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LATIHAN: PENEMUAN KASUS TB 

DAN MENENTUKAN KLASIFIKASI

SERTA TIPE PASIEN

K-13
DEPARTEMEN MIKROBIOLOGI 

FK USU 

Penemuan Pasien TB

Kegiatan penemuan pasien:

1. Penjaringan suspek

2. Diagnosis

3. Penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien

Suspek TB: semua pasien dgn gejala yg mencurigakan  

TB khususnya batuk > 2 minggu
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Strategi penemuan pasien TB

� Penemuan pasien TB dilakukan secara pasif �
penjaringan suspek dilakukan pd pasien yg datang 
ke unit pelayanan kesehatan (UPK)

Didukung oleh penyuluhan secara aktif �
meningkatkan penemuan suspek

�Passive promotive case finding

� Tiap pasien yg datang ke RS dgn gejala: batuk > 2-
3 mgg, dahak (+) � diperlakukan sbg suspek TB

� Semua kontak dgn pasien TB paru BTA (+) yg 
mempunyai gejala sama � periksa dahak
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Diagnosis Diferensial

� Bronkiektasis,

� Bronkitis kronis,

� Asma,

� Kanker paru,

� Infeksi jamur pada paru, dll

Indonesia � prevalensi TB paru masih tinggi � tiap 

pasien dengan gejala mirip TB & dianggap sbg suspek 

TB � pemeriksaan sputum direk secara mikroskopik
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Pemeriksaan Dahak Mikroskopik

Fungsi:

1. Menegakkan diagnosis

2. Menilai keberhasilan pengobatan

3. Menentukan potensi penularan

Diagnosis TB paru ditegakkan dengan mengumpulkan 

3 spesimen sputum dalam waktu 2 hari berturut-turut 

yaitu Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS)
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Pemeriksaan Biakan(KulturTB)

Fungsi: 

1. Mengidentifikasi M. tuberculosis � Gold 
standard

2. Mengetahui apakah kuman BTA pada pasien

tersebut masih peka/sensitif terhadap OAT 

yang digunakan atau sudah resisten
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Indikasi Kultur TB Dan Uji

Resistensi OAT:

1. Pasien TB yang masuk dalam tipe pasien kronis

2. Pasien Tb ekstraparu dan pasien TB anak (kendala 
kultur TB pada anak � sulit mengambil sampel 
spesimen BTA)

3. Pasien TB dengan HIV

4. Petugas kesehatan yang menangani pasien dengan 
kekebalan ganda

Uji/tes resistensi hanya dapat dilakukan di laboratorium 

yang telah mampu melaksanakan kultur TB dan Uji 

resistensi OAT sesuai standar internasional.
7

Diagnosis Tb paru

� Semua suspek TB � periksa sputum SPS

� Penegakan diagnosis TB paru (dewasa) � penemuan 
kuman TB (BTA)

� Program TB Nasional: diagnosis utama � penemuan
BTA melalui pemeriksaan sputum mikroskopik 

� Pemeriksaan foto thorax , biakan dan uji sensitivitas 
� penunjang diagnosis sesuai dengan indikasi

� Diagnosis TB tidak boleh hanya berdasarkan 
pemeriksaan foto thorax � tidak selalu memberikan 
gambaran spesifik pada TB paru � overdiagnosis
atau underdiagnosis
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ALUR DIAGNOSIS TB 

PARU
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Diagnosis TB Ekstraparu

� Gejala dan keluhan tergantung organ yang terkena, 
misalnya:

-Meningitis TB � kaku kuduk
-TB pleura (pleuritis) � nyeri dada
-Limfadenitis TB � pembesaran kelenjar limfe
-Spondilitis TB � deformitas tulang belakang

� Diagnosis presumtif TB ekstraparu ditegakkan 
berdasarkan gejala klinis TB yang kuat, dengan 
menyingkirkan kemungkinan penyakit lain. 
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Diagnosis TB Ekstraparu

� Ketepatan diagnosis tergantung pada metode 
pengambilan spesimen dan ketersediaan alat 
diagnostik, misalnya: uji mikrobiologi, patologi 
anatomi, serologi, foto thorax, dll. 

