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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB paru) merupakan salah satu penyakit menular yang 

masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia maupun di Indonesia. 

Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. 

Indonesia saat ini berada pada ranking kelima negara dengan beban TB tertinggi 

didunia. Estimasi prevalensi TB semua kasus adalah sebesar 660,000 (WHO, 

2010) dan estimasi insidensi berjumlah 430,000 kasus baru per tahun. Jumlah 

kematian akibat TB diperkirakan 61,000 kematian per tahunnya (Kementerian 

Kesehatan RI, 2011). 

Perkiraan beban global penyakit yang disebabkan oleh TB pada tahun 

2009 sebanyak 9,4 juta kasus insiden, 14 juta lazim kasus, 1,3 juta kematian 

antara orang HIV-negatif dan 0,38 juta kematian di antara orang HIV-positif. 

Kebanyakan kasus berada di Asia Tenggara, Afrika dan daerah Pasifik Barat 

(masing-masing sebanyak 35%, 30% dan 20%). Diperkirakan 11-13% kasus 

insiden adalah HIV-positif, wilayah Afrika menyumbang sekitar 80% dari kasus 

ini. Adanya 5,8 juta kasus TB terjadi pada tahun 2009, setara dengan tingkat 

deteksi kasus (CDR, didefinisikan sebagai proporsi kasus insiden yang terjadi) 

dari 63% (kira-kira 60-67%), naik dari 61% pada 2008. (WHO, 2010). 
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Angka prevalensi tuberkulosis pada tahun 2008 di negara-negara anggota 

ASEAN berkisar antara 27 sampai 680 kasus per 100.000 penduduk. Kamboja 

merupakan negara dengan prevalensi tuberculosis tertinggi di ASEAN yaitu 680 

per 100.000 penduduk. Sedangkan Singapura dan Brunei Darussalam memiliki 

prevalensi tuberkulosis di bawah 50 kasus per 100.000 penduduk yaitu masing- 

masing 27 dan 43 kasus per 100.000 penduduk (Profil Kesehatan Indonesia, 

2009). 

Pencapaian CDR pada tahun 2009 sebesar 73,1%. Angka ini telah 

memenuhi target minimal yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70%. Pada tingkat 

provinsi, CDR tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 85,2%, 

diikuti DKI Jakarta sebesar 81% dan Banten sebesar 77,7%. Sedangkan provinsi 

dengan CDR terendah adalah Kalimantan Tengah sebesar 30,6% diikuti oleh 

Kalimantan Timur sebesar 31,1% dan Kepulauan Riau sebesar 32,3%. Hanya 

terdapat 5 provinsi yang telah memenuhi target CDR 70%, yaitu Sulawesi Utara, 

DKI Jakarta, Banten, Maluku, dan Jawa Barat (Profil Kesehatan Indonesia, 

2009). 

Diketahui bahwa sebanyak 28 provinsi di Indonesia belum dapat 

mencapai angka penemuan kasus (CDR) 70% dan hanya 5 provinsi menunjukkan 

pencapaian 70% CDR dan 85% kesembuhan. Proporsi kasus TB dengan BTA 

negatif sedikit meningkat dari 56% pada tahun 2008 menjadi 59% pada tahun 

2009. Peningkatan jumlah kasus TB BTA negatif yang terjadi selama beberapa 

tahun terakhir sangat mungkin disebabkan oleh karena meningkatnya pelaporan 
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kasus TB dari rumah sakit yang telah termasuk dalam program TB nasional 

(WHO, 2010). 

Risiko penularan setiap tahunnya ditunjukkan dengan Annual Risk of 

Tuberculosis Infection (ARTI). Nilai ARTI bervariasi antara satu sampai tiga 

persen. Sedangkan ARTI sebesar satu persen diperkirakan terjadi di antara 

100.000 penduduk rata-rata terjadi 1000 infeksi TB dan 10% di antaranya (100 

orang) akan menjadi sakit TB setiap tahun. Sekitar 50 di antaranya adalah pasien 

BTA positif (Depkes RI, 2007). Risiko terinfeksi dengan basil tuberkulosis 

berhubungan langsung dengan tingkat penularan dan tidak berhubungan langsung 

dengan faktor keturunan atau faktor lainnya pada pejamu. Risiko untuk menjadi 

sakit paling tinggi pada usia di bawah tiga tahun dan paling rendah pada usia 

akhir kanak-kanak. Risiko akan meningkat lagi pada usia dewasa dan dewasa 

muda, usia tua dan pada penderita dengan kelainan imunitas (Kandun, 2006). 

Angka penemuan penderita tuberkulosis dengan BTA positif baru di Jawa 

Tengah tahun 2006 sebanyak 17.318 penderita dengan Case Detection Rate 

(CDR) 49,82%, menurun pada tahun 2007 dengan CDR 47,45% dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2008 sebanyak 47,97% (Dinkes Jateng, 2009). Sedangkan 

perkembangan kasus tuberkulosis dengan BTA positif di Indonesia terus 

meningkat. Pada tahun 2006 sebanyak 75,7%, mengalami penurunan pada tahun 

2007 sebanyak 69,12% dan pada tahun 2008 sebanyak 72,82%  (Depkes RI, 

2009). Penemuan penderita TB dilakukan secara pasif, artinya penjaringan 

tersangka penderita dilaksanakan pada pasien yang berkunjung ke unit pelayanan 
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kesehatan. Penemuan secara pasif tersebut didukung dengan penyuluhan secara 

aktif, baik oleh petugas kesehatan  maupun masyarakat, untuk meningkatkan 

cakupan penemuan tersangka penderita. Cara ini disebut dengan passive 

promotive case finding (Depkes, 2007). 

