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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

       Tuberculosis (TB) merupakan masalah kesehatan, baik dari sisi angka 

kematian (mortalitas), angka kejadian penyakit (morbiditas), maupun diagnosis 

dan terapinya. Sejak tahun 1993 penyakit ini telah dideklarasikan sebagai Global 

Health Emergency oleh World Health Organization (WHO) dimana penyakit 

Tuberculosis ini sebagai darurat kesehatan dunia karena jumlah penderita TB paru 

sekitar 583 ribu orang dan diperkirakan sekitar 140 ribu orang meninggal dunia 

tiap tahun akibat Tuberculosis. Berdasarkan laporan terkini pada tahun 2008 

inside rate (IR) kasus TB Paru diestimasikan telah mencapai 9,4 juta jiwa dimana 

cenderung terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang masing-masing 9,24 

juta di tahun 2006 dan 9,27 juta di tahun 2007. (WHO Press tahun 2009) 

       Penyebaran kasus TB Paru di dunia memang tidak merata dan justru 86 % di 

total kasus TB global ditanggung oleh negara-negara berkembang dimana sekitar 

55% dari seluruh kasus tersebut ada di negara-negara di benua Asia, 31% di benua 

Afrika dan sisanya tersebar di benua lainnya. Melihat hal ini organisasi kesehatan 

dunia (WHO) telah menetapkan 22 negara yang dianggap sebagai high burden 

countries dalam permasalahan TB Paru untuk mendapatkan perhatian serius yang 

lebih intens dalam hal penanggulangannya termasuk Indonesia. (WHO Press 

tahun 2009) 

       Berdasarkan tingginya angka insiden TB Paru dengan jumlah penduduk lebih 

dari 200 juta orang, di tahun 2007 Indonesia menempati urutan ketiga di dunia 

setelah India dan China disusul negara Nigeria di peringkat 4 dan Afrika Selatan 



2 
 

 
 

pada peringkat 5. Sementara berdasarkan laporan WHO pada tahun 2008 kelima 

negara tersebut masih masuk dalam daftar dengan kasus TB Paru tertinggi tetapi 

Indonesia  telah menempati urutan ke-5 dengan penurunan inseden rate  dari 

sekitar 528 ribu di tahun 2007 menjadi 429 ribu di tahun 2008 (Depkes RI, 2009).  

       Penurunan jumlah kasus baru TB Paru di Indonesia dari tahun 2007 dan di 

tahun 2008 sangat penting dalam mencapai angka yang lebih kecil di tahun 

berikutnya, karena Indonesia dituntut untuk membuktikan komitmen dalam 

mengatasi masalah TB Paru. Hal ini sejalan dengan tujuan ke-6 dari Millenium 

Development Goal’s (MDG’S) yang telah ditandatangani Indonesia bersama 188 

negara lainnya pada bulan September tahun 2000 yakni memerangi HIV/AIDS, 

Malaria, dan penyakit menular lainnya termasuk TB Paru. 

       Untuk mewujudkan MDG’S di tahun 2015 maka ada 3 indikator penting yang 

perlu diperhatikan yaitu prevalensi tuberculosis dan angka penderita tuberculosis 

dengan sebab apapun selama pengobatan OAT, angka penemuan penderita 

tuberculosis BTA positif baru dan angka kesembuhan penderita tuberculosis 

(WHO, tahun 2009). 

       Penyakit tubercolusis atau yang sering disebut TBC adalah infeksi menular 

yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tubercolusis. Bakteri ini merupakan 

bakteri basil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu yang lama untuk 

mengobatinya, disamping rasa bosan karena harus minum obat dalam waktu yang 

lama seseorang penderita kadang-kadang juga berhenti minum obat sebelum 

massa pengobatan belum selesai hal ini dikarenakan penderita belum memahami 

bahwa obat harus ditelan seluruhnya dalam waktu yang telah ditentukan, serta 
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pengetahuan yang kurang tentang penyakit sehingga akan mempengaruhi 

kepatuhan untuk berobat secara tuntas. 

       Penyakit TB Paru menjadi masalah sosial, karena sebagaian besar 

penderitanya adalah kelompok usia produktif, kelompok ekonomi lemah dan 

tingkat pendidikan rendah. Selain itu masalah lainnya adalah pengobatan penyakit 

TBC yang memerlukan jangka waktu lama dan rutin yaitu 6-8 bulan. Dengan 

demikian apabila penderita meminum obat tidak teratur/tidak selesai justru akan 

mengakibatkan terjadinya resistensi atau kekebalan ganda kuman TBC terhadap 

Obat Anti Tuberculosis (OAT), yang akhirnya untuk pengobatan penderita harus 

mengeluarkan biaya yang tinggi/mahal serta dalam jangka waktu yang relatif 

lebih lama. (Depkes RI, 2002) 

       Penelitian Amiruddin (2006) menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang 

mempengaruhi terjadinya kesembuhan dalam pengobatan penderita TB Paru di 

kota Ambon Pengawas Minum Obat, kepatuhan berobat penderita TB Paru dan 

efek samping obat. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa faktor kepatuhan 

pengobatan memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan kesembuhan 

penderita TB Parudi Jakarta Barat. (Rizkiyani, 2008). 

