
4 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tuberkulosis 

1. Definisi Tuberkulosis 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang umumnya 

menimbulkan tanda-tanda dan gejala sangat bervariasi pada masing-

masing penderita mulai dari tanpa gejala hingga gejala yang sangat akut 

dan hanya beberapa bulan setelah diketahui sehat hingga beberapa tahun, 

sering tidak ada hubungan antara lamanya sakit maupun luasnya penyakit 

(Junadi dkk, 1982).  

Tuberkulosis menurut Depkes RI adalah penyakit menular 

langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium 

Tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat 

juga mengenai organ tubuh lainnya (Depkes RI, 2008). 

Tuberkulosis merupakan suatu penyakit menular yang paling 

sering (sekitar 80%) terjadi di paru-paru, yang disebabkan oleh suatu 

basil Gram-positif tahan–asam dengan pertumbuhan sangat lamban, yakni 

Mycobacterium tuberkulosis (Tjay, 2007). 

 

2. Gejala 

a.  Gejala umum : 

1) Berat badan turun tanpa sebab jelas, berat badan sulit naik. 

2) Anoreksia dengan gagal tumbuh dan berat badan tidak naik secara   

adekuat. 

3) Demam berlangsung lama dan berulang tanpa sebab yang jelas dan 

disertai keringat malam, malaise. 

4) Pembesaran kelenjar limfe superfisialis yang tidak sakit dan 

multiple. 
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5) Batuk lama > 30hari, atau sering batuk dan pilek. 

6) Diare persisten yang tidak sembuh dengan pengobatan diare. 

b. Gejala khusus :  

Gejala sesuai dengan organ yang terkena : TB 

Kulit/skrofulodema, TB Tulang dan Sendi (gibbus, pincang), TB Otak 

dan Saraf/Meningitis dengan gejala iritabble, kuduk kaku, muntah dan 

kesadaran menurun, TB Mata (konjungtivitas fliktenularis, tuberkel 

koroid), dll. 

Gejala-gejala tersebut diatas dijumpai pula pada penyakit paru 

selain tuberkulosis. Oleh sebab itu setiap orang yang datang ke UPK 

(Unit Pelayanan Kesehatan) dengan gejala tersebut harus dianggap 

sebagai seorang “suspek tuberkulosis” atau tersangka penderita TB, 

dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung. 

 

3. Diagnosis 

a. Semua suspek TB diperiksa 3 spesimen dahak dalam waktu 2 hari, 

yaitu sewaktu – pagi – sewaktu (SPS). 

b. Diagnosis TB paru pada orang dewasa ditegakkan dengan 

ditemukannya kuman TB (BTA). Pada program TB nasional, 

penemuan BTA melalui pemeriksaan dahak mikroskopis merupakan 

diagnosis utama. Pemeriksaan lain seperti foto toraks, biakan dan uji 

resistensi / kepekaan dapat digunakan sebagai penunjang diagnosis 

sepanjang sesuai dengan indikasinya. 

c. 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. 

 

4. Penularan 

Penyakit TB ditularkan dari orang ke orang, terutama melalui 

saluran pernapasan dengan menghisap atau menelan tetes-tetes 
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ludah/dahak (droplet infection) yang mengandung basil dan dibatukkan 

oleh penderita “TB terbuka”, atau, adanya kontak anatara tetes-tetes 

ludah/dahak tersebut dengan luka dikulit. Untuk membatasi penyebaran, 

perlu sekali di-screen semua anggota keluarga dekat yang erat 

hubungannya dengan penderita. Dengan demikian, penderita baru dapat 

dideteksi pada waktu yang dini. 

Daya penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya 

kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil 

pemeriksaan dahak, makin menular penderita tersebut. Bila hasil 

penderitaan dahak negatif (tidak terlihat kuman), maka penderita tersebut 

dianggap tidak menular. Kemungkinan seseorang terinfeksi TB 

ditentukan oleh konsentrasi droplet dalam udara dan lamanya menghirup 

udara tersebut (Depkes RI, 2008). 

