikterus karena obstruksi yang
disebabkan efek samping obat.
Tabel XV.

No.
1.
2.
3.
4.

Jenis dan Komposisi Obat Tambahan untuk Kelas Terapi Suplemen dan
Penunjang yang Digunakan Pasien TB Paru BTA Positif di RSUP Dr.
Sardjito Yogyakarta Tahun 2007

Golongan
Curcuma
Hp Pro
Imboost
Imunos

Komposisi
Serbuk dari akar curcuma
Serbuk dari akar curcuma
Echinacea, Zn pikolinat
Echinacea, Zn pikolinat, Selenium

 kasus
2
1
1
1

%
9,52 %
4,76 %
4,76 %
4,76 %
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4) Obat yang bekerja sebagai analgesik
Obat-obat analgesik diberikan kepada pasien dengan keluhan nyeri hingga
demam. Demam yang umum pada pasien TB merupakan gejala yang biasanya timbul
pada sore atau malam hari mirip seperti demam influenza, dan makin lama makin
panjang serangannya hingga berangsur-angsur pendek. Golongan analgesik non
opioid seperti parasetamol diberikan kepada pasien yang mengalami nyeri
muskoskeletal yang ringan.
Tabel XVI. Golongan dan Jenis Obat Tambahan untuk Kelas Terapi Obat yang
Bekerja sebagai Analgesik yang Digunakan Pasien TB Paru BTA Positif
di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Tahun 2007

No. Golongan
1.
Analgesik
non opioid

Jenis
Sanmol
Tramadol
Sistenol

Komposisi
Parasetamol
Parasetamol dan Nasetil sistein

 kasus
2
2
3

%
9,52 %
9,52 %
14,29 %

5) Obat yang bekerja pada otot skelet dan sendi
Obat-obat dari kelas terapi ini, seperti golongan antiinflamasi non steroid (Na
diklofenak dan Meloksikam) ditujukan pada pasien yang mengeluh nyeri pada
persendian. Dua pasien yang mendapatkan Meloksikam masng-masing mengeluhkan
kram di kaki dan nyeri pada dada kiri bagian belakang. Selama pengobatan,
kemungkinan meningkatnya kadar asam urat bisa saja terjadi karena sebagian besar
OAT mengalami proses metabolisme di hati dan ginjal. Allupurinol biasanya
diberikan pada pasien yang nilai SGPT dan SGOT lebih dari normal, tetapi
berdasarkan catatan rekam medis tidak tercantum adanya nilai SGPT dan SGOT.
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Pemeriksaan SGPT dan SGOT sangat penting sebab bila SGPT dan SGOT meningkat
lebih dari 3 kali normal, maka penggunaan OAT harus dihentikan.
Tabel XVII. Golongan dan Jenis Obat Tambahan untuk Kelas Terapi Obat yang
Bekerja pada Otot Skelet dan Sendi yang Digunakan Pasien TB Paru
BTA Positif di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Tahun 2007

No.
Golongan
1. Antiinflamasi
2.

Obat untuk reumatik dan gout

Jenis
Voltadex
Meloksikam
Allupurinol

 kasus
2
2
1

%
9,52 %
9,52 %
4,76 %

6) Obat yang bekerja pada penyakit infeksi
Dalam penelitian ini, sebagian besar pasien mendapatkan antibiotika golongan
sefalosporin dan kuinolon. Antibiotik tersebut diberikan pada pasien untuk mengatasi
infeksi yang disebabkan oleh bakteri lain, selain bakteri tuberkulosis. Pemakaian
antibiotik golongan kuinolon dibatasi hanya beberapa hari mengingat antibiotik ini
memiliki aktivitas terhadap Mycobacterium tuberculosis.
Tabel XVIII. Golongan dan Jenis Obat Tambahan untuk Kelas Terapi Pengobatan
Infeksi yang Digunakan Pasien TB Paru BTA Positif di RSUP Dr.
Sardjito Yogyakarta Tahun 2007

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Golongan
Penisilin
Kuinolon
Sefalosporin
Antibiotik makrolide
Penisilin dan
Betalaktamase inhibitor
Lainnya

Jenis Obat
Kalmoksilin (Amoksisilin)
Ciprofloksasin
Cefadroxil
Azithromycin
Erithromycin
Co-amoksiklav
Cotrimoksazol

 kasus
2
3
1
1
1
3

%
9,52 %
14,29 %
4,76 %
4,76 %
4,76 %
14,29 %

1

4,76 %
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7) Obat yang digunakan sebagai antiviral dan jamur
Obat-obat antiviral diberikan pada pasien TB yang menderita sakit disebabkan
oleh virus. Muncul rasa panas di daerah punggung yang kemudian menyebar ke
seluruh punggung dan lama-kelamaan membentuk benjolan-benjolan kecil yang
terasa sakit, didiagnosa sebagai herpes. Satu orang pasien TB diberikan Acyclovir
untuk mengobati herpes dan Miconazole sebagai pengobatan untuk infeksi akibat
jamur serta shake lotion untuk rasa nyaman pada pasien karena memberi pengaruh
dingin di kulit.
8) Obat yang bekerja pada sistem saluran cerna
Sebanyak 4 orang pasien yang mendapatkan terapi obat TB, mengeluhkan
adanya mual dan muntah serta rasa tidak enak pada bagian perut. Hal ini diatasi
dengan pemberian Ranitidin yang mana obat ini bekerja secara aktif dan reversibel
menghambat histamin pada reseptor H2 sehingga dapat menekan asam lambung baik
pada keadaan istirahat maupun setelah perangsangan oleh makanan.
Tabel XIX.

