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ABSTRAK 
 
 
Gunawan Setiadi , G0004105, 2009 . Hubungan antara Gambaran Kompleks  
Primer dan Uji Mantoux pada Tuberkulosis Anak. Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan Penelitian : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 
gambaran kompleks primer pada foto thoraks Postero-Anterior dengan uji 
Mantoux  pada tuberkulosis anak.  Diagnosa pasti tuberkulosis pada anak dengan 
penemuan  kuman Mycobacterium tuberculosis pada apusan langsung atau 
biakkan sulit ditegakkan karena jumlah kuman yang sedikit pada tuberkulosis 
anak.  Uji Mantoux dan foto thoraks adalah pemeriksaan penunjang yang penting 
untuk membantu penegakkan tuberkulosis pada anak.  
 
Metode penelitian : ini bersifat observasional  analitik dengan pendekatan cross 
sectional, dimana teknik sampling yang digunakan adalah purpose sampling. 
Penelitian dilakukan pada 75 pasien anak dengan usia kurang atau sama dengan 
15 tahun yang melakukan foto thoraks dan uji Mantoux di Balai Besar Kesehatan 
Masyarakat Surakarta selama bulan Maret - April 2009. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisa dengan Chi Square test (X²) . 

 
Hasil penelitian : Pengujian hipotesa dilakukan dengan menggunakan Chi Square 
test (X²)  dimana hasil X² hitung didapatkan 9,723 > X² tabel 3,841 dengan derajat 
kebebasan (db) 1 pada taraf signifikansi (α) = 5 % serta angka probabilitas 
0,002(p < 0,05)  dan hasil analisis statistik Odd Ratio sebesar 5,61. 
 
Simpulan penelitian : Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 
hubungan yang bermakna antara gambaran Kompleks Primer  dengan uji 
Mantoux pada tuberkulosis anak. 
 

 
Kata kunci: GAMBARAN KOMPLEKS PRIMER  , Uji Mantoux 
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ABSTRACT 
 
 
Gunawan Setiadi, G004105, 2009. The Relation between Primary  Complex and 
Mantoux Test upon Child Tuberculosis. Faculty of Medical, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 
Research Objective : This Research was conducted to understand relation between 
Primary  Complex on child Postero-Anterior thoracal radiographic and Mantoux 
test upon child tuberculosis. Diagnosis on tuberculosis upon child by 
Mycobacterium tuberculosis findings on direct smear or cultur, is hard to uphold. 
Mantoux test and thoracal radiographic is significant in diagnosis on tuberculosis. 
 
Research Methode : This research is based on analytic-observational, with cross 
sectional approach, sampling used by purposive sampling. Research was done on 
75 child patients , aged same or less than  15 years, taken from Balai Besar 
Kesehatan Masyarakat Surakarta between March - April 2009. Data was further 
analyze by Chi-Square test (X2). 
 
Result : Hipotecys was done using Chi Square test (X2), X2 was scored 9,723 > X2  

table 3,841. degree of freedom (db) 1 on significant rate (α) = 5 %, probability 
0,002 (p<0,05) and result of the statistical analysis on Odds Ratio 5,61. 
 
Summary : In conclusion, there is significant correlation between Primary 
Complex and Mantoux test upon Child tuberculosis 
 
 

 
 
Keywords   :    Primary Complex , Mantoux Test 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Tuberkulosis paru adalah suatu penyakit menular yang disebabkan 

oleh basil Mycobacterium tuberculosis yang menyerang saluran pernapasan 

bagian bawah (Alsagaff dan Mukty ,2008).  Total insidens tuberkulosis selama 

10 tahun, dari tahun 1990-199, diperkirakan 88,2 juta penyandang 

tuberkulosis. Menurut perkiraan WHO pada tahun 1999, jumlah kasus 

tuberkulosis di Indonesia adalah 583.000 orang per tahun dan menyebabkan 

kematian sekitar 140.000 orang per tahun (Kartasasmita dan Basir,2008).   

Berdasarkan hasil SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga) 2001 

tuberkulosis paru menduduki rangking ketiga (9,4 % dari total kematian) 

setelah penyakit sistem sirkulasi dan sistem pernafasan (Depkes RI,2004). 

Mycobacterium tuberculosis adalah  bakteri berbentuk batang , tidak 

membentuk spora, bersifat aerob, dapat hidup pada udara kering maupun 

dingin  dan sukar diwarnai, sekali terwarnai bakteri ini  dapat menahan 

warnanya walaupun telah diberikan asam atau alkohol , dan oleh sebab itu 

disebut basil tahan asam (Brooks et al.,2008 ; Nelson 1992) . Cara infeksi 

yang sering adalah inhalasi butir sputum penderita ketika batuk, bersin bahkan 

berbicara. Masuknya basil tuberkulosis dalam tubuh tidak selalu menimbulkan 

penyakit, terjadinya infeksi dipengaruhi oleh virulensi dan banyaknya basil 
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tuberkulosis, serta daya tahan  tubuh manusia (Amin dan Bahar ,2006; 

Nelson,1992). 

 Tuberkulosis paru dibedakan menjadi tuberkulosis paru primer dan 

post primer. Manifestasi klinis tuberkulosis paru primer umumnya 

berlangsung lambat dan tidak khas , salah satu gejala yang sering adalah 

demam ( 40-80% kasus), gejala sistemik lain yang sering dijumpai adalah 

anoreksia, berat badan tidak naik, dan malaise. Keluhan ini sulit diukur dan 

mungkin terkait dengan pemyakit penyerta (Rahajoe dan Setyanto,2008). 

Maka kalau ditemukan gejala-gejala seperti di atas biasanya tidak dipikirkan 

ke arah diagnosis tuberkulosis(Amin dan Bahar ,2006). 

 Uji  tuberkulin perlu dilakukan  agar anak dapat diobati sedini 

mungkin untuk menghindari komplikasi dengan reinfeksi pada waktu 

dewasa(Rohde,1979) . Uji tuberkulin merupakan alat diagnosis tuberkulosis 

yang memiliki nilai diagnosis sangat tinggi, pemeriksaan ini lebih penting lagi 

artinya pada anak kecil bila diketahui adanya konversi dari negatif menjadi 

positif( Said dkk,2008).  Banyak cara yang dipakai untuk melakukan tes ini, 

tapi yang paling sering adalah cara Mantoux, yaitu dengan menyuntikkan 0,1 

cc tuberkulin PPD(Purified Protein Derivate) secara intra kutan. Setelah 

penyuntikkan maka akan terjadi reaksi persenyawaan antara antigen 

tuberkulin dimana reaksi inilah yang akan menentukkan besar kecilnya 

indurasi yang ditimbulkan(Amin dan Bahar,2006). 

