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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dari data World Health Organitation (WHO) penyakit Tuberculosis 

merupakan masalah utama kesehatan masyarakat karena jumlah penderita 

yang terus bertambah seiring dengan munculnya epidemi Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syindrome 

(AIDS) di dunia. Laporan Tuberkulosis (TBC) dunia, masih menempatkan 

Indonesia sebagai penyumbang TB terbesar nomor 3 di dunia setelah India 

dan Cina. Pada Global Report WHO 2010, didapat data TB Indonesia, Total 

seluruh kasus TB tahun 2009 sebanyak 294731 kasus, dimana 169213 adalah 

kasus TB baru dengan Basil Tahan Asam (BTA) positif, 108616 adalah kasus 

TB BTA negatif, 11215 adalah kasus TB Extra Paru, 3709 adalah kasus TB 

Kambuh, dan 1978 adalah kasus pengobatan ulang diluar kasus kambuh. 

Sementara itu, untuk keberhasilan pengobatan dari tahun 2003 sampai tahun 

2008 (dalam %), tahun 2003 (87%), tahun 2004 (90%), tahun 2005 sampai 

2008 menunjukkan hasil 91% (WHO, 2010). 

Angka Nasional TBC SP (Survey Prevalensi) SKRT (Survey 

Kesehatan Rumah Tangga) TBC mengindikasikan sebesar 119 per 110.000 

dan angka insidensi 110 per 100.000. Bila dirinci secara regional maka 

prevalensi untuk Jawa-Bali sebesasar 67 per 100.000 dan insidensi sebesar 62 

1 



2 

 

per 100.000. Sedangkan diluar Jawa-Bali masing-masing 198 untuk prevalensi 

dan 172 untuk insidensi per 100.000 (Achmadi, 2005)  

Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), menempatkan 

TBC sebagai penyebab kematian ketiga terbesar (9,4% dari total kematian) 

setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernafasan, dan 

merupakan nomor satu terbesar dalam kelompok penyakit infeksi. Pada hasil 

survey yang sama, angka kesakitan Tuberkulosis (TBC) pada saat itu sebesar 

800 per 100.000 penduduk. Namun, pemeriksaan ini memiliki kelemahan, 

yakni hanya berdasarkan gejala tanpa adanya pemeriksaan laboratorium. 

(Depkes RI, 2007) 

Penyakit Tuberkolusis dapat disembuhkan dengan pengobatan secara 

teratur. Keberhasilan pengobatan dipengaruhi beberapa faktor mulai dari 

karakteristik penderita termasuk status gizi dan imunitas, faktor lingkungan, 

faktor sarana dan prasarana yang mendukung keteraturan pengobatan. Karena 

pengobatan TBC paru memerlukan waktu yang sangat panjang dan mungkin 

menyebabkan kebosanan dan kejenuhan pada penderita. Untuk menjamin 

keteraturan pengobatan tersebut diperlukan seorang Pengawas Menelan Obat       

(PMO) yang akan membantu penderita selama dalam program pengobatan 

TBC (Achmadi, 2005).  

Mulai tahun anggaran 1994/1995 pemerintah melaksanakan Program 

Pemberantasan Tuberkulosis (P2TB) dengan strategi DOTS (Directly 

Obserserved Treathment Shortcourse). Di dalam strategi ini terdapat tiga hal 
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penting yang perlu diperhatikan, yaitu mendeteksi pasien, melakukan 

pengobatan, dan melakukan pengawasan langsung (Utama, 2003) 

Hal ini dilakukan agar penderita terjamin kesembuhannya dan tercegah 

dari kekebalan obat atau resisitensi. Pemilihan PMO harus disesuaikan dengan 

keadaan tempat tinggal penderita. Tenaga PMO bisa berasal dari petugas 

kesehatan, keluarga dan tokoh masyarakat. Sebelum pengobatan dimulai PMO 

yang ditunjuk oleh petugas kesehatan dan penderita, harus diberi pelatihan 

singkat tentang perlunya Pengawas Menelan Obat setiap hari, agar mereka 

mengetahui gejala-gejala TB dan mengetahui cara mengatasi bila ada efek 

samping. Selain bertugas sebagai  pengawas, PMO juga membantu dalam 

pengambilan obat bagi penderita dan menepati jadwal kunjungan berobat 

(Depkes RI, 2005) 