Golongan dan Jenis Obat Tambahan untuk Kelas Terapi Obat yang
Bekerja pada Sistem Saluran Cerna yang Digunakan Pasien TB Paru
BTA Positif di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Tahun 2007

No.
Golongan
Jenis
1. Khelator
dan
senyawa Inpepsa (Sukralfat)
kompleks
2. Antagonis reseptor H2
Radin (Ranitidin)
3. Penghambat pompa proton
Omeprazole

 Kasus
1

%
4,76 %

6
1

28,57 %
4,76 %

9) Obat yang bekerja sebagai hemostatik dan antifibrinolitik
Obat hemostatik dan antifibrinolitik diberikan kepada pasien TB yang
menderita batuk darah disertai dengan hematochezia (pengeluaran tinja berdarah).
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Hemostasis adalah penghentian pendarahan oleh sifat fisiologis vasokonstriksi dan
koagulasi atau secara bedah, atau hambatan aliran darah melalui pembuluh atau
menuju area anatomis (Dorlan, 1998). Tiga orang pasien mendapatkan obat Kalnex
(Asam traneksamat).
10) Obat yang bekerja sebagai antihistamin sedatif
Dua pasien dengan keluhan gatal dan kemerahan di kulit mendapatkan
Interhistin (Mebhidrolin napadisilat). Rasa gatal dan kemerahan ini merupakan efek
samping dari obat anti tuberkulosis yang diminum oleh pasien. Biasanya gejala ini
dapat diobati dengan anti histamin, tetapi bila makin parah dapat diberi kortikosteroid
dan/atau tindakan suportif (infus).
b. Kombinasi obat tambahan yang digunakan pasien TB paru BTA positif
berdasarkan kelas terapi
Tabel XX menunjukkan perpaduan atau kombinasi dari obat-obat tambahan
yang diberikan kepada pasien TB paru BTA positif yang menjalani pengobatan di
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada tahun 2007 selain Obat Anti Tuberkulosis. Obat
tambahan ini diberikan dengan maksud untuk mengatasi gejala-gejala yang sering
muncul pada seseorang yang menderita TB paru seperti batuk, sesak nafas, nyeri di
dada, hematochezia (pengeluaran tinja berdarah) atau untuk mengatasi efek samping
dari Obat Anti Tuberkulosis itu sendiri seperti gangguan neuropati, gatal dan
kemerahan, maupun obat tambahan yang diberikan akibat dari munculnya penyakit
lain yang tidak ada hubungannya dengan penyakit TB paru itu sendiri seperti herpes.

56

Analisis dari kombinasi obat-obat tambahan ini dimaksudkan untuk mengetahui
perpaduan obat tambahan mana yang paling sering muncul atau yang paling sering
diberikan kepada pasien TB paru.
Berdasarkan tabel dapat diketahui kombinasi obat-obat tambahan yang paling
sering digunakan adalah kombinasi dari obat yang bekerja pada sistem saluran
pernafasan dengan obat yang mempengaruhi gizi yaitu sebanyak 12 pasien atau
dengan persentase sebesar 57,14 %. Kombinasi kedua obat ini tepat indikasi karena
untuk obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan dapat digunakan untuk
mengatasi gejala-gejala penyakit TB paru seperti batuk, sesak nafas dan nyeri di
dada, sedangkan untuk obat yang mempengaruhi gizi (vitamin C dan terutama
vitamin B 6) dapat digunakan untuk menaikkan daya tahan tubuh pasien dan
mengatasi efek samping OAT seperti gangguan keseimbangan. Dari 21 pasien yang
tercatat meskipun semuanya mendapatkan OAT yang sama, efek samping yang
dialami berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien lainnya, maka kombinasi dari
obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan dengan obat yang mempengaruhi
gizi hanya sebanyak 12 pasien saja. Kombinasi Obat yang bekerja pada sistem
saluran pernafasan dengan obat yang digunakan untuk pengobatan infeksi berada
pada urutan kedua yaitu sebanyak 7 pasien atau dengan persentase sebesar 33,33 %.
Obat yang bekerja pada penyakit infeksi dimaksudkan untuk mengatasi infeksi yang
disebabkan oleh bakteri lain selain bakteri tuberkulosis. Kombinasi dari obat yang
bekerja pada sistem saluran pernafasan dengan suplemen dan penunjang; obat yang
bekerja pada sistem saluran pernafasan dengan obat yang bekerja sebagai analgesik;
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obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan dengan obat yang bekerja pada
sistem saluran cerna; obat yang mempengaruhi gizi dengan obat-obat untuk penyakit
otot skelet dan sendi dan kombinasi obat yang mempengaruhi gizi dengan obat yang
bekerja pada sistem saluran cerna masing-masing sebanyak 5 pasien dengan
persentase sebesar 23,81 %. Kombinasi dari obat yang mempengaruhi gizi dengan
obat yang bekerja sebagai analgesik dan kombinasi dari obat yang mempengaruhi gizi
dengan obat yang bekerja pada penyakit infeksi masing-masing sebanyak 4 pasien
dengan persentase sebesar 19,05 %. Untuk kombinasi obat yang bekerja pada sistem
saluran pernafasan dengan obat-obat untuk penyakit otot skelet dan sendi; obat yang
mempengaruhi gizi dengan suplemen dan penunjang; obat yang bekerja sebagai
analgesik dengan obat yang bekerja pada penyakit infeksi; obat yang bekerja sebagai
analgesik dengan obat yang bekerja pada sistem saluran cerna dan kombinasi obat
yang bekerja pada penyakit infeksi dengan obat yang bekerja pada sistem saluran
cerna masing-masing sebanyak 3 pasien dengan persentase sebesar 14,29 %.
Kombinasi obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan dengan obat yang
bekerja sebagai hemostatik dan antifibrinolitik; obat yang bekerja pada sistem saluran
pernafasan dengan obat yang bekerja sebagai antihistamin sedatif; obat yang
mempengaruhi gizi dengan obat yang bekerja sebagai antihistamin sedatif; suplemen
dan penunjang dengan obat-obat untuk penyakit otot skelet dan sendi; suplemen dan
penunjang dengan obat yang bekerja pada penyakit infeksi; suplemen dan penunjang
dengan obat yang bekerja pada sistem saluran cerna; obat yang bekerja sebagai
analgesik dengan obat-obat untuk penyakit otot skelet dan sendi; obat yang bekerja
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sebagai analgesik dengan obat yang bekerja sebagai hemostatik dan antifibrinolitik;
obat-obat untuk penyakit otot skelet dan sendi dengan obat yang bekerja pada
penyalit infeksi; obat-obat untuk penyakit otot skelet dan sendi dengan obat yang
bekerja pada sistem saluran cerna dan kombinasi obat yang bekerja pada sistem
saluran cerna dengan obat yang bekerja sebagai hemostatik dan antifibrinolitik
masing-masing sebanyak 2 pasien dengan persentase sebesar 9,52 %. Kombinasi obat
yang bekerja pada sistem saluran pernafasan dengan obat yang digunakan sebagai
antiviral dan jamur; obat yang mempengaruhi gizi dengan obat yang digunakan
sebagai antiviral dan jamur; obat yang mempengaruhi gizi dengan obat yang bekerja
sebagai hemostatik dan antifibrinolitik; suplemen dan penunjang dengan obat yang
bekerja sebagai analgesik; suplemen dan penunjang dengan obat yang bekerja sebagai
hemostatik dan antifibrinolitik; obat yang bekerja sebagai analgesik dengan obat yang
digunakan sebagai antiviral dan jamur; obat yang bekerja sebagai analgesik dengan
obat yang bekerja sebagai antihistamin sedatif; obat-obat untuk penyakit otot skelet
dan sendi dengan obat yang bekerja sebagai hemostatik dan antifibrinolitik; obat yang
bekerja pada penyakit infeksi dengan obat yang bekerja sebagai hemostatik dan
antifibrinolitik; obat yang digunakan sebagai antiviral dan jamur dengan obat yang
bekerja pada sistem saluran cerna; obat yang digunakan sebagai antiviral dan jamur
dengan obat yang bekerja sebagai antihistamin sedatif dan kombinasi obat yang
bekerja pada sistem saluran cerna dengan obat yang bekerja sebagai antihistamin
sedatif masing-masing sebanyak 1 pasien dengan persentase sebesar 4,76 %.
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Tabel XX.