 Pemeriksaan penunjang lain untuk tuberkulosis paru pada anak 

adalah pemeriksaan radiologis. Gambaran radiollogi dapat memperkuat 
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dugaan adanya penyakit tuberkulosis lebih dini.(Alsagaff dan Mukty,2008). 

Secara umum , gambaran radiologis yang sugestif tuberkulosis adalah 

pembesaran kelenjar hilus atau paratrakeal dengan/tanpa infiltrat ,konsolidasi 

segmental/lobar, milier, kalsifikasi dengan infiltrat, atelektasis, kavitas, efusi 

pleura, dan tuberkuloma (Rahajoe dan Setyanto,2008). Bila berhubungan 

dengan test Mantoux positif maka adanya dua temuan diatas dapat dianggap 

bersifat diagnostik untuk penyakit bersifat tuberkulosis aktif. Individu-

individu dengan tes tuberkulin positif, mungkin tidak mempunyai lesi paru-

paru pada pemeriksaan Roentgen. Tetapi harus dianggap bahwa pada individu 

tersebut terdapat infeksi dimana lesi-lesi tersebut terlalu kecil untuk dikenali 

atau bahkan telah sembuh sempurna (Nelson,1992). 

Adanya kelemahan dan kelebihan masing-masing metode pemeriksaan 

penunjang, mendorong peneliti untuk mengetahui hubungan antara gambaran 

kompleks primer tuberkulosis dengan uji Mantoux yang berkaitan dengan 

penegakkan diagnosis tuberkulosis paru  pada anak. 

 

B.  Perumusan Masalah 

  Adakah hubungan antara gambaran kompleks primer dengan uji 

Mantoux pada tuberkulosis anak ? 

 

C.  Tujuan Penelitan 

  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara gambaran 

kompleks primer dengan uji Mantoux  pada tuberkulosis anak. 
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D.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis :   

Untuk ilmu pengetahuan terutama Radiologi , yaitu mengetahui hubungan 

antara gambaran kompleks primer  dengan uji Mantoux pada tuberkulosis 

anak. 

2. Manfaat Praktis :  

Dapat membantu dalam menegakkan diagnosis dini  dan penanganan yang 

lebih adekuat oleh para klinisi terhadap penderita tuberkulosis anak. 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Tinjauan Pustaka 

1. Definisi 

Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi kronik  yang menyerang 

saluran pernafasan bagian bawah (Alsagaff,1995). Penyakit ini dinamakan 

tuberkulosis karena terbentuknya nodul yang khas yakni tuberkel. Hampir 

seluruh organ tubuh dapat terserang olehnya, tapi yang paling banyak adalah 

paru-paru (Amin dan Bahar,2006).  Sejak akhir tahun 1990 -an ,dilakukan 

deteksi terhadap beberapa penyakit yang kembali muncul (re-emerging 

dissease)   dan menjadi masalah  salah satunya tuberkulosis  (Kartasasmita 

dan Basir,2008) 
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2. Etiologi  

Penyebab tuberkulosis adalah Mycobacterium tuberkulosis, yang 

ditemukan  oleh Robert Koch tahun 1882. Kuman ini tidak membuat racun, 

tetapi kerusakan jaringan-jaringan manusia diperkirakan oleh protein kuman 

yang dapat menyebabkan  nekrosis, sedangkan lemaknya yang membuatnya 

tahan asam, menyebabkan fibrosis dan produksi sel-sel epiteloid dan tuberkel . 

Sebagian besar kuman terdiri atas asam lemak (lipid), dan lipid inilah yang 

membuat kuman lebih tahan terhadap asam (asam alkohol) sehingga disebut 

basil tahan asam (BTA). Di dalam jaringan hidup sebagai parasit intraseluler 

yakni dalam sitoplasma makrofag. Makrofag yang semula memfagositosis 

malah kemudian disenanginya karena banyak mengandung lipid. Bakteri ini 

bersifat aerob sehingga kuman ini menyenangi jaringan yang tinggi kadar 

oksigennya (Asril, 2001). Kuman tuberkulosis cepat mati dengan sinar 

matahari langsung, tetapi dapat hidup beberapa jam ditempat yang gelap dan 

lembab (Anonim,2000). 

3.  Patogenesis  

Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam tubuh melalui tiga jalan : 

saluran nafas, saluran pencernaan, luka bakar (Prince dan Wilson, 1994), yang 

utama melalui saluran nafas, sehingga batuk dan meludah merupakan sumber 

utama penularan (Crofton et al.,1998). Infeksi terjadi biasanya melalui debu 

atau titik cairan (droplet) yang mengandung kuman tuberkulosis dan masuk ke 

jalan nafas. Penyakit timbul setelah kuman menetap dan berkembang biak 
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dalam paru – paru (Robert dan Hasrul, 1993). Faktor-faktor yang erat 

hubungannya dengan terjadinya infeksi : (Amin dkk.,1989) 

a. harus ada sumber penularan 

b. jumlah bakteri yang mempunyai kemampuan mengadakan infeksi 

c. virulensi bakteri 

d. daya tahan menurun yang memungkinkan bakteri tuberkulosis 

berkembang biak 

Pembagian tuberkulosis paru secara patologis : 

a. Tuberkulosis Primer  

Tuberkulosis primer merupakan infeksi yang terjadi sebelum tubuh 

mempunyai kekebalan spesifik terhadap Mycobacterium tuberculosis, 

ditandai dengan terbentuknya komplek primer (Asril, 2001).  Penularan 

tuberkulosis paru terjadi karena kuman dibatukkan atau dibersinkan keluar 

menjadi droplet nuclei dalam udara sekitar kita.  Partikel infeksi ini dapat 

menetap dalam udara bebas 1-2 jam, tergantung ada tidaknya sinar 

ultraviolet, ventilasi yang buruk dan kelembaban. Dalam suasana lembab 

kuman dapat tahn berhari-hari sampai berbulan-bulan. Bila partikel ini 

terisap oleh orang sehat, ia akan menempel pada saluran napas atau 

jaringan paru. Partikel dapat masuk ke alveolar bila ukuran partikel <5 

mikrometer.  Kuman akan dihadapi pertama kali oleh netrofil, kemudian 

baru oleh makrofag. Kebanyakan partikel ini akan mati atau dibersihkan 

oleh makrofag keluar dari percabangan trakeobronkial bersama gerakan 

silia dengan sekretnya. 
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Bila kuman menetap di jaringan paru, berkembang biak dalam 

sitoplasma makrofag.  Di sini ia dapat terbawa masuk ke organ tubuh 

lainnya.  Kuman yang bersarang di jaringan paru akan berbentuk sarang 

tuberkulosis pneumonia kecil dan disebut sarang primer atau afek primer 

atau sarang (fokus) Ghon. Sarang primer ini dapat terjadi disetiap bagian 

jaringan paru.  Bila menjalar sampai ke pleura , maka terjadilah efusi 

pleura.  Kuman dapat juga masuk melalui saluran gastrointestinal, 

jarinngan limfe, orofaring, dan kulit, terjadi limfadenopati regional 

kemudian bakteri masuk ke dalam vena dan menjalar ke seluruh organ 

seperti paru, otak, ginjal, tulang. Bila masuk ke arteri pulmonalis maka 

akan terjadi penjalaran ke seluruh bagian paru menjadi TB milier. 

