
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit infeksius dapat disebabkan oleh invasi organisme mikroskopik 

yang disebut patogen. Patogen adalah organisme atau substansi seperti bakteri, 

virus, atau parasit yang mampu menimbulkan penyakit                             

(Thomas, 2004). Ada beberapa klasifikasi utama patogen yang dapat 

menyebabkan penyakit pada manusia. Salah satu dari patogen tersebut adalah 

Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit Tuberculosis (TBC) 

(Hiswani, 2004)                                                                                                                

Tuberculosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh 

kuman TBC (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman ini 

menyerang paru tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. (Depkes RI, 

2002).

Gejala yang menyertai penyakit TB adalah batuk lebih dari tiga minggu 

dan berat badan turun. Kemudian diikuti dengan batuk darah, sesak napas, 

demam, lesu, nafsu makan menurun dan berkeringat pada malam hari. Dalam 

pemeriksaan laboratorium akan ditemukan laju endap darah (LED) meningkat  

(Hiswani, 2004). 

Penularan tuberkulosis dapat ditularkan dari seorang penderita ke orang 

lain ditentukan oleh banyaknya kuman yang terdapat dalam paru-paru 

penderita. Penyebaran kuman tersebut diudara melalui dahak berupa droplet. 
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Penderita TB Paru BTA positif mengeluarkan kuman-kuman keudara dalam 

bentuk droplet yang sangat kecil pada waktu batuk atau bersin (Hiswani, 2004).

Untuk terpapar penyakit TBC pada seseorang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti : status sosial ekonomi, status gizi, umur, jenis kelamin, dan 

faktor toksis (Hiswani, 2004).

Tuberculosis merupakan masalah kesehatan masyarakat terutama di 

negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penyakit Tuberculosis

merupakan salah satu diantara 10 penyebab kematian utama di dunia. Pada 

tahun 1995, diperkirakan setiap tahun terjadi sekitar 9 juta penderita baru 

tuberculosis dengan kematian 3 juta orang ( World Health Organisation /WHO, 

1997).

Di negara-negara berkembang kematian Tuberculosis paru        

merupakan 25 %  dari seluruh kematian, yang sebenarnya dapat dicegah. 

Diperkirakan 95% penderita Tuberculosis di negara berkembang, 75 % 

penderita tubercuosis adalah kelompok produktif  15-50 tahun (Depkes, 2002). 

Menurut Hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Tahun 1995 

menunjukkan bahwa di Indonesia penyakit Tuberculosis merupakan penyebab 

kematian nomor tiga setelah penyakit Kardiovaskuler dan penyakit saluran 

pernafasan pada semua kelompok usia, dan nomor satu dari golongan infeksi. 

Tahun 1999, WHO memperkirakan setiap tahun terjadi 583.000 kasus baru 

tuberculosis dengan kematian karena Tuberculosis sekitar 140.000. Secara 
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kasar diperkirakan setiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 130 penderita 

baru TBC paru BTA positif (Depkes RI, 2002)  

Di Propinsi Jawa Tengah penderita tuberkulosis paru mencapai 

53.448 orang pada tahun 2001 (Dinkes Jawa Tengah, 2002) 

Berdasarkan jumlah kunjungan pasien di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat (BBKPM) Surakarta, pada tahun 2003 penderita TBC peru  dengan 

Bakteri Tahan Asam (BTA) positif  baru sebanyak 529 orang, lama sebanyak 

1359 orang, tahun 2004, baru sebanyak 540 orang, lama sebanyak 1509 orang 

dan tahun 2005 baru sebanyak 530 orang, lama sebanyak 2831 orang. Tahun 

2006, bulan Januari sampai bulan Juni, pasien baru sebanyak 268 orang, lama 

sebanyak 1184 orang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ditiap 

tahunnya. 

