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ABSTRAK 

Latar Belakang: Tuberkulosis masih mengakibatkan morbiditas dan mortalitas yang 
tinggi pada anak-anak di negara berkembang. Tuberkulosis diseminata merupakan bentuk 
fatal tuberkulosis dengan gejala klinis dan komplikasi yang berat. Oleh karena itu, 
identifikasi faktor risiko tuberkulosis diseminata sangatlah penting untuk deteksi dini dan 
tatalaksana yang sesuai. 

Tujuan: Mengindentifikasi faktor risiko tuberkulosis diseminata pada anak. 

Metode: Studi kasus kontrol dengan melibatkan anak-anak tuberkulosis usia kurang dari 
14 tahun antara tahun 2010-2017 di klinik rawat jalan respirologi anak RSUD Dr. 
Soetomo. Kelompok kasus merupakan anak yang didiagnosis tuberkulosis diseminata 
yang meliputi tuberkulosis milier dan atau meningitis tuberkulosis. Data dikumpulkan 
dengan sampling acak sederhana dari rekam medis dengan rasio kasus dan kontrol 
sebesar 1:1. Faktor yang dianalisis meliputi usia, status gizi, kontak tuberkulosis, status 
BCG dan infeksi HIV. Kontak didefinisikan sebagai kontak erat dengan pasien 
tuberkulosis selama lebih dari dua minggu. Usia dibagi menjadi kurang dan lebih dari dua 
tahun. Status gizi dibagi menjadi gizi baik dan gizi kurang. Analisis statistik 
menggunakan chi square dan regresi logistik. 

Hasil: Sebanyak 124 anak dievaluasi, 62 kasus, 62 kontrol, 31,5% di bawah 2 tahun, 
87,9% mendapatkan imunisasi BCG. Faktor yang terkait erat dengan tuberkulosis 
disseminata adalah kontak tuberkulosis (OR 7,9; 95% CI = 3,3-18,7; p <0,01) dan status 
gizi (OR 2,9; 95% CI = 1,1-7,6; p = 0,033). Usia, status BCG dan infeksi HIV bukan 
merupakan faktor risiko signifikan tuberkulosis disseminta pada anak. 
Kesimpulan: Kontak TB dan status gizi merupakan faktor risiko signifikan terjadinya 
tuberkulosis diseminata pada anak-anak 
Kata kunci: Tuberkulosis, TB milier, meningitis TB, anak-anak, faktor risiko 
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