Dari sarang primer akan timbul peradangan saluran getah bening 

menuju hilus (limfangitis lokal), dan juga akan diikuti pembesaran 

kelenjar getah bening hilus (limfadenitis regional).  Sarang primer 

limfangitis lokal + limfadenitis regional = kompleks primer (Ranke). 

(Zulkifli,2006). Waktu yang diperlukan sejak masuknya kuman TB hingga 

terbentunya kompleks primer secara lengkap disebut sebagai masa 

inkubasi.  Hal ini berbeda dengan pengertian masa inkubasi pada proses 

infeksi lain, yaitu waktu yang diperlukan  sejak masuknya kuman pertama 

kali hingga timbulnya gejala penyakit.  Masa inkubasi TB bervariasi 

selama 2-12 minggu, biasanya berlangsung 4-8  minggu. Selama masa 

inkubasi tersebut kuman berkembang biak hingga mencapai    jumlah 103-

104  yaitu jumlah yang cukup untuk merangsang respon immunitas selular. 
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Pada saat terbentuknya kompleks primer, infeksi TB dinyatakan 

telah terjadi. Setelah terjadi kompleks primer immunitas selular tubuh 

terhadap TB telah terbentuk yang dapat diketahui dengan adanya 

hipersensitivitas terhadap  tuberkuloprotein (Nastiti dkk,2008), yaitu 

perubahan reaksi tuberkulin dari negatif menjadi positif (DEPKES 

RI,2006). Pada sebagian besar individu debgab sistem imun yang 

berfungsi baik, pada saat sistem immun selular telah berkembang , 

proliferasi kuman TB terhenti.  Akan tetapi, sejumlah kecil kuman TB 

dapat tetap hidup dalam granuloma.  Bila immunitas selular telah 

terbentuk, kuman TB baru yang masuk ke dalam alveoli akan segera 

dimusnahkan oleh immunitas selular spesifik (cellular mediated immunity, 

CMI). 

b. Tuberkulosis Pasca Primer 

Kuman yang dormant pada tuberkulosis primer akan muncul 

bertahun-tahun kemudian sebagai infeksi endogen menjadi tuberkulosis 

dewasa(TB Pasca Primer = TB post primer=TB sekunder) (Asril 

dkk,2006) . Tuberkulosis sekunder terjadi karena immunitas menurun 

seperti :malnutrisi, alkohol, penyakit maligna, diabetes, AIDS, gagal 

ginjal. 

Tuberkulosis pasca primer ini dengan sarang dini yang  berlokasi 

di regio atas paru (bagian apikal-posterioar lobus superior atau inferior). 

Invasinya adalah ke daerah parenkim paru-paru dan tidak ke nodus hiler 

paru.  Serangan dini ini mula – mula berbentuk serangan pneumonia kecil. 
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Dalam 3-10 minggu serangan ini menjadi tuberkel yakni suatu granuloma 

yang terdiri dari sel-sel Hostiosit dan sel Datia-Langhans (sel besar, 

dengan banyak inti) yang dikelilingi oleh sel-sel limfosit dan berbagai 

jaringan ikat. 

TB pasca primer dapat juga berasal dari infeksi eksogen dari usia 

muda menjadi TB usia tua (elderly tuberculosis). Tergantung dari jumlah 

kuman, virulensi dan immunitas pasien. Sarang dini ini dapat menjadi : 

1) Direabsorbsi kembali dan sembuh tanpa meninggalkan cacat 

2) Sarang yang mula-mula meluas, tetapi akan segera menyembuh 

dengan serbukan jaringan fibrosis.  Ada yang membungkus diri 

menjadi keras menimbulkan perkapuran.  Sarang dini yang meluas 

sebagai granuloma berkembang mengahancurkan jaringan ikat 

sekitarnya dan bagian tengahnya mengalami nekrosis, menjadi lembek 

dan membentuk jaringan keju.  Bila jaringan keju dibatukkan keluar 

akan terjadilah kavitas.  Kavitas ini mula-mula berdinding tipis, lama-

lama dindingnya menebal karena infiltrasi jaringan fibroblas dalam 

jumlah besar, sehingga menjadi kavitas sklerotik (kronik) .  Terjadinya 

perkijuan dan kavitas adalah karena hidrolisis protein lipid dan asam 

nukleat oleh enzim yang diproduksi makrofag. (Asril, 2006). 

Tuberkulosis inilah yang banyak menjadi sumber penularan utama 

(Zulkarnain, 1994). 

4. Klasifikasi 

a. Klasifikasi secara patologis : 
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1) Tuberkulosis Primer  (chidlhood tuberculosis) 

2) Tuberculosis post-primer (adult tuberculosis) 

b. Klasifikasi secara aktivitas  radiologis  

1)  Tuberkulosis paru aktif 

2)  Non aktif  

3)  Quiscent (bentuk aktif yang mulai menyembuh) 

c. Klasifikasi secara radiologis  (luas lesi) 

1) Tuberkulosis minimal : Terdapat sebagian kecil infiltrat nonkavitas 

pada satu paru maupun kedua paru, tetapi jumlahnya tidak 

melebihi satu lobus paru 

2) Moderately Advanced tuberculosis : ada kavitas dengan diameter 

tidak lebih dari  4 cm. Jumlah infiltrat bayangan halus tidak lebih 

dari satu bagian paru. Bila bayangan kasar tidak lebih dari 

sepertiga vagian satu paru. 

3) Far Advanced tuberculosis : Terdapat infiltrat dan kavitas yang 

melebihi keadaan pada Moderately Advanced tuberculosis. 

d. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis, yaitu : 

1) Tuberkulosis paru BTA positif. 

a) Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA 

positif. 

b) 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks dada 

menunjukkan gambaran tuberkulosis. 
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c) 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan biakan kuman TB 

positif. 

d) 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen 

dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif 

dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT. 