Pengetahuan tentang tuberculosis paru baik yang menyangkut masalah 

penyebab, pencegahan dan pengobatannya perlu diketahui oleh semua orang 

termasuk anggota keluarga, guna menunjang proses penyembuhan. Proses 

penyembuhan penyakit TBC peru dalam menjalani pengobatan memerlukan 

waktu yang cukup lama (6-12 bulan) (Hiswani, 2004). Oleh karena itu, 

pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga yang positif sangat diperlukan 

dalam proses penyembuhan tuberculosis paru pada anggota keluarga. Dengan 

bertambahnya pengetahuan yang positif, diharapkan keluarga mempunyai 

sikap dan praktek yang positif pula sehingga dapat mendukung kesembuhan 

pada anggota keluarga yang sakit, baik dalam hal kondisi penderita,  
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mencegah komplikasi, mencegah penularan dan gangguan psikososial/rasa 

aman dan nyaman. Pengetahuan tentang penyakit tuberkulosis paru baik 

kepada orang yang menderita tuberkulosis paru atau keluarganya, dapat 

mereka peroleh dari berbagai sumber diantaranya dari penyuluhan yang 

dilakukan di BBKPM Surakarta.  

Berdasarkan data diatas, bahwa peran dan dukungan keluarga sangat 

dibutuhkan dalam keberhasilan pengobatan tuberkulosis paru, maka peneliti 

merasa perlu melakukan penelitian mengenai hubungan pengetahuan, sikap 

dengan praktek keluarga dalam mendukung kesembuhan tuberkulosis paru 

pada anggota keluarga.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang "Bagaimanakah hubungan pengetahuan, sikap dengan praktek keluarga 

dalam mendukung kesembuhan tuberkulosis paru pada anggota keluarga?” 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini di bagi menjadi: 

1. Tujuan Umum : 

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dengan praktek 

keluarga dalam mendukung kesembuhan Tuberkulosis paru pada anggota 

keluarga. 
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2. Tujuan Khusus: 

a. Mendeskripsikan karakteristik keluarga dalam mendukung kesembuhan 

tuberkulosis paru pada anggota keluarga. 

b. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan praktek keluarga dalam 

mendukung kesembuhan tuberkulosis paru pada anggota keluarga. 

c. Mengetahui hubungan antara sikap dan praktek keluarga dalam 

mendukung kesembuhan tuberkulosis paru pada anggota keluarga. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Institusi BBKPM Surakarta  

Sebagai bahan masukan bagi para pengelola program dalam 

menyusun strategi pemberantasan dan penanganan Tuberkulosis paru 

khususnya di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 

2. Bagi institusi Pendidikan  

Dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian tuberkulosis paru lebih 

lanjut.

3. Bagi peneliti lain  

Dapat menggunakan penelitian ini sebagai perbandingan dan dapat 

dikembangkan lagi untuk penelitian-penelitian berikutnya. 
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E.. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tuberculosis ini pernah dilaksanakan, namun 

sejauh pengetahuan penulis, belum pernah ada yang meneliti  hubungan  

pengetahuan, sikap dengan praktek keluarga dalam mendukung kesembuhan 

tuberculosis paru pada anggota keluarga. Penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan oleh  Ashari  (2003) meneliti hubungan pengetahuan, sikap dengan 

praktek orang tua dalam mendukung kesembuhan Tuberculosis paru anak di 

Balai Pengobatan Paru-Paru Tegal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan praktek. Artinya 

semakin baik pengetahuan orang tua dalam mendukung kesembuhan 

tuberculosis paru anak maka semakin baik pula dalam prakteknya. tetapi 

pengaruh atau hubungan tersebut relatif  kecil.  Perbedaannya  dengan  

penelitian  ini terletak pada variabel terikatnya, dan lokasi yang digunakan 

sebagai tempat penelitian. Pada penelitian Ashari variabel terikatnya praktek 

orang tua sedangkan pada penelitian ini praktek anggota keluarga. Lokasi 

yang digunakan pada penelitian Ashari di Tegal sedangkan pada penelitian ini 

di Surakarta. 