Kombinasi Obat Tambahan yang Digunakan Pasien TB Paru BTA
Positif dalam Program DOTS di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Tahun
2007

No.

Kombinasi Obat Tambahan

1.

Obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan
dengan obat yang mempengaruhi gizi
Obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan
dengan obat yang bekerja pada penyakit infeksi
Obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan
dengan suplemen dan penunjang
Obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan
dengan obat yang bekerja sebagai analgesik
Obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan
dengan obat yang bekerja pada sistem saluran cerna
Obat yang mempengaruhi gizi dengan obat-obat
untuk penyakit otot skelet dan sendi
Obat yang mempengaruhi gizi dengan obat yang
bekerja pada sistem saluran cerna
Obat yang mempengaruhi gizi dengan obat yang
bekerja sebagai analgesik
Obat yang mempengaruhi gizi dengan obat yang
bekerja pada penyakit infeksi
Obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan
dengan obat-obat untuk penyakit otot skelet dan sendi
Obat yang mempengaruhi gizi dengan suplemen dan
penunjang
Obat yang bekerja sebagai analgesik dengan obat
yang bekerja pada penyakit infeksi
Obat yang bekerja sebagai analgesik dengan obat
yang bekerja pada sistem saluran cerna
Obat yang bekerja pada penyakit infeksi dengan obat
yang bekerja pada sistem saluran cerna
Obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan
dengan obat yang bekerja sebagai hemostatik dan
antifibrinolitik
Obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan
dengan obat yang bekerja sebagai antihistamin sedatif
Obat yang mempengaruhi gizi dengan obat yang
bekerja sebagai antihistamin sedatif
Suplemen dan penunjang dengan obat-obat untuk
penyakit otot skelet dan sendi

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

%

 Kasus
(n = 21)
12

57,14 %

7

33,33 %

5

23,81 %

5

23,81 %

5

23,81 %

5

23,81 %

5

23,81 %

4

19,05 %

4

19,05 %

3

14,29 %

3

14,29 %

3

14,29 %

3

14,29 %

3

14,29 %

2

9,52 %

2

9,52 %

2

9,52 %

2

9,52 %
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

Suplemen dan penunjang dengan obat yang bekerja
pada penyakit infeksi
Suplemen dan penunjang dengan obat yang bekerja
pada sistem saluran cerna
Obat yang bekerja sebagai analgesik dengan obatobat untuk penyakit otot skelet dan sendi
Obat yang bekerja sebagai analgesik dengan obat
yang bekerja sebagai hemostatik dan antifibrinolitik
Obat-obat untuk penyakit otot skelet dan sendi
dengan obat yang bekerja pada penyalit infeksi
Obat-obat untuk penyakit otot skelet dan sendi
dengan obat yang bekerja pada sistem saluran cerna
Obat yang bekerja pada sistem saluran cerna dengan
obat yang bekerja sebagai hemostatik dan
antifibrinolitik
Obat yang bekerja pada sistem saluran pernafasan
dengan obat yang digunakan sebagai antiviral dan
jamur
Obat yang mempengaruhi gizi dengan obat yang
digunakan sebagai antiviral dan jamur
Obat yang mempengaruhi gizi dengan obat yang
bekerja sebagai hemostatik dan antifibrinolitik
Suplemen dan penunjang dengan obat yang bekerja
sebagai analgesik
Suplemen dan penunjang dengan obat yang bekerja
sebagai hemostatik dan antifibrinolitik
Obat yang bekerja sebagai analgesik dengan obat
yang digunakan sebagai antiviral dan jamur
Obat yang bekerja sebagai analgesik dengan obat
yang bekerja sebagai antihistamin sedatif
Obat-obat untuk penyakit otot skelet dan sendi
dengan obat yang bekerja sebagai hemostatik dan
antifibrinolitik
Obat yang bekerja pada penyakit infeksi dengan obat
yang bekerja sebagai hemostatik dan antifibrinolitik
Obat yang digunakan sebagai antiviral dan jamur
dengan obat yang bekerja pada sistem saluran cerna
Obat yang digunakan sebagai antiviral dan jamur
dengan obat yang bekerja sebagai antihistamin sedatif
Obat yang bekerja pada sistem saluran cerna dengan
obat yang bekerja sebagai antihistamin sedatif