2) Tuberkulosis paru BTA negatif 

Kasus yang tidak memenuhi definisi pada TB paru BTA positif. 

Kriteria diagnostik TB paru BTA negatif harus meliputi: 

a) Paling tidak 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negative 

b) Foto toraks abnormal menunjukkan gambaran tuberkulosis. 

c) Tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT. 

d) Ditentukan (dipertimbangkan) oleh dokter untuk diberi pengobatan 

Pada tahun 1974 American Thoracic Society memberikan klasifikasi 

baru yang diambil dari aspek kesehatan masyarakat. 

1) Kategori 0 : Tidak pernah terpajan, dan tidak terinfeksi , riwayat 

kontak negatif, tes tuberkulin negatif. 

2) Kategori 1 : Terpajan tuberkulosis, tapi tidak terbukti ada infeksi. 

Di sini riwayat kontak negatif, tes tuberkulin negatif  

3) Kategori2 : Terinfeksi tuberkulosis tetapi tidak sakit. Tes 

tuberkulin positif, radiologis dan sputum negatif 

4) Kategori 3 :   Terinfeksi tuberkulosis dan  sakit 

Di Indonesia klasifikasi yang banyak dipakai adalah berdasarkan 

kelainan klinis, radiologis dan mikrobiologis  : (Asril, 2001) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



19 
 

  

1) tuberkulosis paru 

2) bekas tuberkulosis paru 

3) tuberkulosis paru tersangka yang : 

a)  tuberkulosis paru tersangka yang diobati, disini sputum BTA   

     negatif tetapi tanda – tanda lain positif, atau 

b)  tuberkulosis paru tersangka yang tidak diobati, disini sputum  

    BTA negatif dan tanda – tanda lain meragukan.  

5. Diagnosis  

Diagnosis  pasti tuberkulosis dapat ditegakkan dengan ditemukannya 

kuman TB pada pemeriksaan apusan langsung (direct smear), dan/atau biakan 

yang berupakan pemeriksaan baku emas (gold standard). Hanya saja pada 

pasien  anak diagnosis pasti tuberkulosis sulit ditegakkan karena jumlah 

kuman yang sedikit (paucibacillary), dan lokasi kuman yang jauh dari 

bronkus., sehingga hanya 10-15% pasien TB anak yang hasil pemeriksaan  

mikrobiologiknya positif/ditemukan kuman TB.  Diagnosis kerja dibuat 

berdasarkan adanya kontak terutama dengan pasien TB dewasa aktif/baru, 

kumpulan gejala dan tanda klinis, uji tuberkulin, dan gambaran sugestif pada 

foto thoraks. (Rahajoe dkk ,2008) 

a.      Gejala sistemik (umum/non spesifik) 

Manifestasi sistemik adalah gejala yang bersifat umum dan tidak 

spesifik karena dapat disebabkan oleh berbagai penyakit lain(Nastiti dan 

Darmawan,2008).  Permulaan tuberkulosis primer biasanya sukar diketahui 

secara klinik karena penyakit mulai secara perlahan-lahan.  Kadang 
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tuberkulosis ditemukan pada anak tanpa keluhan dan gejala.  Gambaran klinik 

tuberkulosis primer yang sering muncul adalah berat badan yang menurun, 

anak kehilangan aktivitas atau semangat yang biasa, anak mungkin 

berkeringat malam, batuk, atau sesak ringan.  Kadang juga dijumpai panas 

yang menyerupai typhus abdominalis atau malaria disertai atau tanpa 

hepatosplenomegali.  Mungkin gejala yang nampak pada anak jauh lebih 

sedikit dari yang diharapkan.  Karena itu, riwayat klinis relatif hanya berarti 

kecil dala penegakan diagnosis (Crofton,1998 : Nelson,1992). 

Rangkuman dari gejala umum pada TB anak adalah sebagai berikut : 

1) Demam lama (≥2 minggu) dan/atau berulang tanpa sebab yang 

jelas ( bukan demam tifoid, infeksi saluran kemih, malaria, dan 

lain-lain), yang dapat disertai dengan keringat malam.  Demam 

umumnya tidak tinggi. 

2) Batuk lama >3 minggu, dan sebab lain telah disingkirkan. 

3) Berat badan turun tanpa sebab yang jelas, atau tidak naik dalam 1 

bulan dengan penanganan gizi yang adekuat. 

4) Nafsu makan tidak ada (anoreksia) dengan gagal tumbuh dan BB 

tidak naik dengan adekiyat (failure to thrive) 

5) Lesu atau malaise. 

6) Diare persisten yang tidak sembuh dengan pengobatan baku diare. 

Batuk merupakan gejala utama TB pada orang dewasa, tetapi bukan 

gejala utama pada TB anak. Tuberkulosis paru  pada anak biasanya 

berlokasi di parenkim yang tidak memiliki reseptor batuk, sehingga TB 
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pada anak tidak menyebabkan batuk secara langsung.  Keringat malam 

bukan gejala penting pada TB anak, karena anak yang masih dalam fase 

tumbuh, growth hormon disekresi dan bekerja pada malam hari , sehingga 

metabolisme tubuh meningkat pada malam hari, dan dapat berkeringat 

pada malam hari (Rahajoe dan Setyanto,2008). 

b. Pemeriksaan Penunjang 

 Pemeriksaan laboratorium pada TB  

1) Darah  

Pemeriksaan ini kurang mendapat perhatian. Karena hasilnya kadang-

kadang meragukan, hasilnya tidak sensitif juga tidak spesifik(papdi,2008). 

Peningkatan nilai LED dan hiting limfosit  tidak mempunyai nilai 

diagnostik karena dapat ditemukan pula  pada keadaan infeksi lainnya 

seperti pada  infeksi virus .(Rahajoe dan Setyanto , 2008). 

2) Serologi  

Pemeriksaan serologi yang banyak ditawarkan seperti PAP TB, ICT, 

Mycodot, dan lain-lain hanya dapat mengetahui adanya infeksi TB, dan 

tidak dapat menentukan sakit TB.  

3) Uji Tuberkulin Mantoux 

Uji tuberkulin cara Mantoux adalah alat diagnosa utama TB pada anak. 