Hasil survei prevalensi TB (2004) mengenai pengetahuan, sikap dan 

perilaku menunjukkan bahwa 96% keluarga merawat anggota keluarga yang 

menderita TB dan hanya 13% yang menyembunyikan keberadaan mereka. 

Meskipun 76% keluarga pernah mendengar tentang TB dan 85% mengetahui 

bahwa TB dapat disembuhkan, akan tetapi hanya 26% yang dapat menyebutkan 

dua tanda dan gejala utama TB. Cara penularan TB dipahami oleh 51% keluarga 

dan hanya 19% yang mengetahui bahwa tersedia obat TB gratis (Stop TB 

Strategi Nasional, 2011). 

Berdasarkan data dari Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) 

Surakarta, jumlah kasus TB paru dewasa pada tahun 2008 terdapat 398 kasus 

pada tahun 2009 terdapat 588 kasus, sedangkan pada tahun 2010 terdapat 435 

kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus tuberkulosis 

pada orang dewasa di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta 

mengalami fluktuaktif artinya jumlah kasus tidak menentu selama tiga tahun 

terakhir (BBKPM Surakarta, 2010). 

Data TB paru dewasa muda di BBKPM Surakarta golongan umur 15-24 

tahun pada tahun 2009 sebanyak 65 kasus, sedangkan pada tahun 2010 meningkat  

sebanyak 68 kasus dan tahun 2011 sebanyak 18 kasus. Jumlah kasus TB paru 
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dewasa muda (15-24) tahun di BBKPM Surakarta data dari tahun 2009 sampai 

bulan april 2011 sebanyak 151 kasus (BBKPM Surakarta, 2011). 

Sejak tahun 1990-an WHO dan International Union Agains Tuberculosis 

and Lung Disease (IUATTLD) telah mengembangkan strategi penanggulangan 

TB yang dikenal sebagai strategi DOTS dan telah terbukti sebagai strategi 

penanggulangan yang secara ekonomis paling efektif (cost efective). Penerapan 

strategi DOTS secara baik, di samping secara cepat dapat menekan penularan, 

juga dapat mencegah berkembangnya Multi Drugs Resistance Tuberculosis 

(MDR-TB). Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, 

prioritas diberikan kepada pasien menular. Menemukan dan menyembuhkan 

pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB. WHO 

telah merekomendasikan strategi DOTS sebagai strategi dalam penanggulangan 

sejak tahun 1995 (Depkes RI, 2007). 

Penelitian Tobing (2009), menyimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan potensi penularan TB paru. 

Proporsi tingkat pengetahuan dan sikap responden yang kurang, sebagian besar 

memiliki perilaku pencegahan TB paru yang kurang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian Sukana (2006), diketahui bahwa sebanyak 

88,09% responden tidak mengetahui cara penularan TB paru. Sebanyak 53,57% 

responden mengetahui tentang hal yang mempengaruhi penularan TB, dan 

sebanyak 60,05% responden mengetahui tentang hal-hal yang membantu 

pengobatan TB. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tingkat pengetahuan 
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penderita TB paru tentang pencegahan dan pengobatan TB paru setelah diberikan 

penyuluhan lebih baik dibandingkan dengan sebelum penyuluhan. 

Hasil penelitian Pratiwi (2006), menunjukkan ada hubungan antara 

perilaku dengan kesembuhan pengobatan TB paru. Perilaku host sangat berperan 

dalam kesembuhan pengobatan TB paru. Perilaku host menunjukkan 58,3% 

mempunyai perilaku baik sedangkan 41,7% mempunyai perilaku yang kurang 

baik. 

Berdasarkan penelitian Rusnoto (2006), proporsi adanya riwayat kontak 

penularan dengan anggota keluarga yang menderita TB paru lebih besar sebanyak 

(34%) pada kelompok TB paru sedangkan dari kelompok bukan TB sebanyak 

(7,5%). Dapat diketahui bahwa ada hubungan yang bermakna antara riwayat 

penularan anggota keluarga dengan kejadian TB paru pada dewasa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku pencegahan penularan 

penyakit TB pada penderita TB paru dewasa muda di BBKPM Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Adakah hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku 

pencegahan penularan penyakit TB pada penderita TB paru dewasa muda di 

BBKPM Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku 

pencegahan penularan penyakit TB pada penderita TB paru dewasa muda di 

BBKPM Surakarta. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mengetahui gambaran  karakteristik pengetahuan, sikap dan perilaku 

pencegahan penularan penyakit TB paru pada dewasa muda di muda di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 

b. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan 

penularan penyakit TB paru pada dewasa muda di Balai Besar Kesehatan 

Paru Masyarakat Surakarta. 

c. Mengetahui hubungan antara sikap dengan perilaku pencegahan 

penularan TB paru pada dewasa muda di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pelaksana dan pengelola program 

Sebagai bahan informasi dalam melakukan penanggulangan dan 

pencegahan penularan penyakit tuberkulosis pada dewasa muda di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 
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2. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat khususnya penderita TB 

paru BTA positif pada dewasa muda dalam pencegahan penularan penyakit 

TB paru dengan memperhatikan pengetahun, sikap, dan perilaku pencegahan 

TB paru.  

3. Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai data dasar dan bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai 

hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku pencegahan penularan TB paru 

pada dewasa muda di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 

 

 