� Pasien TB ekstraparu sangat mungkin juga menderita 

TB paru � pemeriksaan sputum � negatif � foto 
thorax � membantu menentukan pengobatan
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Indikasi Pemeriksaan Foto thorax:

� Hanya 1 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA
positif � Foto thorax diperlukan utk mendukung
diagnosis TB paru BTA positif (lihat bagan alur, slide 
no.10)

� Ketiga spesimen dahak negatif setelah 3 spesimen
dahak SPS pada pemeriksaan awal hasilnya BTA 
negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian
antibiotik non-OAT (lihat bagan alur)

� Pasien diduga mengalami komplikasi sesak nafas
berat yg memerlukan penanganan khusus (contoh: 
efusi pleura, pneumothorax, pleuritis eksudatif, efusi
perikarditis) dan hemoptisis berat, utk menyingkirkan
bronkiektasis atau aspergiloma
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Klasifikasi Kasus TB

Manfaat: 

� Menentukan paduan pengobatan yang sesuai

� Registrasi kasus secara benar

� Menentukan prioritas terhadap pengobatan 

TB BTA (+)

� Analisis  cohort hasil pengobatan
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Kesesuaian paduan pengobatan dengan 

kategori diagnostik diperlukan 

untuk:

� Menghindari undertreatment

� Menghindari overtreatment � cost effective

� Mengurangi efek samping pengobatan
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� Klasifikasi penyakit ditentukan oleh:

� Organ yang terkena: - paru

- ekstraparu

� Hasil pemeriksaan sputum:

� TB paru BTA positif

� TB paru BTA negatif

� Tingkat keparahan penyakit

� Tipe pasien ditentukan oleh riwayat pengobatan 
TB sebelumnya:

� Baru 

� Sudah pernah diobati 

15

TB paru BTA positif

� 2 dari 3 spesimen sputum SPS hasilnya BTA (+)

� 1 spesimen sputum SPS hasilnya BTA (+) dan 

foto thorax � gambaran TB aktif

� 1 spesimen sputum SPS hasilnya BTA (+) dan 

biakan kuman TB positif

� 1 atau lebih spesimen sputum hasilnya (+) 

setelah 3 spesimen sputum dr pemeriksaan 

sebelumnya BTA (-) dan tidak ada perbaikan 

setelah pemberian antibiotik non-OAT
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TB paru BTA negatif

� Kasus yg tidak memenuhi definisi pd TB paru 

BTA (+)

� Kriteria diagnostik:

� 3 spesimen sputum SPS � BTA (-)

� Foto toraks abnormal sesuai gambaran TB aktif

� Tidak ada perbaikan stlh pemberian antibiotik 

non-OAT

� Ditentukan oleh dokter untuk diberi pengobatan
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Tipe pasien TB

� Kasus baru � belum pernah mendapat OAT 
atau baru menelan OAT < 1 bulan

� Kambuh (relaps) � sebelumnya mendapat OAT 
lalu sembuh, lalu didiagnosis kembali BTA (+)

� Kasus default � berobat > 1 bln dan putus 

berobat ≥ 2 bln, didiagnosis kembali BTA (+)

� Kasus gagal � sputum tetap/kembali (+) setelah 

≥ 5 bln pengobatan

� Kasus pindahan (transfer in) 

� Lain-lain
18



12/4/2010

10

LATIHAN: PENEMUAN KASUS TB 

DAN MENENTUKAN KLASIFIKASI

SERTA TIPE PASIEN

Kasus 1

Ibu Mariam, berumur 37 tahun , datang ke RS H.

Adam Malik dengan keluhan batuk-batuk.

1. Berdasarkan keluhan batuk-batuk tersebut, 

apakah Ibu Mariam seorang suspek TB?
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� Jawab: 

Tidak.

Perlu dilakukan anamnesis tambahan,

Sudah berapa lama batuk.

Jika batuk dahak >2-3 minggu baru dinyatakan 

suspek dengan gejala utama TB

21

2. Untuk menegakkan diagnosis, apa yang 

harus saudara tanyakan kepada Ibu 

Mariam?
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Jawab:

Perlu ditanyakan gejala tambahan

Apakah ada: 

� Batuk berdahak/sputum, darah +/-

� Demam

� Sesak nafas

� Anorexia 

� Berat badan menurun

� Badan lemas, malaise, meriang > 1 bulan

� Keringat malam tanpa kegiatan fisik

23

� Menurut riwayat sakitnya, ibu Mariam telah:

� - Batuk-batuk sekitar 1 bulan 

� - Berdahak selama 3 minggu

� - Dahak kadang-kadang bercampur bercak darah.