2

9,52 %

2

9,52 %

2

9,52 %

2

9,52 %

2

9,52 %

2

9,52 %

2

9,52 %

1

4,76 %

1

4,76 %

1

4,76 %

1

4,76 %

1

4,76 %

1

4,76 %

1

4,76 %

1

4,76 %

1

4,76 %

1

4,76 %

1

4,76 %

1

4,76 %
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4. Pengawas Menelan Obat
Pengawas Menelan Obat merupakan salah satu komponen DOTS yang paling
penting. PMO pada program DOTS di RSUP Dr. Sardjito banyak dilakukan oleh
teman, anggota keluarga dan orang-orang yang dipercaya dan disetujui oleh pasien
dan petugas kesehatan. Pengawas menelan obat paling banyak dilakukan oleh teman
atau teman kost yaitu sebanyak 9 pasien dengan persentase sebesar 39,13%, istri
sebanyak 5 pasien dengan persentase sebesar 21,74%, orangtua (ayah atau ibu)
sebanyak 4 pasien dengan persentase sebesar 17,39%, saudara kandung (adik atau
kakak) dan anak masing-masing sebanyak 2 pasien dengan persentase sebesar 8,70%,
dan oleh suami sebanyak 1 pasien dengan persentase sebesar 4,35%.

Gambar 7. Profil pengawas menelan obat pasien tuberkulosis paru basil tahan asam
positif dalam program Directly Observed Treatment Shortcourse di RSUP
Dr. Sardjito tahun 2007

Menurut anjuran pemerintah, pengawas menelan obat adalah petugas
kesehatan, ataupun orang yang disegani dan dipatuhi pasien. Dengan kata lain, PMO
yang dianjurkan adalah orang di luar keluarga. Pengawas menelan obat yang
kebanyakan dilakukan oleh keluarga mungkin juga dipengaruhi oleh rasa malu dari
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pasien dan bila penyakit yang dideritanya diketahui oleh orang lain. Berdasarkan
data, PMO justru lebih banyak dilakukan oleh anggota keluarga dan teman karena
mereka lebih dekat dan lebih sering bertemu dengan pasien. Sebenarnya perhatian
yang diberikan oleh anggota keluarga lebih besar daripada perhatian yang diberikan
oleh teman tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan maka pasien hanya bisa
menunjuk teman atau teman kostnya sebagai PMO. Perhatian yang diberikan kepada
pasien TB membuat pasien lebih mau patuh berobat dan memeriksakan dirinya secara
rutin ke UPK.

C. Evaluasi Pelaksanaan Program DOTS terhadap Angka Konversi, Angka
Kesembuhan dan Angka Drop Out
1. Jumlah pasien konversi BTA, sembuh dan drop out
Jumlah pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS yang mengalami
konversi BTA sebanyak 18 orang, pasien yang mengalami kesembuhan sebanyak 15
orang dan pasien yang drop out sebanyak 2 orang.
Pasien TB yang mengalami konversi BTA sebanyak 18 orang, yaitu pasien
yang BTA-nya berubah menjadi BTA negatif setelah pengobatan intensif dua bulan.
Tiga pasien yang tidak mengalami konversi BTA mendapat obat sisipan satu bulan
(28 hari), dua diantaranya mengalami konversi BTA pada akhir bulan pengobatan
sisipan dan diberikan pengobatan tahap lanjutan untuk Kategori I. Satu pasien lainnya
tidak mengalami konversi BTA pada akhir bulan pengobatan sisipan (28 hari)
sehingga pasien diberi pengobatan Kategori II.
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Tabel XXI.

Jumlah pasien tuberkulosis paru basil tahan asam positif dalam program
Directly Observed Treatment Shortcourse di RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta tahun 2007

Mulai
berobat
(BTA +)

Jumlah
pasien

Jumlah
pasien
konversi

Lama
kesembuhan
(bulan)

Jumlah
Pasien
sembuh

1

Jumlah
Pasien
tidak
konversi
-

Januari
2007
Februari
2007
Maret
2007
April
2007
Mei
2007
Juni
2007

1

7

1

1

1

-

8

1

-

-

-

-

-

2

2

-

5

2

1

1

-

5

1

4

3

1

Juli
2007

4

3

1

Agustus
2007

3

1

1

September
2007
Oktober
2007
November
2007

-

-

-

5
6 (p.lgkp)
7 (p.lgkp)
Pindah
5
6
6 (p.lgkp)
5 (p.lgkp)
10
Pindah
Drop out
Pindah

2
2
1
1
-

2

2

-

4

4

-

Desember
1
2007
Jumlah
23
18
Ket : p.lgkp = pengobatan lengkap

-

6
7 (p.lgkp)
5
6
7 (p.lgkp)
Drop out

1
1
2
-

3

15
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Pasien yang mengalami kesembuhan, yaitu pasien yang BTA-nya negatif pada
akhir masa pengobatan lanjutan yaitu pada bulan ke-5 atau ke-7 dan telah
menyerahkan hasil pemeriksaan dahak dengan hasil negatif sebanyak minimal dua
kali berturut-turut sebanyak 15 orang. Enam orang pasien tidak dapat dikatakan
sembuh karena tidak menyerahkan hasil pemeriksaan dahak pada bulan ke-5 atau ke7 atau pada akhir pengobatan tetapi menjalani pengobatan lengkap hingga akhir
pengobatan.
Pasien yang drop out sebanyak 2 orang. Tiga orang pasien dirujuk oleh RSUP
Dr. Sardjito untuk menjalani pengobatan ke tempat asal agar lebih dekat dengan
keluarga supaya pengobatan yang dilakukan dapat lebih maksimal, sehingga pasien
ini tidak dapat dikatakan drop out.
2.