Terdapat banyak kesalahfahaman mengenai daya penularan 

penyakit TB. Umumnya, ada anggapan bahwa TB bersifat sangat 

menular, tetapi pada hakikatnya bahaya infeksi relatif tidak begitu besar 

dan dapat disamakan dengan penularan pada penyakit infeksi saluran 

pernapasan lainnya, seperti selesma dan influenza. Akan tetapi, bahaya 

semakin  meningkat, karena seringkali seseorang tidak diketahui sudah 

menderita TB (terbuka) dan telah menularkannya pada orang-orang 

disekitarnya sebelum penyakitnya terdeteksi (Tjay, 2002). 

Umumnya penularan terjadi dalam ruangan dimana percik dahak 

berada dalam waktu yang lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah 

percikan, sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. 

Percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan gelap dan 

lembab (Depkes RI, 2008). 

 

5. Resiko Penularan 

Resiko tertular tergantung dari tingkat pajanan dengan percikan 

dahak. Pasien TB paru dengan BTA positif memberikan kemungkinan 

risiko penularan lebih besar dari pasien TB paru dengan BTA negatif. 
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Resiko penularan setiap tahunnya ditunjukkan dengan Annual Risk 

of Tuberculosis Infection (ARTI), yaitu proporsi penduduk yang berisiko 

terinfeksi TB selama satu tahun. ARTI sebesar 1% berarti 10 orang 

diantara 1000 penduduk terinfeksi setiap tahun dan untuk di Indonesia 

sendiri, ARTI bervariasi antara 1-3%. Infeksi TB dibuktikan dengan 

perubahan reaksi tuberkulin negatif menjadi positif.  

 

6. Pencegahan 

Penularan perlu diwaspadai dengan mengambil tindakan-tindakan 

pencegahan selayaknya untuk menghindarkan infeksi-tetes dari penderita 

ke orang lain. Salah satu cara adalah batuk dan bersin sambil menutup 

mulut dan hidung dengan saputangan atau kertas tisue untuk kemudian 

didesinfeksi dengan lysol atau dibakar. Bila penderita berbicara, jangan 

terlampau dekat dengan lawan bicaranya. Ventilasi yang baik dari 

ruangan juga memperkecil bahaya penularan dan status gizi ditingkatkan. 

Anak-anak dibawah usia satu tahun dari keluarga yang menderita 

TB perlu divaksinasi BCG (Bacillus Calmette-Guerin) sebagai 

pencegahan (Tjay, 2002). 

 

7. Klasifikasi Penyakit dan Tipe Pasien 

a. Manfaat dan tujuan klasifikasi penyakit 

Manfaat dan tujuan menentukan klasifikasi dan tipe adalah : 

1) Menentukan paduan pengobatan yang sesuai. 

2) Registrasi kasus secara benar. 

3) Menentukan prioritas pengobatan TB BTA positif. 

4) Analisis kohort hasil pengobatan. 

b. Klasifikasi berdasarkan organ tubuh yang terkena, yaitu : 

1) Tuberkulosis Paru 
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Tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang menyerang 

jaringan (parenkim) paru, tidak termasuk pleura (selaput paru) dan 

kelenjar pada hilus. 

2) Tuberkulosis ekstra paru 

 Tuberkulosis ekstra paru adalah tuberkulosis yang 

menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya pleura, selaput 

otak, selaput jantung (pericardium), kelenjar limfe, tulang, 

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

lain-lain. 

c. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis, 

yaitu : 

1) Tuberkulosis paru BTA positif 

a. Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak hasilnya BTA 

Positif. 

b. Satu spesimen dahak SPS hasilnya BTA Positif dan Rontgen 

dada menunjukkan gambaran tuberkulosis. 

c. Satu spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan biakan 

kuman TB positif. 

d. Satu atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 

spesimen dahak SPS pada pemeriksaaan sebelumnya hasilnya 

BTA negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian 

antibiotik non OAT. 