Pustaka baku menyebutkan  sensitivitas uji tuberkulin diatas 90%, dengan 

spesifitas yang cukup tinggi pula(Darmawan dkk,2008).  Uji tuberkulin 

merupakan salah satu dasar kenyataan bahwa infeksi oleh Mycobacterium 

tuberculosis akan menyebabkan reaksi delayed-type hypersensitivity 
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terhadap komponen antigen yang berasal dari ekstrak Mycobacterium 

tuberculosis  atau tuberkulin(Kenyorini dkk,2006).  Tuberkulin adalah 

komponen protein kuman yang mempunyai sifat antigenik yang kuat 

(Rahajoe dan Setyanto,2008) 

 a)  Bahan  

Terdapat dua macam antigen yang digunakan untuk kepentingan 

tersebut yaitu PPD( Purified Protein Derivate) dan OT (Old Tuberkulin). 

Antigen tersebut dihasilkan melalui pengendapan protein basil 

tuberkulosis setelah ditanamkan pada media sintetis. Zat yang dipilih 

untuk test kulit disini adalah PPD, yang dapat diperoleh dengan 

fraksionisasi kimia terhadap OT. PPD distandardisasi dari segi reaktivitas 

biologisnya  sebagai “Tuberkulin Unit”(TU) (Brooks et all,2008.). 

 b)  Dosis  

Tuberkulin dalam jumlah besar yang disuntikkan ke dalam inang 

yang hipersenditif dapat menimbulkan reaksi lokal yang berat dan 

peradangan hebat serta nekrosis pada tempat infeksi.  Karena alasan ini, 

tes tuberkulin pada penyelidikan menggunakan  5 TU . Biasanya 

disuntikkan 0,1  ml intrakutan(Rohde,1979). 

 c)  Cara pemberian  

Tabung alat suntik yang sesuai dilengkapi dengan sebuah jarum 

berukuran 26 atau 27, dengan bevel diarahkan ke atas untuk memasukkan 

0,1 ml PPD ke lapisan paling superfisial dari epidermis lengan bawah. 
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Selama beberapa detik, jarum tersebut hendaknya tidak dilepaskan untuk 

memperkecil kemungkinan kebocoran (Nelson,1992). 

 d)  Reaksi terhadap tuberkulin  

Pada individu yang pernah menderita infeksi primer dengan basil 

Mycobacterium tuberculosis, akan  terjadi indurasi, edema, eritema 

dalam 48-72 jam.  Reaksi kulit membutuhkan sekitar  48-72 jam setelah 

penyuntikan untuk mencapai puncaknya.  Reaksi harus dibaca selama 

waktu tersebut (Price dan Wilson,1990). 

4)  Pemeriksaan Radiologis  

Lesi primer biasanya tanpa gejala atau hanya disertai oleh gejala-gejala 

yang ringan, sehingga pada saat ini mungkin pula tidak ada kelainan-

kelainan radiologis yang dapat dilihat, tergantung daripada letak dan 

besarnya lesi(Simon,1981). 

Hampir tidak mungkin membuat diagnosis berdasar hasil pemeriksaan 

radiologis saja karena manifestasi tuberkulosis dapat menyerupai penyakit 

lainnya.  Tuberkulosis sering memberikan gambaran yang aneh-aneh 

sehingga dikatakan” tubercolosis is the greatest imitator”, sebuah foto 

thorax tunggal, sebaiknya tidak dipakai untuk menetapkan aktivitas atau 

inaktivitas penyakit(Sutton,1995 : Price dan Wilson,1992). 

Gambaran radiologis paru yang  biasanya  terlihat pada tuberkulosis 

paru ialah : (FK UI,1985) 

a. Komplek primer 

b. pembesaran kelenjar hilus atau paratracheal 
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c. penyebaran milier  

d. penyebaran bronchogen 

e. atelektasis 

f. pleuritis dengan efusi 

Bila tidak ada kelainan pada foto Roentgen belum berarti tidak ada 

tuberkulosis, sebab kelainan pada foto Roentgen biasanya baru kelihatan 

sekurang-kurangnya 10 minggu setelah infeksi oleh basil tuberkulosis 

(Rasad,1995). 

B.  Kerangka Pemikiran 
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C.    Hipotesis  

Inhalasi   

Sal.napas   

Paru  

Dipengaruhi jumlah 
kuman , Virulensi, dan 
daya tahan tubuh 

Dihancurkan  
makrofag 

/kuman mati  

Kuman Hidup 
berkembang 

biak  

Foto Roentgen Uji Mantoux  
Hubungan? 

Pembentukan 
Fokus Primer   

 

Limfaadenitis Limfangitis 

Kompek Primer   
 

Kuman 
M.Tuberculosis 
 

Gambar 2.1 Skema kerangka pemikiran 
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Ada hubungan antara gambaran kompleks primer dengan uji Mantoux 

pada tuberkulosis anak. 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik  dengan 

pendekatan cross sectional. 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini di lakukan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

Surakarta. 

C. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian berjumlah 75 pasien anak yang dilakukan 

pemeriksaan foto  di thoraks dan Uji Mantoux di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Surakarta dengan kriteria kriteria inklusi: 

1. Usia 1 sampai dengan 15 tahun 

2. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

D. Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. 

 

E. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas : Gambaran kompleks primer tuberkulosis 
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2. Variabel terikat  : Uji Mantoux  

F. Definisi Operasional 

1.  Uji Mantoux  :  

Uji Mantoux adalah salah satu cara uji tuberkulin dengan 

menyuntikkan 0,1 ml PPD secara intrakutan 

2.  Kompleks primer 

Kompleks primer adalah  gambaran fokus primer yang disertai dengan 

pembesaran kelenjar getah bening regional  

G. Instrumentasi penelitian : 

1. Pemeriksaan radiologis  

2. Hasil uji Mantoux  

H. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel 

2x2  (Tabel 1). Hubungan variabel ditaksir dengan ukuran OR (= Odds Ratio) 

serta Confidence Interval 95% (Murti, 1997).  

