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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Penyakit tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis (sangat jarang 

disebabkan oleh Mycobacterium avium) (UI,1985 : 574). Pada anak, TBC 

secara umum dikenal dengan istilah ―flek paru-paru‖. Pemeriksaan TBC anak 

mengalami kesulitan karena anak kecil sulit mengeluarkan dahak. Akibatnya, 

kesulitan dan keraguan dalam penanganan TBC anak (Utami, 2010). 

Permulaan TBC sukar diketahui karena gejalanya tidak jelas dan 

diagnosis utama TBC anak adalah adanya kontak dengan penderita TBC 

dewasa (UI,1985 : 574). Pengobatan TBC anak sebenarnya tidak berbeda 

dengan orang dewasa tetapi harus menjaga keteraturan pemberian obat baik 

fase awal dan fase lanjutan serta dosis yang diberikan harus disesuaikan 

dengan berat badan anak (Depkes RI,2002: 20). 

Data Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1986 menunjukkan 

bahwa penyakit TBC menduduki penyebab kematian nomor empat, dan urutan 

kesepuluh angka kesakitan. Penyakit ini juga merupakan faktor peningkatan 

penyebab kematian dari urutan keempat pada tahun 1986 menjadi urutan 

kedua pada tahun 1992 dan menduduki urutan ketiga pada tahun 1995. WHO 

telah mencanangkan tuberkulosis sebagai ―Global Emergency‖ pada tahun 

1992. Kasus ini meningkat disebabkan tingginya angka resistensi terhadap 

obat TBC, baik resistensi primer maupun resistensi sekunder. Resistensi ini 

disebabkan antara lain karena pemakaian obat antituberkulosis (OAT) tunggal, 

kombinasi OAT yang tak memadai dan pemakaian OAT yang tidak teratur 

(Chuluq et al.,2004: 127-134). 

Faktor utama terjadinya kegagalan terapi TBC anak yaitu karena 

kesulitan menelan tablet sehingga pengobatannya menjadi tidak teratur. Dari 

berbagai bentuk sediaan, puyer (pulveres) merupakan salah satu alternatif 
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yang disukai oleh anak-anak yang akan meningkatkan kepatuhan dan 

keteraturan minum obat untuk mencapai kesembuhan yang optimal. 

Dalam pengobatan TBC anak, dokter seringkali meresepkan obat anti 

tuberkulosis (OAT) secara kombinasi menjadi sediaan pulveres untuk 

meningkatkan kepatuhan dan keteraturan minum obat. Padahal dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Saranjit Singh et al (2006) tentang Masalah 

Kualitas Kombinasi Obat Anti Tuberkulosis dengan Dosis Tetap dengan Cara 

Modern, didapatkan ketidakstabilan kimia obat kombinasi karena interaksi 

langsung dari Rifampisin dengan Isoniasid dan penciptaan lingkungan asam 

dengan kelembapan yang dihasilkan Etambutol. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian tentang efek penyimpanan obat TBC anak terhadap 

kadar obat rifampisin dan isoniasid dari sediaan pulveres. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah ada perubahan stabilitas fisik sediaan pulveres racikan OAT pada 

penyimpanan suhu ruang? 

2. Apakah ada penurunan kadar rifampisin dan isoniasid dalam sediaan 

pulveres racikan OAT selama penyimpanan pada suhu ruang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjajaki adanya perubahan stabilitas fisik sediaan pulveres racikan OAT 

pada penyimpanan suhu ruang. 

2. Menjajaki adanya penurunan kadar rifampisin dan isoniasid dalam sediaan 

pulveres racikan OAT selama penyimpanan pada suhu ruang. 
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D. Manfaat penelitian 

Diharapkan setelah adanya penelitian ini dapat merekomendasikan 

peresepan yang lebih baik ditinjau dari aspek farmasetik untuk kombinasi 

TBC anak. 
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