2) Tuberkulosis paru BTA Negatif 

Kasus yang tidak memenuhi definisi pada TB paru BTA 

positif. Kriteria diagnostik TB paru BTA negatif harus meliputi : 

a) Paling tidak 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif. 

b) Foto toraks abnormal menunjukkan gambaran TB. 

c) Tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT. 
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d) Ditentukan (dipertimbangkan) oleh dokter untuk diberi 

pengobatan. 

d. Klasifikasi berdasarkan tingkat keparahan penyakit, yaitu : 

1. Tuberkulosis ringan 

2. Tuberkulosis berat 

 

e. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya, dibagi 

menjadi beberapa tipe pasien, yaitu : 

1.  Baru 

Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau 

sudah pernah menelan OAT kurang dari 1 bulan (4 minggu). 

2.  Kambuh (Relaps) 

Adalah pasien TB yang sebelumnya pernah mendapat 

pengobatan TB dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan 

lengkap, didiagnosis kembali dengan BTA positif (apusan atau 

kultur). 

3. Pengobatan setelah putus berobat (Default) 

Adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan 

atau lebih dengan BTA positif. 

4.  Gagal (Failure) 

Adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif 

atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama 

pengobatan. 

5.  Pindahan (Transfer In) 

Adalah pasien yang dipindahkan dari UPK yng memiliki 

register TB lain untuk melanjutkan pengobatannya. 

6.  Lain-lain 

Adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan diatas. 

Dalam kelompok ini termasuk kasus kronik, yaitu pasien dengan 

hasil pemeriksaan masih BTA positif setelah selesai pengobatan 

ulangan. 
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8. Pengobatan TB 

a. Tujuan Pengobatan 

Pengobatan TB bertujuan untuk menyembuhkan pasien, 

mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai 

penularan dan mencegah terjadinya resistensi  kuman terhadap OAT. 

b. Prinsip Pengobatan 

Pengobatan TB dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1) OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, 

dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori 

pengobatan. Jangan gunakan OAT tunggal (monoterapi). Pemakaian 

OAT-Kombinasi Dosis Tetap (OAT-KDT) lebih menguntungkan 

dan sangat dianjurkan. 

2) Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan 

pengawasan langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh 

seorang Pengawas Menelan Obat (PMO). 

3) Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal (intensif) 

dan lanjutan. 

a) Tahap awal (intensif) 

1. Pada tahap awal (intensif) pasien mendapat obat setiap hari 

dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah 

terjadinya resistensi obat. 

2. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, 

biasanya pasien menular menjadi tidak menular dalam kurun 

waktu 2 minggu. 

3. Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif 

(konversi) dalam 2 bulan. 
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b) Tahap lanjutan 

1. Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, 

namun dalam jangka waktu yang lebih lama. 

2. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister 

sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. 

Panduan OAT yang digunakan di Indonesia yaitu : 

1) Kategori 1 

Diberikan untuk pasien baru yaitu pasien baru TB paru BTA 

positif, pasien TB paru BTA negative foto toraks positif. Dan 

pasien TB ekstra paru. 

2) Kategori 2 

Diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati 

sebelumnya yaitu pasien kambuh, pasien gagal, pasien dengan 

pengobatan setelah putus berobat. 

3) OAT Sisipan 

Pasien OAT ini diberikan kepada pasien BTA positif yang 

pada akhir pengobatan intensif masih tetap BTA positif (Depkes 

RI, 2008). 

 

B. Puskesmas 

1. Pengertian Puskesmas 

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional 

yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga 

membina peran serta masyarakat disamping memberikan palayanan serta 

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam 

bentuk kegiatan pokok. 

