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BAB XVIII 

TUBERKULOSIS 

 

Tuberkulosis adalah masalah dunia yang penting. Sepertiga penduduk dunia 

diperkirakan terinfeksi Mycobacterium tuberculosis dan 8 juta kasus baru muncul setiap 

tahun. Sebagian besar penderita tuberculosis berusia 15 – 45 tahun yang merupakan usia 

produktif. Hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) di Indonesia tahun 1995 

menunjukkan bahwa penyakit TBC merupakan penyebab kematian nomor tiga (3) setelah 

penyakit kardi ovaskuler dan penyakit saluran pernapasan pada semua kelompok usia dan 

nomor satu (1) dari golongan penyakit infeksi.1 

Tuberkulosis Paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman 

TBC (Mycobacterium tuberculosis). Sebagian besar kuman TBC menyerang paru, tetapi 

dapat juga mengenai organ tubuh lainnya.1-3  

Kuman TBC berbentuk batang halus berukuran 3 x 0,5 µm, dapat juga terlihat seperti 

berbiji-biji. Mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan sehingga 

disebut juga sebagai Basil Tahan Asam (BTA). Kuman TBC cepat mati dengan sinar 

matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan 

lembab. Dalam jaringan tubuh kuman ini dapat dormant, tertidur lama selama beberapa tahun. 

 

Etiologi  

Penyakit Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. 

 

Klasifikasi 

1. Tuberkulosis Paru (TBC Paru) 

TBC Paru adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan paru, tidak termasuk pleura 

(selaput paru).  

Berdasarkan hasil pemeriksaan sputum, TBC Paru dibagi dalam : 

a. TBC Paru BTA Positif 

 Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen sputum Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS) 

hasilnya BTA positif. 

 1 spesimen sputum SPS hasilnya BTA positif dan foto rontgen dada 

menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. 

b. Tuberkulosis Paru BTA Negatif 
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Pemeriksaan 3 spesimen sputum SPS hasilnya BTA negatif dan foto rontgen dada 

menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. 

TBC Paru BTA negatif Rontgen positif dibagi berdasarkan tingkat keparahan 

penyakitnya, yaitu bentuk berat dan ringan. Bentuk berat bila gambaran foto rontgen 

dada memperlihatkan kerusakan paru yang luas (misalnya proses “far advanced” 

atau millier). 

 

2. Tuberkulosis Ekstra Paru. 

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. 

TBC ekstra-paru dibagi berdasarkan pada tingkat keparahan penyakitnya, yaitu :  

a. TBC Ekstra-Paru Ringan 

Misalnya : TBC kelenjar limfe, pleurits eksudativa unilateral, tulang (kecuali 

tulang belakang), sendi dan kelenjar adrenal. 

b. TBC Ekstra-Paru Berat 

Misalnya : meningitis, millier, pericarditis, peritonitis, pleuritis eksudativa duplex, 

TBC tulang belakang, TBC usus, TBC saluran kencing dan alat kelamin. 

 

Patogenesis 

Sumber penularan adalah penderita TBC BTA positif. Pada waktu batuk atau bersin, 

penderita menyebarkan bakteri ke udara dalam bentuk droplet (percikan sputum). Orang 

dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernapasan dan dapat 

menyebar dari paru ke bagiam tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran 

limfe, saluran napas atau penyebaran langsung ke bagian tubuh lainnya.  

a. Infeksi Primer. 

Infeksi primer terjadi saat seseorang terpapar  pertama kali dengan kuman TBC. 

Droplet yang terhirup sangat kecil ukurannya, sehingga dapat melewati system 

pertahanan mukosilier bronkus dan terus berjalan sehingga sampai di alveolus dan 

menetap. Infeksi mulai saat kuman TBC berhasil berkembang biak dengan cara 

pembelahan diri di paru yang mengakibatkan peradangan di dalam paru. Saluran limfe 

akan membawa kuman TBC ke kelenjar limfe di sekitar hilus paru dan ini disebut 

sebagai kompleks primer.Waktu antara terjadinya infeksi sampai pembentukan 

kompleks primer adalah sekitar 4-6 minggu. Adanya infeksi dapat dibuktikan dengan 

terjadinya perubahan reaksi tuberkulin dari negatif menjadi positif. 

Kelanjutan setelah infeksi primer tergantung dari banyaknya kuman yang masuk dan 

besarnya respon daya tahan tubuh (imunitas seluler). Pada umumnya reaksi daya 
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tahan tubuh tersebut dapat menghentikan perkembangan kuman TBC. Meskipin 

demikian, ada beberapa kuman akan menetap sebagai kuman persisten atau dormant 

(tidur). Kadang-kadang daya tahan tubuh tidak mampu menghentikan perkembangan 

kuman, akibatnya dalam beberapa bulan yang bersangkutan akan menjadi penderita 

TBC. Masa inkubasi berlangsung sekitar 6 bulan. 

b. Infeksi Pasca Primer (Post Primary TBC) 

Tuberkulosis pasca primer biasanya terjadi setelah beberapa bulan atau tahun sesudah 

infeksi primer, misalnya karena daya tahan tubuh menurun akibat terinfeksi HIV atau 

status gizi yang buruk. Ciri khas dari tuberkulosis pasca primer adalah kerusakan paru 

yang luas dengan terjadinya kavitas atau efusi pleura. 

 

Gambaran Klinis 

Gejala utama adalah berupa batuk terus menerus dan berdahak selama 3 (tiga) 

minggu atau lebih, sedangkan gejala-gejala tambahan yang sering dijumpai antara lain : 

sputum bercampur darah, batuk darah, sesak napas disertai rasa nyeri dada, badan lemah, 

nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa kurang enak badan (malaise), berkeringat 

malam walaupun tanpa kegiatan dan demam lebih dari sebulan. 

Gejala-gejala tersebut diatas dapat pula dijumpai  pada penyakit paru selain 

tuberkulosis. Oleh sebab itu setiap orang yang mempunyai gejala tersebut di atas harus 

dianggap sebagai seorang “suspek tuberkulosis” atau tersangka penderita TBC. 

 

Diagnosa 

Diagnosis tuberkulosis dapat ditegakkan  berdasarkan anamnesa, pemeriksaan klinik, 

pemeriksaan laboratorium dan radiologi.   

Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan adalah : 

1. Tes Mikrobiologi terdiri dari : 

a. Tes Seluler : 

- Tes BTA Sputum 

- Tes Biakan dan Identifikasi M. tuberculosis 

- Tes Kepekaan Antibiotika 

b. Tes molekuler : PCR 

2. Tes Serologis : 

a. Semirapid : TB-Dot, ELISA dan Tb-kompleks 
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b. Rapid : Mycodot dan ICT-TB 

Tes laboratorium yang sering dilakukan adalah tes seluler yaitu Tes BTA sputum, Tes 

biakan dan identifikasi serta Tes kepekaan antibiotik, sedangkan tes molekuler dan serologis 

dapat dilakukan apabila tersedia alat yang memadai yaitu PCR dan ELISA. 
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