Angka Konversi, Angka Kesembuhan dan Angka Drop out
Dari jumlah pasien yang mengalami konversi tersebut, maka dapat diperoleh

angka konversi, yaitu :
18
 x
23

100% = 78,26 %

Angka 18 adalah jumlah pasien TB paru BTA positif yang mengalami konversi BTA
tahun 2007, sedangkan angka 23 adalah jumlah pasien TB paru BTA positif dalam
program DOTS di RSUP Dr. Sardjito tahun 2007. Angka konversi yang diperoleh
adalah 78,26 %.
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Jumlah pasien TB paru BTA positif di RSUP Dr. Sardjito tahun 2007 yang
mengalami kesembuhan sebanyak 15 orang, yaitu pasien yang BTA-nya tetap negatif
pada akhir pengobatan antara bulan ke-5 sampai ke-7. Angka kesembuhan yang
diperoleh dari perhitungan jumlah pasien TB paru BTA positif yang mengalami
kesembuhan :
15
 x
23

100% = 65,22 %

Angka 15 adalah jumlah pasien TB paru BTA positif yang mengalami kesembuhan,
angka 23 adalah jumlah pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP
Dr. Sardjito tahun 2007. Angka kesembuhan yang diperoleh adalah 65,22 %.
Selain angka konversi dan angka kesembuhan, dalam penelitian ini juga
dibahas mengenai angka drop out pada pasien TB paru BTA positif di RSUP Dr.
Sardjito tahun 2007. Jumlah pasien drop out sebanyak 2 orang. Dari jumlah tersebut
kemudian dapat diperoleh angka drop out sebagai berikut :
2
 x
23

100% = 8,70 %

Angka 2 adalah jumlah pasien TB paru BTA positif yang mengalami drop out, angka
23 adalah jumlah pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr.
Sardjito tahun 2007. Angka drop out yang diperoleh adalah 8,70 %.\
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3.

Keberhasilan Program DOTS
Angka konversi yang diperoleh dari penelitian ini adalah 78,26 %, sedangkan

angka kesembuhannya 65,22 %, dan angka drop out sebesar 8,70 %. Angka konversi
target (>80%), angka kesembuhan target (>85%) dan angka drop out target (<5%).
Angka konversi dan angka kesembuhan yang diperoleh lebih kecil dari angka
konversi dan angka kesembuhan target, sedangkan angka drop out yang diperoleh
lebih besar dari angka drop out target, maka dapat dinilai bahwa program DOTS di
RSUP Dr. Sardjito tahun 2007 belum berhasil.
Jumlah pasien yang tidak mengalami konversi hanya 3 orang tetapi dengan
banyaknya jumlah pasien drop out sebanyak 2 orang dan pasien yang pindah ke UPK
rujukan sebanyak 3 orang mengakibatkan jumlah pasien yang mengalami konversi
menjadi lebih sedikit, akibatnya angka konversi juga menjadi lebih kecil dari angka
konversi target.
Angka kesembuhan yang lebih kecil dari angka kesembuhan target, hal ini
dikarenakan pasien tidak menyerahkan hasil pemeriksaan dahak pada akhir bulan ke5 atau ke-7 sebanyak minimal dua kali berturut-turut dengan hasil BTA negatif atau
pasien sudah melakukan pemeriksaan dahak tetapi pihak rumah sakit lalai untuk
mencatat hasil pemeriksaan laboratorium sehingga tidak dicantumkan dalam buku
pencatatan dan pelaporan. Dengan tidak adanya data hasil pemeriksaan dahak pada
akhir bulan ke-5 atau ke-7 maka pasien tidak dapat dinyatakan sembuh, hanya tercatat
sebagai pengobatan lengkap saja.
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Pasien yang mengalami drop out sebanyak 2 orang, yaitu pasien yang
meninggalkan pengobatan tanpa keterangan apapun. Tiga orang pasien pindah untuk
melanjutkan pengobatan ke daerah asalnya.
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang merupakan rumah sakit milik pemerintah
dapat dikatakan memiliki fasilitas yang cukup lengkap, faktor lain yang menyebabkan
ketidakberhasilan program DOTS di RSUP Dr. Sardjito ini kemungkinan adalah
pasien yang tidak teratur minum OAT atau aktivitas pantauan PMO yang kurang.
Banyaknya mahasiswa atau mahasiswi yang menderita penyakit TB, dengan PMO
hanya sebatas teman atau teman kost juga mempengaruhi tingkat kepatuhan minum
obat dari pasien. Banyaknya penduduk dari luar DIY juga mempengaruhi
ketidakberhasilan program ini, dimana pasien lebih memilih untuk kembali ke daerah
asalnya dimana terdapat keluarga yang merawat dan memberi perhatian lebih agar
tercapai tingkat kesembuhan yang maksimal.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan

1. Profil pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta tahun 2007 meliputi : profil jenis kelamin, jumlah pasien terbesar
adalah pasien dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 16 pasien dengan
persentase sebesar 69,57% ; profil usia pasien, jumlah pasien terbesar berada pada
range usia 15-24 tahun yaitu sebanyak 12 pasien dengan persentase sebesar
52,17% ; profil pendidikan pasien, jumlah pasien terbesar menjalani pendidikan
di tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 13 pasien dengan persentase sebesar
61,90% ; profil pekerjaan pasien, jumlah pasien terbesar bekerja sebagai
mahasiswa atau mahasiswi sebanyak 11 pasien dengan persentase sebesar 52,38%
dan profil wilayah tempat tinggal, jumlah pasien terbesar tinggal di wilayah
Sleman yaitu sebanyak 12 pasien dengan persentase sebesar 46,15%.
2. Pola pengobatan pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP Dr.
Sardjito Yogyakarta tahun 2007 meliputi : kategori pengobatan, dua puluh tiga
pasien yang tercatat sebagai penderita TB paru BTA positif mendapatkan
pengobatan kategori I, tiga diantaranya mengalami gagal konversi sehingga
mendapatkan pengobatan kategori sisipan, satu pasien diantara pasien yang gagal
konversi tersebut mendapatkan pengobatan kategori II ; obat tambahan pasien TB
paru BTA positif, kelas terapi obat tambahan yang paling sering digunakan oleh
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penderita TB paru BTA positif dalam penelitian ini adalah kelas terapi obat yang
mempengaruhi gizi yaitu sebanyak 17 pasien dengan persentase 80,95% ;
kombinasi obat tambahan pasien TB paru BTA positif, kombinasi obat-obat
tambahan yang paling sering digunakan oleh pasien TB paru BTA positif dalam
penelitian ini adalah kombinasi dari obat yang bekerja pada sistem saluran
pernafasan dengan obat yang mempengaruhi gizi yaitu sebanyak 12 pasien atau
dengan persentase sebesar 57,14 %.
3. Evaluasi pelaksanaan program DOTS pada pasien TB paru BTA positif di RSUP
Dr. Sardjito Yogyakarta, meliputi :
a) Jumlah pasien TB paru BTA positif yang menjalani pengobatan di RSUP Dr.
Sardjito Yogyakarta tahun 2007 dalam program DOTS, pasien yang
mengalami konversi BTA sebanyak 18 orang, pasien yang mengalami
kesembuhan sebanyak 15 orang, sedangkan pasien drop out sebanyak 2 orang
b) Angka konversi pasien TB paru BTA positif dalam program DOTS di RSUP
Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 adalah 78,26 %, angka kesembuhan yang
diperoleh sebesar 65,22 %, sedangkan angka drop out yang diperoleh sebesar
8,70 %
c) Setelah mengetahui dan membandingkan besarnya angka konversi dan angka
kesembuhan serta angka drop out, yakni angka konversi yang lebih kecil dari
angka konversi target (>80%) dan angka kesembuhan yang lebih kecil dari
angka kesembuhan target (>85%), sedangkan angka drop out yang diperoleh
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lebih besar dari angka drop out target (<5%), maka dapat diketahui program
DOTS di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 dinilai belum berhasil.

B.

Saran

1. Dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian serupa yang bersifat
prospektif dalam hal memastikan kepatuhan pasien minum obat, memastikan
pasien melakukan pemeriksaan dahak secara rutin dan menyerahkan ke UPK
tempat pasien menjalani pengobatan serta memastikan penulisan keterangan di
buku pencatatan dan pelaporan seperti keterangan sembuh dan hasil pemeriksaan
dahak harus dicantumkan untuk meningkatkan validasi metode pengobatan
supaya lebih akurat sehingga parameter keberhasilan program DOTS dapat
dicapai.
2. Menurut standar yang ditetapkan WHO 1995, angka kesembuhan yang diperoleh
seharusnya lebih besar dari angka konversi karena konversi dan kesembuhan
saling berhubungan. Pada penelitian ini didapatkan angka konversi lebih besar
dari angka kesembuhan yang mana hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor,
salah satu diantaranya adalah sifat kuman TB. Oleh karena itu, pengobatan TB
dapat dilakukan berdasarkan analisis dari sifat kuman TB tersebut.
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Lampiran 1. Data pasien tuberkulosis paru BTA positif dalam program Directly Observed Treatment Shortcourse di RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta tahun 2007 yang diperoleh dari buku pencatatan dan pelaporan program Directly Observed Treatment Shortcourse

No

Tgl
No.
Regist. Regist.

No.
RM

Jenis
Klmn
L/P

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ket :

17/01/
07

03

12/02/
07

09

10/04/
07

25

11/04/
07

27

8/05/
07

38

2/06/
07

41

127
7400

L

112
3978

L

129
0606

L

129
1125

L

128
1605

L

130
3472

P

Umur
Tgl
Mulai
15 25 35 45 55 >
- 65 berobat
24 34 44 54 64
9/01/
40
07
I/+
Baru
9/02/
23
07
I/+
Baru
5/04/
51
07
I/+
Baru
10/04/
21
07
I/+
Baru
11/02/
21
07
I/+
Baru
29/06/
23
07
I/+
Baru

Reg.
Lab

Pem.
Pem.
Pem. Pem.Dahak
Akhir
Sembuh
Dahak Dahak Dahak
bln 5-7
Pengobatan
bln 2
bln 3
bln 4

17/02/
07
(+)

13/03/
07
(-)

-

-

29/06/
07
(-)

1/08/
07

1/08/
07
PKI/1

12/02/
07
(+)

4/04/
07
(-)

-

-

28/06/
07
(-)

23/10
07
(-)

1/08/
07
PKI/1

10/04/
07
(+)

5/06/
07
(-)

-

-

29/08/
07
(-)

18/09/
07
(-)

26/09/
07
PKI/1

11/04/
07
(+)

7/06/
07
(-)

-

27/08/
07
(-)

1/10/
07
(-)

24/09/
07

2/10/
07
P K I/ 1

8/05/
07
(+)

29/06/
07
(-)

-

-

27/10/
07
(-)

29/10/
07

30/10/
07
P K I/ 1

2/06/
07
(+)

29/08/
07
(-)

19/12/
07

19/12/
07
P. lgkp

-

-

-

PKI = Pengobatan Kategori I
P. lgkp = Pengobatan lengkap
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

7/06/
07

46

21/06/
07

49

26/06/
07

56

28/06/
07

57

6/07/
07

59

9/07/
07

62

13/07/
07

64

21/07/
07

67

129
9735

L

20

119
9147

P

21

127
7500

P

130
3133

L

126
7290

L

117
2132

46

36

21

P

130
5774

L

130
7159

L

5/06/
07
I/+
Baru
25/06/
07
I/+
Baru
25/06/
07
I/+
Baru
27/06/
07
I/+
Baru
4/07
07
I/+
Baru
60

