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KATA PENGANTAR  

 

 Tuberkulosis (TB) pada anak merupakan indikator penularan penyakit 

TB yang baru saja terjadi. Secara global pada tahun 2018, sebanyak 1,1 juta anak 

sakit TB dengan 205.000 kematian anak dikarenakan TB. Tuberkulosis pada 

anak sering terlewatkan oleh penyedia layanan kesehatan disebabkan karena 

kesulitan dalam mendiagnosis dan mengobati. Data dari World Health 

Organization (WHO) menyebutkan bahwa delapan negara tercatat sebagai 

penyumbang untuk dua pertiga dari total kasus, yakni negara India sebagai 

urutan pertama, dan Indonesia di urutan ke-tiga. Anak berusia kurang dari 5 

tahun (balita) yang terpapar oleh pasien TB dewasa BTA positf beresiko tinggi 

terinfeksi Mycobacterium tuberculosis, tanpa intervensi apapun, 5-10% anak 

yang terinfeksi tersebut akan berkembang menjadi sakit TB, dan apabila sakit 

TB akan berisiko tinggi menjadi sakit TB yang berat seperti TB meningitis dan 

TB milier, yang berperan besar dalam mortalitas anak.  

 Pengobatan pencegahan isoniazid (PP INH) selama 6 bulan, telah 

direkomendasikan oleh WHO pada balita yang kontak erat atau tinggal serumah 

dengan pasien TB dewasa BTA positif sebagai profilaksis sakit TB pada anak. 

Pengobatan pencegahan INH ini ditetapkan sebagai salah satu elemen penting 

dalam program WHO End TB strategy yang bertujuan untuk mengurangi 

kejadian TB hingga 90% pada tahun 2035. Pengobatan pencegahan INHI telah 

terbukti efektif dalam mengurangi kejadian TB di beberapa negara dan termasuk 

dalam pedoman program TB nasional di banyak negara dengan sumber daya 

daya terbatas, namun jalannya program PP INH ini masih merupakan tantangan 
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bagi pemerintah karena penyerapan dan kepatuhan yang masih kurang. 

Efektivitas dan kegagalan PP INH tergantung pada interaksi kompleks dari 

berbagai faktor yang harus diberikan perhatian khusus dan ditindak lanjuti. 

Penelitian ini belum pernah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Surabaya  

sebelumnya.  

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan program studi Ilmu Kedokteran Klinik jenjang magister Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Hasil penelitian yang dicapai 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor risiko kegagalan serta 

efektivitas PP INH sebagai pencegahan sakit TB pada balita yang kontak dengan 

pasien TB dewasa BTA positif. Penelitian ini sudah seoptimal mungkin 

dilakukan dan menjadikan karya ilmiah dengan baik, namun masih banyak 

kekurangan sehingga saran dan kritikan yang bersifat konstruktif akan diterima 

dengan senang hati guna perbaikan.  

 

Penulis  
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EFEKTIVITAS DAN FAKTOR RISIKO KEGAGALAN  
PENGOBATAN PENCEGAHAN ISONIAZID  
SELAMA MASA KONTAK ENAM BULAN 

 
 

RINGKASAN 
 

Dina Aristiya Sumarno 
 

Tuberkulosis (TB) pada anak memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap morbiditas dan mortalitas pada anak dan masih menjadi masalah utama 

di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Berdasarkan data dari World 
Health Organization, (WHO) pada tahun 2018 Indonesia masih menjadi negara 

urutan ke-3 sebagai penyumbang dua pertiga dari total kasus TB di seluruh 

dunia, dan pada kasus TB anak di Indonesia mencapai 49 ribu jiwa. Tuberkulosis 

pada anak merupakan indikator yang mencerminkan transmisi penularan yang 

baru saja terjadi. Pengobatan pencegahan isoniazid (PP INH) telah lama 

direkomendasikan oleh WHO pada anak berusia kurang dari 5 tahun (balita) 

yang kontak erat atau tinggal serumah dengan pasien TB dewasa dengan basil 

tahan asam (BTA) positif sebagai pencegahan sakit TB pada anak. Pada berbagai 

negara berkembang, dengan tingkat beban TB yang tinggi, penyerapan dan 

kepatuhan PP INH masih rendah dan belum optimal. 

Peneliti ingin mempelajari efektivitas dan faktor risiko kegagalan pada hasil 

akhir PP INH selama masa kontak 6 bulan. Penelitian studi kohort longitudinal 

prospektif ini dilakukan selama 6 bulan dari bulan Januari sampai Juni 2019 

pada balita yang kontak erat atau tinggal serumah dengan pasien TB dewasa 

BTA positif yang berada di beberapa wilayah kerja Puskesmas Surabaya. Pada 

setiap balita tersebut apabila tidak didapatkan minimal salah satu gejala atau 

tanda sakit TB maka akan diberikan INH dengan dosis 10mg/kgbb/hari, sekali 

sehari selama 6 bulan. Setiap bulan peneliti akan melakukan follow up untuk 

mengevaluasi gejala atau tanda sakit TB pada balita yang diberi PP INH tersebut 

serta monitor efek samping hingga bulan ke 6 pengobatan. Hasil dari penelitian 

ini menemukan bahwa efektivitas PP INH sebagai pencegahan sakit TB selama 

masa kontak 6 bulan yakni sebanyak 95,5%  (85 subyek pengobatan lengkap dan 

tidak menjadi sakit TB), dan 6,6% subyek gagal pada hasil akhir PP INH (4 

balita menjadi sakit TB, dan 2 balita putus pengobatan). 