Dalam laporan tahunan Subdin P2P PL Dinas Kesehatan Jawa Tengah 

tahun 2011 angka prevalensi jumlah penyakit paru 40,59% , sedangkan di 

Kabupaten Sukoharjo Jumlah penderita TB paru Tahun 2011 dengan BTA 

Positif 234 orang, BTA Negatif Rontgen positif 184. Pada tahun 2011 

penderita TB Paru di Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo sebanyak 33 

penderita dengan rincian : penderita TBC Paru dengan BTA Positif sebanyak 

22 orang penderita, dengan BTA Negatif dan Rontgen positif sebanyak 11 

orang. Dari 33 penderita tersebut yang dinyatakan sembuh 20 orang. 

Pengobatan lengkap sebanyak 4 orang, drop out sebanyak 8 orang, dan 

penderita meninggal sebanyak 1 orang. Selain itu jumlah penderita TBC di 

wilayah kerja Puskesmas Baki masih menduduki peringakat nomor dua (2) di 
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wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dari data tersebut ketidakberhasilan 

pengobatan TB Paru di wilayah  kerja Puskesmas Baki Sukoharjo masih 

cukup tinggi. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi ketidakberhasilan 

pengobatan penderita TBC diantaranya: kurangnya peran PMO, gizi kurang, 

sosial ekonomi rendah, pekerjaan,pendidikan rendah,faktor lingkungan yang 

kurang mendukung (Dinkes Jawa Tengah, 2011). 

Dari faktor-faktor tersebut di atas, peranan Pengawas Menelan Obat 

diduga mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan pengobatan 

TB paru, karena PMO menentukan apakah obat yang sudah dianjurkan 

diminum atau tidak oleh penderita TB paru, sehingga menentukan pula 

sembuh atau tidaknya penderita TB paru, maka peranan Pengawas Menelan 

obat (PMO) perlu dilakukan penelitian terhadap keberhasilan pengobatan 

penderita TB paru. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah  “Adakah pengaruh peranan Pengawas Menelan Obat 

(PMO) terhadap keberhasilan pengobatan TB paru?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian yang ditulis ini adalah diperolehnya 

pengaruh peranan Pengawas Menelan Obat ( PMO ) terhadap keberhasilan 

pengobatan TB Paru. 
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2. Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui peranan PMO pada penderita TB Paru. 

b. Mengetahui tingkat  keberhasilan pengobatan pada penderita TB Paru 

di wilayah kerja Puskesmas Baki Sukoharjo. 

c. Menganalisis pengaruh peranan PMO terhadap keberhasilan 

pengobatan penderita TB Paru. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadikan acuan untuk 

mengembangkan tingkat pengetahuan  lebih lanjut khususnya tentang 

penyakit TBC   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Profesi Keperawatan 

Untuk meningkatkan dalam proses pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat khususnya dalam menangani penyakit TBC. 

b. Bagi penderita TBC 

Untuk menambah pengetahuan tentang penyakit TBC, cara menangani 

penyakit TBC dan memotivasi penderita dalam pengobatan TB Paru.  

c. Bagi Pengawas Menelan Obat (PMO) 

Untuk menumbuhkan sikap lebih kooperatif dalam mengawasi 

penderita TBC selama dalam masa pengobatan. 
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E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian tentang TBC seperti penelitian ini antara lain : 

1. Amilya  (2009), tentang keefektifan peran PMO dari keluarga dan 

bukan keluarga dengan kesembuhan penderita TBC paru di Balai 

Pengobatan Paru-Paru (BP4) unit Minggiran Kota Yogyakarta. 

Dengan hasil tidak terdapat perbedaan keefektifan peran PMO dari 

keluarga dan bukan keluarga dengan kesembuhan penderita TBC Paru 

di BP4 unit Minggiran kota Yogyakarta pada tahun 2009. 

2. Kumalasari (2009), tentang hubungan tingkat Pengetahuan 

tuberkulosis paru dengan kepatuhan pasien minum Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT) di wilayah kerja Puskesmas Imogiri I. dengan 

hasil dengan kesimpulan ada pengaruh tingkat pengetahuan 

tuberkulosis paru dengan kepatuhan pasien minum Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT). 

 

 

 

 