17

47

17/07/
07
I/+
Baru
23/07/
07
I/+
Baru

7/06/
07
(+)

8/08/
07
(+)

5/09/
07
(-)

-

14/12/
07
(-)

21/06/
07
(+)

20/08/
07
(-)

14/09/
07
(-)

-

-

26/06/
07
(+)

22/08/
07
(-)

-

-

22/12/
07
(-)

28/06/
07
(+)

-

-

-

-

6/07/
07
(+)

22/08/
07
(-)

-

-

9/07/
07
(+)
13/07/
07
(+)

4/09/
07
(-)
8/09/
07
(+)

21/07/
07
(+)

19/09/
07
(-)

-

-

28/09/
07
(+)

-

-

-

2/11/
07

14/12/
07
PKI/1

7/01/
08

7/01/
08
P. lgkp

30/11/
07

26/12/
07
PKI/1

21/07/
07

Pindah
21/07/07
PKI

21/01/
08
(-)

21/12/
07

23/01/
08
PKI/1

19/12/
07
(-)
24/01/
08
(-)

22/12/
07

22/12/
07
PKI/1
25/01/
08
p. lgkp

3/01/
08
(-)

5/01/
08

28/01/
08

4/01/
08
PKI/1

75

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

13/08/
07

79

14/08/
07

80

23/08/
07

88

31/08/
07

90

5/09/
07

91

22/10/
07

104

25/10/
07

105

5/11/
07

107

130
9996

L

088
1190

L

130
1149

L

131
2830

L

131
2335

L

131
8866

P

111
5133

L

131
5546

P

8/08
07
I/+
Baru

27

37

-

27

49

26

21

25

21

12/06/
07
I/+
Baru
30/08/
07
I/+
Baru
29/08/
07
I/+
Baru
17/10/
07
I/+
Baru
27/10/
07
I/+
Baru
19/09/
07
I/+
Baru

13/08/
07
(+)

4/10/
07
(+)

12/11/
07
(-)

-

17/03/
08
(-)

19/06/
08
(-)

18/03/
08
PKI/1

14/08/
07
(+)
23/08/
07
(+)

17/10/
07
(-)

-

-

-

31/01/
08

-

-

-

-

29/10/
07

31/01/
08
P. lgkp
29/10/
07
Drop
out
Pindah
24/09/07
PKI

31/08/
07
(+)

-

-

-

-

31/10/
07

5/09/
07
(+)

-

-

-

-

21/10/
07

Pindah
8/10/07
PKI

22/10/
07
(+)

2/01/
08
(-)

-

-

21/04/
08
(-)

21/04/
08

21/04/
08
PKI/1

25/10/
07
(-)

22/12/
07
(+)

16/01/
08
(-)

-

-

12/05/
08

12/05/
08
P. lgkp

5/11/
07
(+)

21/12/
07
(-)

-

-

28/04/
08
(-)

28/04/
08

24/04/
08
PKI/1

76

23.

24.

25.

26.

6/11/
07

109

8/11/
07

112

13/11/
07

114

6/12/
07

116

110
6288

P

132
1992

L

132
2905

L

129
6804

L

23

45

33

21

26/11/
07
I/+
Baru
7/11/
07
I/+
Baru
12/11/
07
I/+
Baru
7/12/
07
I/+
Baru

6/11/
07
(+)

12/01/
08
(-)

-

-

19/08/
08
(-)

8/11/
07
(+)

11/01/
08
(-)

-

-

-

13/11/
07
(+)

12/01/
08
(-)

-

-

2/05/
08
(-)

6/12/
07
(+)

-

-

-

-

23/05/
08

25/05/
08
PKI/1

4/06/
08

28/05/
08
P. lgkp

7/05/
08

5/05/
08
PKI/1

13/01/
07

29/12/
07
Drop
out
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Lampiran 2. Data pasien tuberkulosis paru basil tahan asam positif dalam program Directly Observed Treatment Shortcourse di RSUP Dr.
Sardjito tahun 2007 yang diperoleh dari Medical Record

No.

Tgl.
Regist.

No.
Regist.

No.
RM

1.

17/01/
07

03

127
7400

2.

12/02/
07

09

112
3978

3.

10/04/
07

25

4.

11/04/
07

27

L
/
P
L

Umur Pendidikan

Pekerjaan

Daerah
Asal

40

SLTP

Buruh

Sleman

Pengawas
Menelan Obat
(PMO)
Istri

L

23

S1

Mahasiswa

Sleman

Teman Kost

129
0606

L

51

SLTA

Karyawan
Swasta

Sleman

Istri

129
1125

L

21

S1

Mahasiswa

Sleman

Teman Kost

Obat Tambahan
Dosis
Co. Amoksiklav

Neurodex
Ciprofloksasin tab
Imboost
Vitamin B6 30 mg
Ranitidin
Meloxicam
Sanadryl syr
Ambroxol
Tramadol
Cotrimoksazol
Codein
Kalnex
Radin
Hp Pro
Curcuma
Neurodex
Ambroksol
Neurodex
Vitamin B6 30 mg
Codein
Parasetamol

Sembuh

1/08/
07
PKI/1
1/08/
07
PKI/1

26/09/
07
PKI/1

2/10/
07
P K I/ 1
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5.

8/05/
07

38

128
1605

L

21

S1

Mahasiswa

Yogyakarta

Teman Kost

6.

2/06/
07

41

130
3472

P

23

S1

Mahasiswa

Yogyakarta

Teman Kost

7.

7/06/
07

46

129
9735

L

20

S1

Mahasiswa

Yogyakarta

Teman Kost

8.

21/06/
07

49

119
9147

P

21

S1

Mahasiswa

Sleman

Adik

9.

