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FAKTA SEPUTAR 
TUBERKULOSIS

Penderita tuberkulosis 

mendapatkan layanan 

pengobatan selama 6 BULAN.

6 Bulan=

Kuman TB dapat bertahan 

dalam udara bebas selama

1-2 JAM.

INDONESIA menduduki peringkat

di dunia, di  bawah Cina KEDUA 

dan di atas India.

satu orang terinfeksi

Tuberkulosis SETIAP DETIK

faktor 
risikO

HIV/Aids

Diabetes

Kanker

Malnutrisi

Tinggal di tempat 

padat penduduk

Tinggal bersama

penderita TB

Apa yang terjadi jika berhenti minum

obat TB sebelum waktunya

Apa yang terjadi jika berhenti minum

obat TB sebelum waktunya

TB tidak sembah dan dapat terus menular 

ke orang lain

Kuman TB dalam tubuh menjadi kebal 

terhadap obat sehingga pengobatan 

berikutnya akan lebih lama dan lebih mahal 

karena jenis obatnya berbeda

Kuman TB yang kebal obat juga dapat 

ditularkan kepada orang lain dengan 

status kebal obat (lebih berbahaya)



TUBERKULOSIS (TB)
 TB atau Tuberkulosis adalah penyakit 

menular yang disebabkan oleh kuman TB 

(Mycobacterium Tuberculosis). Kuman ini 

menyerang tubuh manusia, terutama pada 

paru. TB bukan penyakit turunan, bukan 

disebabkan oleh kutukan ataupun guna-guna.

Bagaimana Penularan TB ?

 Kuman TBC keluar ke udara (melalui 

droplet/percikan dahak) pada saat penderita 

TB batuk, bersin atau berbicara.

GEJALA-GEJALA TBC

Gejala Utama

PEMERIKSAAN TBC

Dahak diambil 2 kali dalam waktu
2 hari, yakni: 

SP/SS
SEWAKTU datang di fasilitas kesehatan (hari 

ke-1) PAGI hari setelah bangun tidur (hari ke-

2) SEWAKTU datangn ke fasilitas kesehatan 

(hari ke-2)

2. Rontgen Foto Dada

Pemeriksaan tambahan berupa 
Rontgen foto dada (bila pemeriksaan
dahak hasilnya negatif, sedangkan
gejala TBC lainnya ada).

PENGOBATAN TBC

1. Pemeriksaan Dahak

2. Rontgen Foto Dada

Pengobatan berlangsung selama 6-8 bulan
yang terbagi dalam 2 tahap

Tahap Awal 

Tahap Akhir

Obat diminum 3 
kali seminggu
selama 4 atau 5
bulan

Obat diminum
setiap hari
selama 2 atau 3
bulan

Gejala Lainnya

BATUK
(berdahak maupun
tidak berdahak)

Demam meriang
(demam tidak terlalu
tinggi)

Batuk berdahak
(dapat bercampur 
darah)

Sesak napas &
nyeri dada

Berkeringat tanpa
sebab (pada malam
hari)

Badan lemas nafsu
makan berkurang

Berat badan
menurun

Jika daya tahan
tubuh lemah,
orang tersebut 
menjadi sakit 
TBC

Jika daya tahan
tubuh kuat, 
orangtersebut 
akan tetap 
sehat

Gejala Utama
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