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Kesehatan (UPK) 

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 
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2. Fungsi Puskesmas 

Fungsi Puskesmas adalah sebagai pusat pengembangan kesehatan 

Masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan 

untuk hidup sehat, serta memberikan pelayanan kesehatan secara 

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 

 

3. Struktur Organisasi dan Tata Usaha 

Susunan organisasi puskesmas : 

a. Unsur Pimpinan   : Kepala Puskesmas 

b. Unsur pembantu pimpinan  : Urusan tata usaha 

c. Unsur pelaksana   : Unit I, II, III, IV. 

4. Tugas Pokok 

a. Kepala puskesmas : memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi 

kegiatan Puskesmas yang dilakukan dalam jabatan struktural dan 

jabatan fungsional. 

b. Kepala unsur tata usaha : dibidang kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, dan surat menyurat serta pencatatan dan pelaporan. 

c. Unit I : melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga 

berencana dan perbaikan gizi. 

d. Unit II : melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan 

penyakit, khususnya imunisasi, kesehatan lingkungan dan laboratorium. 

e. Unit III : melaksanakan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan tenaga 

kerja, dan manula. 

f. Unit IV : melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, 

kesehatan sekolah dan olahraga. 
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g. Unit V : melaksanakan kegiatan pembinaaan dan perkembangan upaya 

kesehatan dan penyuluhan kesehatan masyarakat, kesehatan remaja dan 

dana sehat. 

h. Unit VI : melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan dan rawat 

inap. 

i. Unit VII : melaksanakan tugas kefarmasian (Effendy, 1997) 

 

C.  Rekam Medik 

1. Pengertian Rekam Medik 

Rekam medik adalah sejarah ringkas, jelas dan akurat dari 

kehidupan dan kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medik. 

Rekam medik menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan 

Medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang 

identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain yang diberikan kepada seorang penderita selama dirawat di 

rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat tinggal (Siregar, 2004). 

 

2. Tujuan Penggunaan Rekam Medik 

Tujuan penggunaan rekam medik adalah : 

a. Menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya 

peningkatan pelayanan kesehatan. 

b. Mendukung pelayanan medis. 

3. Kegunaan Rekam Medik 

Kegunaan rekam medik adalah : 

a. Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan 

penderita. 

b. Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap profesional 

yang berkontribusi pada perawatan penderita. 
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c. Melengkapi bukti dokumen terjadinya/penyebab kesakitan penderita 

dan penanganan/pengobatan selama tiap tinggal di rumah sakit. 

d. Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan 

yang diberikan kepada penderita. 

e. Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan pendidikan. 

f. Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data dalam 

rekam medik, bagian keungan dapat menetapkan besarnya biaya 

pengobatan seorang penderita. 

g. Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit dan 

praktisi yang bertanggung jawab. 

4. Isi Rekam Medik 

Terdapat 2 jenis rekam medik, yaitu : 

a. Rekam medik untuk pasien rawat jalan. 

Untuk pasien rawat jalan, termasuk pasien gawat darurat rekam 

medik mempunyai informasi pasien antara lain : 

1) Identitas dan formulir (lembar hak kuasa). 

2) Riwayat penyakit (anamnesis) tentang keluhan utama, riwayat 

keluarga, tentang penyakit yang merugikan diturunkan. 

3) Laporan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan laboratorium, foto 

rontgen, scaning, MRI, dan lain-lain. 

4) Diagnosa atau diagnosis banding. 

5) Intruksi diagnostik dan terapetik dengan tanda tangan pejabat 

kesehatan yang berwenang.  

b. Rekam medik untuk pasien rawat inap. 

Untuk rawat inap, membuat informasi yang sama dengan yang 

terdapat dalam rawat jalan tetapi dengan tambahan : 

1) Persetujuan tindakan medis. 
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2) Catatan konsultasi. 

3) Catatan perawat dan tenaga medis lainnya. 

4) Catatan observasi klinik dan hasil pengobatan, resume akhir dan 

evaluasi hasil pengobatan (Siregar, 2004). 
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