Analisis bivariat menemukan  sebanyak 8 faktor risiko yang berhubungan 

signifikan dengan kegagalan hasil akhir PP INH, faktor risiko itu adalah usia 

balita kontak, yaitu pada kelompok usia 1-2 tahun (p=0,023), tidak tersedianya 

ventilasi rumah (p=0.001), jarak rumah yang jauh (> 1 kilometer) dari Posyandu 

(p=0,003), gizi kurang atau malnutrisi (p=0,003), tidak tampak parut BCG 

(p=0,049), tes tuberkulin positif (p=0,003),  kunjungan tidak rutin ke Posyandu 

(p=0,003), dan waktu penyelesaian PP INH yang tidak komplit (p=0,001). Pada 

hasil risiko relatif (RR), malnutrisi memiliki nilai 14,2, yang memiliki makna 

balita dengan malnutrisi berisiko 14,2 kali untuk terjadi kegagalan pada PP INH 

dibandingkan balita dengan gizi baik, pada variabel tidak tampaknya parut BCG 

memiliki nilai 7,5, yang bermakna bahwa balita yang tidak memiliki parut BCG 

memiliki risiko mengalami kegagalan PP INH sebanyak 7,5 kali daripada balita 
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yang memiliki parut BCG. Pada variabel tidak tersedianya ventilasi memiliki 

nilai RR 18,2, yaitu balita yang tinggal di rumah tanpa ventilasi berisiko 18,2 

kali untuk terjadi kegagalan pada PP INH daripada balita yang tinggal di rumah 

dengan ventilasi yang memadai, dan pada waktu penyelesaian PP INH yang 

tidak komplit memiliki nilai 18,2, yang mengandung arti bahwa balita yang tidak 

komplit dalam meyelesaikan PP INH berisiko 18,2 kali terjadi kegagalan PP 

INH, dibandingkan dengan balita yang komplit menyelesaikan. Pada analisis 

multivariat variabel yang paling memiliki hubungan signifikan terhadap 

kegagalan pada PP INH adalah balita yang tinggal di rumah yang tidak memiliki 

ventilasi rumah (p=0,007) dan balita yang tidak komplit dalam menyelesaikan 

PP INH (p=0,007). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bahwa pentingnya mengetahui efektivitas dan faktor risiko kegagalan pada PP 

INH dapat menjadi strategi dalam mengoptimalkan program PP INH yang sudah 

berjalan sebagai salah satu elemen dalam program pengendalian TB nasional.   
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EFFECTIVENESS AND RISK FACTORS OF  
ISONIAZID PREVENTIVE THERAPY FAILURE  

DURING SIX MONTHS OF CONTACT 
 

SUMMARY 
  

Dina Aristiya Sumarno 
 

Tuberculosis (TB) in children contributes significantly to morbidity and 

mortality in children and is still a major problem throughout the world, 

especially in developing countries. Based on data from the World Health 

Organization (WHO), in 2018 Indonesia is still the 3rd country as a contributor 

to two-thirds of the total TB cases worldwide, and in the case of TB children in 

Indonesia reaches 49 thousand people. Tuberculosis in children is an indicator 

that reflects the transmission has just occurred. Isoniazid preventive therapy 

(IPT) has long been recommended by the WHO for children under 5 years old 

(toddlers) who are in close contact or living at home with adult TB patients with 

smear positive as a prevention of TB in children. In various developing 

countries, with a high level of TB burden, uptake and adherence of IPT still low 

and not optimal. 

The researchers want to study the effectiveness and risk factors of IPT 

failure final results. This prospective longitudinal cohort study was conducted 

for six months from January to June 2019 in toddlers who were in close contact 

or living at home with positive smear adult TB patients who were in areas of the 

Surabaya Public Health Center. For each of these toddlers, if at least one of the 

symptoms or signs of TB is not found, an INH will be given at a dose of 10 mg / 

kgbw/day, once a day for 6 months. Every month researchers will conduct a 

follow-up to evaluate the symptoms or signs of TB  in toddlers who were given 

IPT as well as monitor for side effects until the 6th month of treatment. The 

results of this study found that the effectiveness of IPT failure as a prevention of 

TB during the 6 months period of contacts was 95.5% (85 subjects with 

complete treatment and did not become ill with TB), and 4.5% of subjects failed 

the PP INH final results (4 toddlers became ill with TB, and 2 toddlers dropped 

out of treatment). 

Bivariate analysis found 8 risk factors that were significantly related to 

failure of IPT final results, the risk factors were the age of contact toddlers, 

namely in the 1-2 year age group (p = 0.023), unavailability of home ventilation 

(p = 0.001), distance a distant house (> 1 kilometers) from Posyandu (p = 0.003), 

malnutrition (p = 0.003), no BCG scar (p = 0.049), positive TST (p = 0.003), 

non-routine visits to Posyandu (p = 0.003), and incomplete IPT (p = 0.001). In 

the relative risk (RR), malnutrition has a value of 14.2, which means that 

toddlers with malnutrition risk 14.2 times for IPT failure compared to toddlers 

with good nutrition, on the variable of no BCG scar has a RR value of 7.5, which 

means that toddlers  who do not have BCG scar have a risk 7.5 times for IPT 

failure than toddlers who have BCG scar.  The variable unavailability of 

ventilation has a RR value of 18.2, namely toddlers living at house without 

ventilation 18.2 times the risk of IPT failure than toddlers who lives with 

adequate ventilation, and incomplete IPT has a value of 18.2, which means that 
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toddlers who are incomplete of IPT risk 18.2 times IPT failure occurs, compared 

with toddlers who completed the treatment. In multivariate analysis, the 

variables that had the most significant relationship to IPT failure were toddlers 

living in house without ventilation (p = 0.007) and toddlers who were incomplete 

of IPT (p = 0.007). The results of this study are expected to provide input that 

the importance of knowing the risk factors for IPT failure can be a strategy in 

optimizing the already running IPT program as an element in the national TB 

control program. 
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