� - Berkeringat malam tanpa kegiatan � beberapa minggu

� - Berat badannya sudah menurun 2 Kg.

� - Sering membeli obat batuk � tidak sembuh 

� - Beberapa minggu terakhir ini dia telah berkunjung ke 
puskesmas karena keluhan yang sama, dan hanya dapat 
obat batuk cair.

� - Dulu bapaknya menderita batuk-batuk lama � mati

� Apakah ibu Mariam sekarang dapat didiagnosis sebagai 

pasien TB?
24



12/4/2010

13

Jawab: Tidak. Hanya suspek TB

4. Pemeriksaan apa yang perlu dilakukan 
sekarang?

25

Jawab: Lakukan pemeriksaan Sputum SPS

5.Jika saudara akan memeriksa dahak Ibu 
Mariam, apa yang perlu saudara jelaskan 
padanya?

26
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Jawab: 

Jelaskan cara pengambilan sampel sputum

Sewaktu, Pagi, Sewaktu

Diambil sputum/dahak, bukan air liur

Saudara memutuskan memeriksa dahaknya. 
Esok harinya, Ibu Mariam datang lagi ke RS H 
Adam Malik, membawa dahak pagi dan langsung 
menemui petugas laboratorium

27

Esok harinya Ibu Mariam datang untuk 

mendapatkan hasil pemeriksaannya. Ia 

masih sakit. Hasilnya pemeriksaan dahak: 

1+/2+/neg

6. Apa Diagnosisnya sekarang?

28
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Jawab: 

Kasus TB defenitive/pasti, BTA (+)

7. Apakah perlu pemeriksaan foto thorax 

sekarang?

Jawab: Tidak perlu

29

Kasus 2

� Bapak Mamad menderita batuk berdahak sudah 
beberapa bulan, disertai sesak nafas dan nyeri 
dada. Berat badannya sudah turun 3 kg.

� Seminggu yang lalu anda memriksa dahak SPS, 
hasilnya: Neg/Neg/Neg.

� Esok harinya Bapak Mamad datang lagi.

� Anda bekerja di Poli Paru RS H Adam Malik.

1. Apa tindakan anda?

30
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Jawab:

Periksa ulang lagi dahak SPS nya  

Kasus 3:  

Bapak Sakir, 42 tahun datang ke poliklinik penyakit 

dalam RS H.Adam Malik dengan keluhan batuk-

batuk > 3 minggu. Hasil pemeriksaan dahak SPS : 

Neg/1+/ Neg dan hasil pemeriksaan foto thorax  

menunjukkan gambaran TB paru

1. Apakah Bapak Sakir menderita TB?

31

Jawab:

ya 

2. Tindak lanjut apa yang perlu dilakukan 

terhadap bapak Sakir?

Jawab: 

Terapi TB
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Kasus 4:

� Bapak Muklis  44 tahun, dirujuk oleh dokter 

swasta ke Poli Penyakit Dalam RS H Adam 

Malik, dengan keterangan: 

� “ Bapak Muklis pasien TB dengan foto thorax 

positif, mohon diobati sebagai pasien TB.”

1. Sebagai dokter poli, apa yang harus anda 

lakukan?

33

Jawab:

� Menolak permohonan kalau Pak Muklis 

belum pernah diperiksa dahak SPS.

� Meminta Pak Muklis untuk periksa dahak SPS

34
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Kasus 5
� Bapak Wawan, usia 39 tahun, selama 2 bulan terakhir 

selalu batuk dengan mengeluarkan dahak.Sebulan yang 
lalu menderita panas tinggi dan di diagnosis sebagai tifus. 
Pada saat berobat ke RS H Adam Malik. Bapak Wawan 
diminta untuk periksa dahak 3 kali berturut-turut, dan 
hasilnya semua positif. Wawancara dan pemeriksaan 
menunjukkan bahwa Bapak Wawan belum pernah 
mendapatkan pengobatan TB sebelumnya.