Rumus OR sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.1  Tabel 2x2 tentang hubungan antara gambaran kompleks primer dan 

Uji Mantoux 

Uji Mantoux      

 Positif Negatif 

Positif a b Kompleks  

Primer Negatif c d 

 

Signifikansi statistik hubungan tersebut diuji dengan uji Chi Square (Murti, 

1997). Rumus X2 :   

 

2
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Keterangan : 

N  : ukuran sampel 

a  : jumlah sampel kompleks primer (+) dan Uji Mantoux (+) 

b : jumlah sampel kompleks primer (+) dan Uji Mantoux (-) 

c  : sampel kompleks primer (-) dan Uji Mantoux (+) 

d  : sampel kompleks primer (-) dan Uji Mantoux (+) 

I. Rancangan Penelitian 

 
 

 

 

 

 

Pasien tersangka 
TB anak 

Kompleks Primer (+) 

Kompleks Primer (-) 

Uji Mantoux (-) 

Uji Mantoux (+) 

Uji Mantoux (-) 

Uji Mantoux (+) 

Gambar 3.2 Rancangan penelitian tentang hubungan antara gambaran 

kompleks primer dan Uji Mantoux 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Karakteristik Sampel 

Telah dilakukan penelitian mengenai hubungan antara gambaran 

kompleks primer (pada pemeriksaan foto thoraks)  dan uji Mantoux pada 

tuberkulosis anak di BBKPM Surakarta.  Data selengkapnya mengenai 

karakteristik sampel yang diamati dapat dilihat pada lampiran A. Dari data 

yang diperoleh dapat dikemukakan hasil dalam bentuk tabel sebagai 

berikut:  

Dari Tabel 4.1, diketahui bahwa ternyata dari 75 subyek 54,7 % 

berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 45,3  % berjenis kelamin 

perempuan. 

Tabel 4.1 Distribusi Subyek Menurut Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Jumlah  Persen 
Laki-laki 41  54,7 

Perempuan 34  45,3 
Jumlah 75  100 

 

Dari Tabel 4.2, diketahui bahwa dari subyek yang diteliti, jumlah subyek 

terbanyak pada interval usia 1-5  tahun yakni sebesar 62,6   %, kemudian 

pada interval usia 5-10  tahun yakni sebesar 30,7 % kemudian pada 

interval usia 10-15 yakni sebesar 6,7  %. 
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Tabel 4.2 Distribusi Subyek Menurut Interval Usia  

Usia (tahun)  Jumlah Persen 
1-5  47 62,6 
5-10  23 30,7 
10-15  5 6,7 

Jumlah  75 100 
 

Dari Tabel 4.3, diketahui bahwa dari 75 subyek ternyata sebesar  

49,3 % pada pemeriksaan radiologis  menunjukkan gambaran kompleks 

primer tuberkulois , sementara sebesar 50,7 % tidak menunjukkan 

gambaran kompleks primer tuberkulois. 

Tabel 4.3 Distribusi Subyek Menurut Hasil Pemeriksaan FotoThoraks 

Postero-Anterior  

Foto Thoraks Jumlah  Persen 
PKTB positif  37   49,3 
PKTB negatif 38  50,7  

Jumlah 75  100 
 

Dari Tabel 4.4, diketahui bahwa dari 75 subyek ternyata sebesar  

29,3 % pada uji  Mantoux menunjukkan hasil positif, sementara 70,7  % 

menunjukkan hasil negatif pada uji Mantoux.. 

Tabel 4.4 Distribusi Subyek Menurut Hasil Uji Mantoux 

Uji Mantoux Jumlah  Persen 
Positif 22  29,3 
Negatif 53  70,7 
Jumlah 75  100 
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B.  Analisis Data 

Tabel 4.5 menunjukkan hubungan yang secara statistik signifikan 

antara kompleks primer tuberkulosis  sebagaimana tampak dari foto 

thoraks Postero-Anterior  dan kepositifan hasil Uji Mantoux. Pasien anak 

yang menunjukkan gambaran kompleks primer mempunyai kemungkinan 

mengalami uji Mantoux positif pada kulit 5,61  kali lebih besar daripada 

pasien anak tanpa gambaran kompleks primer  (OR= 5,61 ; p= 0,002). 

Tabel 4.5 Hasil uji statistic X2 tentang hubungan antara kompleks primer 

                 tuberkulosis dan uji Mantoux 

 Uji Mantoux    

Positif Negatif Total OR X2 p 
Kompleks 

Primer Jumlah 
(persen) 

Jumlah 
(persen) 

Jumlah 
(persen)    

Positif 
17 

(22,7 %) 
20 

(26,6) 
37 

(49,3 %) 5,61 9,723 0,002 

Negatif 5 
(6,7 %) 

33 
(44,0 %) 

38 
(50,7 %) 

   

 

Gambar 4.6 menunjukkan perbedaan persentase kepositifan Uji 

Mantoux yang lebih tinggi pada pasien tuberkulosis anak dengan 

gambaran kompleks primer (pada pemeriksaan foto thoraks Postero 

Anterior ) dibandingkan dengan pasien tanpa gambaran kompleks primer, 

dan perbedaan tersebut dengan uji X2 secara statistic signfifikan (X2= 

9,723 ; p=0,002). 
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Dari hasil analisis, didapatkan odd ratio sebesar 5,61 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa antar kedua variable yakni pemeriksaan 

gambaran kompleks primer dengan foto thoraks dan pemeriksaan Uji 

Mantoux saling berhubungan. Angka odd ratio sebesar 5,61 ini 

menandakan bahwa gambaran kompleks  primer pada pemeriksaan foto  

thoraks  mempunyai kemungkinan untuk menunjukkan kepositifan dalam 

uji Mantoux sebesar 5,61 kali daripada foto thoraks tanpa gambaran 

kompleks primer.  

Pada uji signifikansi, data pada Tabel 4.4 dianalisis dengan uji Chi 

Square, dengan taraf signifikansi 0,05. dasar pengambilan keputusan yang 

dipakai adalah bila Chi Square hitung lebih besar dibandingkan Chi 

Square tabel (Chi Square tabel = 3,84) dan probabilitas < 0,05 maka hasil 

penelitian dikatakan signifikan. Sebaliknya, bila Chi Square hitung lebih 
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Gambar 4.6 Perbedaan kepositifan Uji Mantoux (persen) antara pasien  
                      anak dengan dan tanpa gambaran kompleks  primer  
                      (X2=9,723; p=0.002) 
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kecil dibandingkan Chi Square tabel dan probabilitas > 0,05 maka hasil 

penelitian dikatakan tidak signifikan. Dari hasil pengolahan data pada 

tabel 4.4 didapat angka Chi Square hitung sebesar 9,723 dan angka 

probalilitas sebesar 0,002, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara gambaran kompleks  primer pada foto thoraks dan kepositifan Uji 

Mantoux secara statistik signifikan. 