26/06/
07

56

127
7500

P

46

SLTA

Ibu Rumah
Tangga

Sleman

Suami

Radin
Sistenol tab
Kalmoksilin 500 mg
Sanmol 500 mg
Ciprofloksasin tab
Co. Amoksiklav 625 mg
Codein 30 mg
Kalnex
Ambroxol
Interhistin
Grahabion
Ambroxol syr
Vitamin B6 10 mg
OBH syr
Amoksisilin 500 mg
Neurodex
Teofilin kapsul 50 mg
Gliseril guaikolat
Salbutamol 2 mg
Vitamin B6
Voltadex 50 mg
Neurodex
Acyclovir tab 800 mg
Vitamin C 500 mg
Shake lotion
Tramadol tab
Vitamin B6 10 mg
OBH syr
Ranitidin
Myconazole krim tube I
Interhistin

30/10/
07
P K I/ 1

19/12/
07
P. lgkp
14/12/
07
PKI/1

7/01/
08
P. lgkp
26/12/
07
PKI/1

79

10.

28/06/
07

57

130
3133

L

36

SLTP

Buruh

Yogyakarta

Kakak

Gliseril guaikolat
OBH syr

11.

6/07/
07

59

126
7290

L

21

S1

Mahasiswa

Sleman

Ayah

12.

9/07/
07

62

117
2132

P

60

-

-

Yogyakarta

Anak

Ambroxol syr
Neurodex tab
Vitamin B6
-

13.

13/07/
07

64

130
5774

L

17

SLTA

Pelajar

Sleman

Ayah

Vitamin B6 50 mg

14.

21/07/
07

67

130
7159

L

47

SLTA

Pegawai
Negeri

Sleman

Istri

Vitamin B6

15.

13/08/
07

79

130
9996

L

27

SLTA

Karyawan
Swasta

Sleman

Teman

16.

14/08/
07

80

088
1190

L

37

-

-

Yogyakarta

Istri

Cefadroksil 500 mg
Fluimucyl
Neurodex
Gliseril guaikolat
Inpepsa
Radin 150 mg
Codein 10 mg
-

17.

23/08/
07

88

130
1149

L

27

S1

Karyawan
Swasta

Yogyakarta

Ibu

Ambroxol syr

18.

31/08/
07

90

131
2830

L

49

S2

Pegawai
Negeri

Lampung
selatan

Saudara

Fluimucyl syr
Cefadroksil 500 mg
Clindamycilin 300 mg
Codein tab

Pindah
21/07/07
PKI
23/01/
08
PKI/1
22/12/
07
PKI/1
25/01/
08
p. lgkp
4/01/
08
PKI/1
18/03/
08
PKI/1

31/01/
08
P. lgkp
29/10/
07
Drop out
Pindah
24/09/07
PKI

80

19.

5/09/
07

91

131
2335

L

26

SLTA

Karyawan
Swasta

Jawa
timur

Teman

20.

22/10/
07

104

131
8866

P

21

S1

Mahasiswa

Sleman

Teman Kost

21.

25/10/
07

105

111
5133

L

25

S1

Mahasiswa

Yogyakarta

Ibu

22.

5/11/
07

107

131
5546

P

21

S1

Mahasiswa

Yogyakarta

Teman Kost

23.

6/11/
07

109

110
6288

P

23

S1

Mahasiswa

Sleman

Kakak

24.

8/11/
07

112

132
1992

L

45

D3

Pegawai
Negeri

Bantul

Anak

Cefadroksil
Kalium diklofenak
Ambroxol
Fluimucyl syr
Stimuno
Vitamin B6 30 mg
Ranitidin
Allupurinol
Omeprazole
Neurodex
Neurodex

Azitromycin 500 mg
Ciprofloksasin 400 mg
Eritromisin 250 mg
Neurodex
Ambroxol syr
Gliseril guaikolat tab
Co. Amoksiklav
Sistenol
Vitamin B6 10 mg
Curcuma
Vitamin B kompleks
Fluimucyl syr
OBH syr
Ambroxol
Vitamin B6
Neurodex
Meloxicam

Pindah
8/10/07
PKI

21/04/
08
PKI/1

12/05/
08
P. lgkp
24/04/
08
PKI/1

25/05/
08
PKI/1
28/05/
08
P. lgkp

81

25.

13/11/
07

114

132
2905

L

33

S1

Wiraswasta

Kulonprogo

Istri

Fluimucyl
Imunos

26.

6/12/
07

116

129
6804

L

21

SD

Buruh

Yogyakarta

Teman

Kalnex
Voltadex
Sistenol tab

5/05/
08
PKI/1
29/12/
07
Drop out

82

83

Lampiran 3. Lembar Disposisi 1

84

Lampiran 4. Lembar Disposisi 2

85

Lampiran 5. Surat Ijin Melakukan Penelitian

86

Lampiran 6. Surat Keterangan Ethical Clearance

87

Lampiran 7. Lembar Pernyataan Peneliti

88

Lampiran 8. Lembar Pengambilan Data Rekam Medis

89

Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian

90

BIOGRAFI PENULIS

Data Pribadi
Nama
Tempat, tanggal lahir
Nama orang tua
Alamat

: Shinta Visitasia Mandiri
: Jambi, 27 Oktober 1987
: Tri Joko Hadi Nugroho dan Esterlita Supaniati
: Jalan Manggis No. 94 Bandarjaya Lampung Tengah

Jenjang Pendidikan
TK Kristen Pamerdisiwi Bandarjaya
SD Kristen 3 Bandarjaya
SLTP Kristen 2 Bandarjaya
SMU Negeri 1 Terbanggi Besar
Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Pengalaman Berorganisasi
 Seksi Acara UKF Kerohanian (2005)
 Panitia Natal UKF Kerohanian (2005)
 Panitia Paskah UKF Kerohanian (2006)

(1992-1993)
(1993-1999)
(1999-2002)
(2002-2005)
(Angkatan 2005)