       Studi lainnya yang berkaitan dengan TB Paru yaitu yang dilakukan oleh 

Susanti (2008) di Puskesmas Purbaratu kota Tasikmalaya diketahui bahwa ada 

hubungan antara pengetahuan, sikap, dan motivasi pasien tuberculosis paru 

dengan kapatuhan berobat di wilayah kerja Puskesmas. Lamanya waktu 

pengobatan TB Paru yang harus dilakukan selama 6 bulan dapat saja dijadikan 

beban oleh penderita sehingga mereka malas untuk melanjutkan proses 

pengobatan. Adapun bagi penderita yang memiliki keinginan atau motivasi yang 
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kuat akan terhindar dan sembuh dari penyakit dan tetap akan melakukan 

pengobatan dengan patuh. 

       Kepatuhan penderita TB Paru untuk meminum obat secara tertib adalah 

merupakan tindakan yang nyata dalam bentuk kegiatan yang dapat dipengaruhi 

oleh faktor dari dalam diri si penderita (internal), maupun dari luar penderita 

(eksternal) dan dukungan keluarga merupakan faktor eksternal yang menjadi 

faktor penguat dan memotivasi penderita TB Paru untuk konsisten dalam 

menjalani pengobatannya. (Rizkiyani, 2008) 

       Taylor (1995) berpendapat bahwa sebagai pendukung utama dalam perawatan 

pasien keluarga dapat melakukan perubahan yang bermanfaat pada anggota 

keluarga, dukungan keluarga yang diperlukan oleh penderita dapat berupa 

motivasi selama mendapatkan perawatan dan pengobatan. Dukungan keluarga ini 

dapat diberikan oleh anggota keluarga sendiri seperti saudara kandung ataupun 

orang tua dan dapat juga oleh orang lain ayang bukan anggota keluarga. Anggota 

keluarga dengan penderita TB Paru perlu mendapat informasi/bimbingan, 

dukungan emosional, merasa dihargai dan dibutuhkan baik keluarga maupun 

orang-orang terdekat. (Friedman, 1998).  

        Hasil penelitian yang dilakukan Basaria (2008) menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden 87% mendapat dukungan keluarga yang baik, dukungan 

keluarga yang baik dapat melindungi penderita TB Paru untuk kesembuhannya. 

Dukungan keluarga baik diterima oleh seseorang melalui interaksi sosial dalam 

kehidupan secara spontan dengan orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya, 

dalam hal ini anggota keluarganya dapat memberikan motivasi yang tinggi bagi 

penderita TB Paru. Melalui dukungan keluarga seseorang merasakan 
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kenyamanan, perhatian penghargaan dan bisa menerima kondisinya. Dukungan 

keluraga menunjukkan timbulnya rasa sakit lebih rendah, lebih cepat sembuh dari 

sakit yang diderita, penyesuaian diri lebih baik dari kesembuahn klien lebih cepat. 

       Pencegahan kegagalan pengobatan perlu kerjasama yang baik dari dokter dan 

tim kesehatan lain serta motivasi dalam pengobatan TB Paru bagi penderita. 

Faktor juga yang sangat berpengaruh terhadap kesembuhan penderita yaitu 

dukungan keluarga. Dalam penelitian Gendish I (2011)  terdapat hubungan yang 

bermakna antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat karena 

keluarga merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan pengobatan 

serta pemberi motivasi yang baik selain dalam diri penderita sendiri.  

       Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan 

bahwa jumlah penderita Tuberculosis tahun 2012 terdapat 872 pasien BTA (+) 

menurun dari tahun sebelumnya dimana tahun 2011 terdapat 952 pasien BTA (+)  

dan ditahun 2010 dengan jumlah penderita 1011 pasien BTA (+), hal ini 

menunjukkan suatu keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan 

penyakit Tuberculosis di Kalimantan Barat. 

       Kabupaten Sambas merupakan salah satu penyumbang data jumlah penderita 

BTA (+) terbesar di Kalimantan Barat dimana berdasarkan data Dinas Kesehatan  

Kabupaten Sambas pada tahun 2012 prosentase penderita BTA (+) sebesar 34,9% 

sedangkan pada tahun 2011 prosentase penderita BTA (+) sebesar 43,6% dan di 

tahun 2010 prosentase penderita BTA (+) sebesar 49,9%. (Dinkes Sambas, 2012). 