 

 

 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis statistik, 

serta dengan didasari teori-teori dari penelitian sebelumnya, maka pembahasan 

hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Dari Tabel 4.2, diketahui bahwa dari subyek yang diteliti, jumlah subyek 

terbanyak pada interval usia 1 – 5 tahun yakni sebesar 62,6 %, lalu pada urutan 

kedua terdapat pada interval usia 6 – 10  tahun yakni sebesar 30,7 %, dan urutan 

ketiga pada interval usia 11 - 15 tahun yakni sebesar 6,7 %. Berdasarkan laporan 

tahun 1985, dari 1261 kasus TB anak < 15 tahun, 63 %  diantaranya  berusia  < 5 

tahun.  Kartasasmita dan Basir (2008) menyatakan bahwa anak berusia ≤ 5 tahun 

mempunyai resiko lebih besar mengalami progresi infeksi menjadi sakit TB 

karena immunitas selularnya belum berkembang sempurna ( immatur ). Resiko 
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sakit tuberkulosis  akan berkurang secara bertahap sesuai dengan bertambahnya 

usia. 

Dari Tabel 4.3, diketahui bahwa dari 75 subyek ternyata sebagian besar 

49,3  % pada pemeriksaan foto thoraks  menunjukkan gambaran kompleks primer, 

sementara 50,7  % tidak menunjukkan gambaran kompleks primer. Menurut 

Syahriar Rasad (1995), pemeriksaan radiologis sangat penting untuk diagnosis 

tuberkulosis paru. Bila ada gejala-gejala klinis tuberkulosis paru, hampir selalu 

ditemukan kelainan pada foto thoraks.    

Dari Tabel 4.4, diketahui bahwa dari 75 subyek ternyata sebagian besar 

70,7  % pada pemeriksaan uji Mantoux menunjukkan hasil  negatif, sementara 

29,3 % menunjukkan hasil uji Mantoux positif . Menurut Rahajoe dan Setyanto 

(2008) uji Mantoux mempunyai nilai diagnostik yang tinggi terutama pada anak, 

dengan sensitivitas dan spesifitas lebih dari 90%. Menurut Kenyorini dkk.(2006) 

uji Mantoux (tuberkulin) dilakukan untuk melhat seseorang mempunyai 

kekebalan terhadap basil TB, sehingga sangat baik untuk mendeteksi infeksi TB. 

Tetapi uji Mantoux (tuberkulin) ini tidak dapat untuk menentukan Mycobacterium 

tuberculosis tersebut aktif atau tidak aktif (latent). Oleh sebab itu harus 

dikonfirmasi dengan ada tidaknya gejala dan lesi pada foto thoraks untuk 

mengetahui seseorang tersebut terdapat infeksi TB atau sakit TB. 

Dari hasil peneltian didapatkan 17 subyek yang menunjukkan adanya 

gambaran kompleks primer pada pemeriksaan foto thoraksnya dan hasil uji 

Mantoux positif dan 38 subyek yang tidak menunjukkan gambaran kompleks 

primer dan uji Mantoux negatif . Menurut Rahajoe dan Setyanto(2008) paru 
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adalah port d’entrée lebih dari 98% kasus infeksi TB. Pada sebagian besar kasus, 

kuman TB dapat dihancurkan seluruhnya oleh sistem immun nonspesifik. Pada 

individu yang tidak bisa menghancurkan seluruh kuman makrofag alveolar akan 

memfagosit kuman TB dan sebagian besar dihancurkan. Sebagian kecil kuman TB 

yang tidak dapat dihancurkan akan berkembang biak dan akhirnya menyebabkan 

lisis makrofag, kemudian kuman TB membentuk lesi ditempat itu, yang 

dinamakan fokus Primer Ghon. Dari fokus primer , basil tuberkulosis menyebar. 

melalui saluran limfe dan menyebabkan inflamasi di saluran limfe (limfangitis) 

dan di kelenjar limfe (limadenitis). Gabungan dari fokus primer, limfangitis, dan 

limfadenitis disebut kompleks primer ( primary complex). Waktu yang diperlukan 

dari masuknya kuman hingga terbetuk kompleks primer disebut masa inkubasi, 

yang berlangsung antara 2-12 minggu (biasanya 4-8 minggu). Setelah terjadinya 

kompleks primer , immunitas selular tubuh terhadap TB akan terbentuk, dan dapat 

diketahui dengan adanya hipersensitivitas terhadap tuberkuloprotein, yaitu uji 

Mantoux(tuberkulin) positif (Rahajoe dan Setyanto,2008). 

Dari hasil penelitian juga didapatkan 20 subyek yang menunjukkan 

gambaran kompleks primer dan hasil negatif pada uji Mantoux., hal ini miungkin 

disebabkan karena anak masih dalam masa inkubasi TB saat uji Mantoux 

dilakukan. Atau anak dalam kondisi anergi, misalnya penggunaan steroid jangka 

panjang, sitostatika, penyakit morbili, pertusis,  varisela, influenza ,keganasan, 

serta pemberian  vaksin virus. (Rahajoe dan Setyanto,2008 : Nelson 1992). 

Dari 75 subjek penelitian didapatkan 5 sampel yang tidak menunjukkan 

gambaran komplek primer pada foto thoraks tapi menunjukkan hasil positif pada 
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uji Mantoux. Hal ini mungkin disebabkan karena immunisasi BCG (infeksi 

buatan), infeksi TB yang telah sembuh, dan infeksi mikobakteriumtipik(Rahajoe 

dan Setyawan,2008).  Individu-individu dengan uji Mantoux(tuberkulin positif) 

mungkin tidak mempunyai lesi paru-paru pada pemeriksaan foto thoraks, tetapi 

harus dianggap bahwa pada individu ini terdapat infeksi dimana lesi-lesi ini terlalu 

kecil untuk dikenali atau bahkan telah sembuh sempurna ( Nelson, 1992) 

 

Dari tabel 4.5 dan hasil analisis statistik dengan Odd Ratio didapatkan 

adanya hubungan antara gambaran kompleks primer pada pemeriksaan foto 

thoraks   dan kepositifan uji Mantoux pada kulit  (Odd Ratio sebesar 5,61) dan 

secara statistik dinyatakan signifikan karena X² hitung = 9,723 dan p<0,05.  

Dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti  

terdapat hubungan gambaran kompleks primer pada foto thoraks  dan kepositifan 

uji Mantoux dapat diterima. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Pasien yang menunjukkan gambaran kompleks primer mempunyai 

kemungkinan mengalami kepositifan  uji Mantoux pada volar lengan 

bawah  5,61 kali lebih besar daripada pasien yang tidak menunjukkan 

gambaran komplek primer pada foto thoraks (OR 5,61; nilai p 0,002). 

2. Ada hubungan yang signifikan antara gambaran kompleks primer  pada 

pemeriksaan foto thoraks  dan kepositifan  uji Mantoux pada .pasien anak 

 

B. Saran 

1. Perlu diadakannya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan teknik 

yang lebih baik (menggunakan metode penelitian prospektif), 

pengendalian variabel yang lebih cermat dan terutama mengikutsertakan 

pemeriksaan untuk menemukan kuman TB dengan  pemeriksaan sputum, 

bilas lambung, cairan pleura atau biopsi jaringan. 