� Pertanyaan:

� 1. Tetapkan diagnosis penyakit Bapak Wawan

� 2. Tetapkan klasifikasi dan tipe penyakit Bapak Wawan  

35

Jawab:

� Diagnosis: Kasus TB pasti (defenitif)

� Klasifikasi dan tipe penyakit Bapak Wawan: 

Kasus TB paru BTA positif

36
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Kasus 6: 
� Cici usia 6 tahun dalah puteri Bapak dan Ibu Khalid. Cici 

menderita panas, batuk-batuk lebih dari 3 minggu, nafsu 
makan menurun tanpa sebab yang jelas lebih dri 2 
minggu. Sudah diberi parasetamol, panas turun tetapi 
kemudian panas lagi. 

� Nenek Cici yang tinggal serumah meninggal karena TB 
BTA positif tiga bulan yang lalu.

� Pada tanggal 20 Juli 2009 yang lalu, Cici dibawa ke Poli 
Anak RS H Adam Malik. Dokter mnemukan pembesaran 
kelenjr limfe multiple dengan diameter >1cm pada axila 
dan leher. Cici juga mengalami Klinis Gizi buruk 
(BB/U<60%). Berat Badan Cici 15 kg dan terlihat parut 
BCG, Cici belum pernah mendapat pengobatan TB.

37

Pertanyaan:

� 1. Berapa jumlah bobot /skor pada kasus Cici?

� 2. Apakah masih perlu dilakukan pemeriksaan 

lain

� 3. Apakah Cici dapat didiagnosis sebagai 

pasien TB?

� 4. Apa klasifikasi penyakit TB?

38
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Jawab:

� 1.Skor 8: panas(1), batuk-batuk lebih dari 3 
minggu (1), tanpa sebab yang jelas lebih dri 2 
minggu.kontak BTA positif(3) TB pembesaran 
kelenjar limfe multiple dengan diameter 
>1cm pada axila dan leher(1). Gizi buruk 
(BB/U<60%) (2)

� 2. Tidak perlu

� 3. Ya TB

� 4. Klasifikasi: TB ekstra paru, BTA negatif

39

Kasus 7:

� Bapak Hari, usia 50 tahun, sudah beberapa 
minggu merasa lesu, nafsu makan menurun, 
dada sebelah kanan sakit, nyeri disertai batuk 
dengan dahak yang kadang berdarah. Di RSH 
Adam Malik, Bapak hari diperiksa dahak 
sewaktu- pagi- sewaktu pada tanggal 3 dan 4 
Agustus 2009, dengannomor register 
laboratorium 1411 dengan hasil ketiga sediaan 
positif. Sesuai pernyataan Bapak Hari, setahun 
yang lalu ia pernah dinyatakan sembuh dari TB

40
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Pertanyaan:

� 1. Apa Diagnosis penyakit Bapak Hari

� 2. Jika Benar Bapak Hari pernah dinyatakan 

sembuh dari TB, apa Klasifikasi penyakit dan 

tipe pasien?

� 3. Jika ternyata Bapak Hari tidak pernah 

dinyatakan sembuh dari TB, apa Klasifikasi 

penyakit dan Tipe pasien?

41

Jawab

� 1. Diagnosis: Kasus TB paru pasti/defenitif   

BTA (+) Kambuh (Relaps)

� 2. Klasifikasi: TB paru BTA positif

Tipe: Kambuh (Relaps)

� 3. Klasifikasi: TB paru BTA positif

Tipe: Kronis

42
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Kasus 8

� Bapak Rifki, usia 65 tahun, alamat bukit indah, 
adalah seorang pasien TB paru yang sedang 
dalam pengobatan dengan paduan OAT kategori 
1 dan berobat teratur di RS H Adam Malik. 
Sebulan sebelum akhir pengobatan ternyata 
pemeriksaan dahaknya tanggal 15 Juli 2009, 
nomer register laboratorium 1675, menunjukkan 
BTA positif.

� Pertanyaan:

� 1. Dengan hasil pemeriksaan dahak akhir bulan 
ke 5 tersebut di atas, apa diagnosis, klasifikasi 
dan tipe penyakit bapak Rifki sekarang?

43

Jawab:

� Kasus TB Paru (Diagnosa) BTA positif 

(klasifikasi) Gagal (Tipe)

44



12/4/2010

23

THANK YOU
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