       Dari beberapa Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sambas, 

Puskesmas Tebas merupakan jumlah penderita Tuberculosis terbanyak, hal ini 

dimungkinkan beberapa faktor yang berhubungan dengan pengobatan anti 
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Tuberculosis yang dijalankan berdasarkan program pemerintah. Puskesmas Tebas 

merupakan wilayah terdapat lokasi agak terpencil dimana medan agak sulit 

terjangkau dan dengan jumlah penderita tuberculosis pada tahun 2013 sebanyak 

71 penderita BTA (+) sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 76 penderita BTA (+) 

dan meningkat menjadi 92 penderita BTA (+) di tahun 2015. (Data Sekunder 

Puskesmas Tebas) 

       Berdasarkan besarnya peningkatan jumlah kasus penderita BTA (+) peneliti 

bermaksud mengumpulkan data yang merupakan karakteristik penderita dan 

bagaimana kepatuhan penderita TB Paru dalam pengobatan tuberculosisi di 

wilayah Puskesmas Tebas. Hasil survey pendahuluan di wilayah kerja Puskesmas 

Tebas dengan melakukan wawancara terhadap 5 orang penderita TB Paru 

menunjukkan bahwa 3 diantaranya menyatakan ketidak-tahuan tentang penyakit 

Tuberculosis baik cara penularannya, pencegahan dan pengobatan, 4 diantaranya 

merasa kurangnya motivasi diri untuk patuh dan mengikuti pedoman pengobatan 

tuberculosis dan jika tidak  didukung oleh keluarga maka mereka berkesimpulan 

tidak kuat menghadapi cobaan penyakit ini, beberapa penderita berpendapat 

bahwa penyakit ini merupakan penyakit batuk biasa yang akan sembuh dengan 

sendirinya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

       Penyakit Tuberculosis atau TB Paru merupakan salah satu yang menjadi 

masalah utama terutama di negara sedang berkembang. Dari beberapa penelitian 

terdapat beberapa indikator penyebab berkembangnya dan masih bertahan jumlah 

penderita TB Paru diantaranya pengetahuan, motivasi penderita tentang TB Paru. 
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Peningkatan pengetahuan tentang Tuberculosis (TBC) merupakan salah satu 

langkah yang dibutuhkan dalam mengetahui pengertian tentang penyebab, 

pencegahan dan cara merawat anggota keluarga yang mengidap penyakit TBC. 

Cara merawat anggota keluarga yang tepat dapat dilaksanakan apabila adanya 

partisipasi keluarga dan dukungan pemerintah melalui program-program serta 

informasi lainnya. 

       Motivasi merupakan suatu upaya dorongan kemauan untuk berupaya sembuh 

dari penyakit TBC dimana kurang adanya motivasi maka keberhasilan pengobatan 

TB Paru akan sangat kecil sehingga dibutuhkan juga dukungan dari keluarga. 

       Puskesmas Tebas merupakan salah satu penyumbang tertinggi penderita TB 

Paru di Kabupaten Sambas dimana wilayahnya terdapat medan dan lokasi agak 

terpencil. Dari survey pendahuluan yang dilakukan menunjukkan bahwa 

pengetahuan serta motivasi penderita TB Paru merupakan tolak ukur keberhasilan 

pengobatan Tuberculosis.  

       Berdasarkan permasalahan diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

pendalaman dan pengumpulan data penelitian di wilayah Puskesmas Tebas 

dengan meneliti “Bagaimana gambaran karakteristik dan kepatuhan pengobatan 

penderita TB Paru di wilayah kerja Puskesmas Tebas Kabupaten Sambas ?” 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

1.3.1.Tujuan Umum 

Mendapatkan informasi apa saja yang menjadi karakteristik dan kepatuhan 

pengobatan penderita TB Paru di wilayah kerja Puskesmas Tebas Kabupaten 

Sambas. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mendapatkan informasi tentang gambaran pengetahuan penderita TB 

Paru di wilayah Puskesmas Tebas Kabupaten Sambas. 

2. Mendapatkan informasi tentang gambaran rata-rata usia penderita TB 

Paru di wilayah Puskesmas Tebas Kabupaten Sambas. 

3. Mendapatkan informasi tentang gambaran pendidikan penderita TB 

Paru di wilayah Puskesmas Tebas Kabupaten Sambas. 

4. Mendapatkan informasi tentang gambaran pekerjaan penderita TB Paru 

di wilayah Puskesmas Tebas Kabupaten Sambas. 

5. Mendapatkan informasi tentang jumlah anggota keluarga yang tinggal 

serumah dengan penderita TB Paru di wilayah Puskesmas Tebas 

Kabupaten Sambas. 

6. Mendapatkan informasi tentang gambaran kepatuhan penderita TB Paru 

di wilayah Puskesmas Tebas Kabupaten Sambas. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Puskesmas 

Dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya penderita 

tubercolusis, sehingga akan meningkatkan kualitas asuahan keperawatan 

dan kualitas hidup penderita serta memberi masukan kepada petugas 

kesehatan tentang pentingnya penyuluhan penyakit TB Paru kepada 

masyarakat khususnya penderita TB paru. 
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1.4.2.Bagi Pasien 

Memberikan gambaran pengetahuan tentang penyakit tuberculosis dalam 

meningkatkan kepatuhan berobat pasien TB Paru  

1.4.3.Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Sebagai sumbangan data tentang tubercolusis paru dan menambah 

pengetahuan mahasiswa untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat. 

1.4.4.Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai masukan data dan sumbangan pemikiran perkembangan 

pengetahuan untuk peneliti selanjutnya. 

 

 