2. Bagi para klinisi hendaknya dapat menentukan pilihan jenis pemeriksaan 

penunjang yang tepat, dengan tidak lupa mempertimbangkan kondisi 

penderita, agar penegakkan diagnosis dapat dilakukan lebih dini sehingga 

komplikasi yang fatal pada penderita dapat dicegah dan angka mortalitas 

akibat penyakit ini pun dapat diturunkan. 
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Lampiran A. Data Subyek Penelitian 
 

Nama  
Jenis 

Kelamin Umur(thn) PKTB Uji Mantoux  
Ers          Perempuan 10 - - 
Han            Perempuan 6 - - 
Syf                Laki-laki 9 - - 
Jes     Perempuan 2 + - 
Tgr                   Laki-laki 7 - - 
Sls   Perempuan 6 - - 
Ver             Laki-laki 2 + + 
Lin              Perempuan 2 + - 
Riz             Laki-laki 11 - - 
Abd               Laki-laki 7 - - 
Okt           Laki-laki 2 + - 
Put                  Perempuan 8 - + 
Tas                  Perempuan 9 + - 
Aff                Laki-laki 2 + + 
Arl                  Perempuan 3 + + 
Fik             Laki-laki 5 + - 
Diw Laki-laki 6 + + 
Lex       Perempuan 3 - + 
Kur    Perempuan 11 + + 
Ans                    Laki-laki 1 + - 
Mah           Laki-laki 4 - - 
Aul Perempuan 2 + + 
Dia                    Laki-laki 11 - - 
Bay              Laki-laki 7 - - 
Sel      Perempuan 6 - - 
Sal                  Perempuan 2 - - 
Han                Perempuan 2 - - 
Ugk                    Laki-laki 5 - - 
Reg                 Perempuan 5 + + 
Vik Laki-laki 2 + - 
Axl         Laki-laki 2 + + 
Alv                  Perempuan 5 + + 
Sov        Perempuan 6 + - 
Det                    Perempuan 1 + - 
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Fai              Perempuan 2 - + 
Far Laki-laki 2 - - 
Ilh  Laki-laki 8 + + 
Ivn  Laki-laki 3 - - 
Res Perempuan 1 + + 
Roz             Laki-laki 3 - - 
Val          Laki-laki 11 - - 
Yah                   Laki-laki 1 + + 
Fab             Laki-laki 3 - - 
Evn                    Laki-laki 2 + - 
Hid              Perempuan 6 - - 
Idr  Laki-laki 7 - - 
Meg Perempuan 1 - + 
Noul                  Laki-laki 4 + + 
Via  Perempuan 3 - - 
Yud                    Laki-laki 4 + + 
Ann                  Perempuan 5 + - 
Yen Perempuan 4 - - 
Dan           Laki-laki 6 + - 
Sin                 Perempuan 2 - - 
Nis                    Perempuan 1 + - 
Fer              Laki-laki 5 + - 
Her           Laki-laki 2 - - 
Nad                 Laki-laki 2 + - 
Luk               Laki-laki 2 + - 
Sin Perempuan 5 - - 
Yaz             Laki-laki 4 - - 
Ama                Laki-laki 1 + - 
Zak                   Laki-laki 3 - - 
Rad             Perempuan 1 + + 
Has                   Perempuan 2 + + 
Dev Perempuan 2 - - 
Des Perempuan 9 - - 
Sof                    Perempuan 9 - - 
Ard        Laki-laki 6 + - 
Rik Laki-laki 10 - + 
Els Perempuan 2 + - 
Rid Laki-laki 3 + + 
Nat             Laki-laki 2 - - 
Ber  Laki-laki 6 + - 
Pra               Laki-laki 14 - - 
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Lampiran B. Data SPSS 17 Viewer 
 
Frequencies 

 

Statistics 

  Jenis Kelamin Katgri Umur PKTB Mantoux 

Valid 75 75 75 75 N 

Missing 0 0 0 0 

 
Frequency Table 

Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Laki-laki 41 54.7 54.7 54.7 

Perempuan 34 45.3 45.3 100.0 

Valid 

Total 75 100.0 100.0  

 

Katgri Umur 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1-5 47 62.7 62.7 62.7 

6-10 23 30.7 30.7 93.3 

11-15 5 6.7 6.7 100.0 

Valid 

Total 75 100.0 100.0  

 

PKTB 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

negative 38 50.7 50.7 50.7 

Positif 37 49.3 49.3 100.0 

Valid 

Total 75 100.0 100.0  
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Mantoux 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Negative 53 70.7 70.7 70.7 

Positif 22 29.3 29.3 100.0 

Valid 

Total 75 100.0 100.0  

 
Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

PKTB * Mantoux 75 100.0% 0 .0% 75 100.0% 

 

PKTB * Mantoux Crosstabulation 

   Mantoux  

   Negative Positif Total 

Count 33 5 38 negative 

% of Total 44.0% 6.7% 50.7% 

Count 20 17 37 

PKTB 

Positif 

% of Total 26.7% 22.7% 49.3% 

Count 53 22 75  Total 

% of Total 70.7% 29.3% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.723a 1 .002   

Continuity Correctionb 8.205 1 .004   

Likelihood Ratio 10.124 1 .001   

Fisher's Exact Test    .002 .002 

Linear-by-Linear Association 9.593 1 .002   

N of Valid Cases 75     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.85. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Symmetric Measures 

  

Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .339   .002 

Interval by Interval Pearson's R .360 .103 3.297 .002c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .360 .103 3.297 .002c 

 N of Valid Cases 75    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Risk Estimate 

  95% Confidence Interval 

 Value Lower Upper 

Odds Ratio for PKTB 

(negative / Positif) 

5.610 1.792 17.565 

For cohort Mantoux = 

Negative 

1.607 1.164 2.216 

For cohort Mantoux = Positif .286 .118 .696 

N of Valid Cases 75   
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Lampiran C. Patokan Penelitian 
 

PATOKAN PENELITIAN 
a.  Gambaran Kompleks Primer  pada Pemeriksaan Foto thoraks 

 Lihat data hasil pemeriksaan foto thoraks. Terdapat gambaran fokus 

primer  dan gambaran pembesaran kelenjar getah bening regional 

b.  Kepositifan Uji Mantoux 

 Lihat data hasil pemeriksaan uji Mantoux. Uji Mantoux positif  ≥ 10 mm 

. 
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