
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diperkirakan sekitar sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi 

Mycobacterium tuberculosis. Pada tahun 1995, diperkirakan terdapat 9 juta 

pasien tuberkulosis paru dan 3 juta kematian akibat tuberkulosis (TB) di 

seluruh dunia.  Diperkirakan 95% kasus tuberkulosis dan 98% kematian 

akibat tuberkulosis di dunia, terjadi pada negara-negara berkembang. 

Demikian juga, kematian wanita akibat TB lebih banyak dari pada kematian 

karena kehamilan, persalinan, dan nifas (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

 Menurut World Health Organization (WHO) (1999), di Indonesia 

setiap tahun terjadi 583 kasus baru dengan kematian 130 penderita dengan 

tuberkulosis positif pada dahaknya. Sedangkan menurut hasil penelitian 

Kusnindar 1990, jumlah kematian yang disebabkan karena tuberkulosis 

diperkirakan 105,952 orang per tahun. Kejadian kasus tuberkulosis paru 

paling banyak terjadi pada kelompok masyarakat dengan sosio ekonomi 

lemah (Hiswani, 2004). 

Penyakit TB pada anak merupakan masalah kesehatan masyarakat 

terutama di negara-negara berkembang. Indonesia merupakan negara dengan 

proporsi TB tertinggi nomor 3 (tiga) setelah India (30%) dan Cina (15%) 

yaitu sebesar 10%, sedangkan prevalensi penyakit berkisar antara 1,2 – 2,5% 

(di Kab.Pati 1,9%) (Sunarjo, 2007). Peningkatan kejadian TB pada orang 

dewasa  akan meningkatkan jumlah anak yang terinfeksi TB. (Inks, 2006). 

Uji tuberkulin merupakan alat diagnostik TB yang telah lama dikenal, 

tetapi hingga saat ini masih mempunyai nilai diagnostik yang tinggi terutama 

pada anak, dengan sensitifitas lebih dari 90% (Setyanto dan Rahajoe, 2008). 

Sampai sekarang uji mantoux masih dianggap sebagai cara yang 

paling dapat dipertanggung jawabkan karena jumlah tuberkulin yang 

dimasukkan dapat diketahui banyaknya (Hasan dan Alatas, 2007). 



Pemeriksaan foto thorax adalah pemeriksaan yang sangat umum 

dilakukan pada penderita TB anak. Jika anak telah dapat berdiri, jenis 

pemeriksaannya adalah foto thorax posisi posteroanterior atau lebih dikenal 

sebagai foto thorax PA, sedangkan pada bayi atau anak yang belum dapat 

berdiri, pemeriksaannya dilakukan dengan posisi anak tidur (Wahyu, 2008). 

Berdasarkan pernyataan dan uraian diatas, maka penulis mengangkat 

judul “Hubungan Antara Gambaran Foto Thorax Pada Penderita Tuberkulosis 

Paru Anak Dengan Uji Mantoux”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara gambaran foto thorax pada penderita 

tuberkulosis paru anak dengan uji mantoux di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gambaran 

foto thorax pada penderita tuberkulosis paru anak dengan uji mantoux di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi klinisi 

Digunakan sebagai masukan dalam menangani masalah TB paru anak. 

2. Bagi Peneliti 

a. Sebagai kesempatan untuk belajar menganalisis masalah yang terjadi 

pada TB paru anak. 

b. Sebagai bentuk penerapan dari teori serta melatih cara dan proses 

berfikir yang bersifat ilmiah. 

3. Bagi Masyarakat 



Diharapkan dengan adanya pemeriksaan foto thorax dan uji mantoux 

dapat dilakukan deteksi dini dan pencegahan bahaya infeksi penyakit 

tuberkulosis paru. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian hubungan antara gambaran foto thorax pada penderita 

tuberkulosis paru anak dengan uji mantoux di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Surakarta, menurut sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti 

sebelumnya, adapun penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

dan berhubungan dengan penelitian ini adalah : 

 

Judul Skripsi Penulis Program Tahun Asal 

Perbandingan Hasil Positip 

Uji BCG dan Uji Tuberkulin 

Sebagai Uji Tapis pada 

Anak dengan Tuberkulosis 

Mohammad 

Wildan 

Spesialis 2000 UNDIP

Gambaran Radiologis Dada 

dan Variabel Diagnosis 

Paru Pada Siswa Sekolah 

Dasar di Kodya 

Yogyakarta 

Iva 

Kusdyarini 

S1 1999 UGM 

Gambaran Radiologis 

Tuberkulosis Paru Anak di 

Bangsal Anak (IRNA II) 

RSUP. Dr. Sardjito 

Yogyakarta Tahun 1992-

1996 

Riska 

Novriana 

 

S1 1997 UGM 

 Tabel 1. Keaslian penelitian 

 


