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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuberkulosis merupakan masalah di dunia baik dari segi angka 

morbiditas maupun mortalitas, penyakit ini banyak menyerang golongan usia 

produktif antara 15–49 tahun. Umur diatas 40 tahun merupakan faktor risiko 

paling tinggi terkena TB Paru (Mansyur, 2001).  

Perkiraan jumlah kasus TB sekitar dua miliar orang dari sepertiga 

penduduk dunia terkena basil TB dan setengah penduduk dunia meninggal 

akibat penyakit TB terutama di Negara berkembang (WHO, 2009). Hingga 

saat ini, belum ada satu negara pun yang bebas TB. Angka kematian dan 

kesakitan akibat kuman Mycobacterium tuberculosis ini pun tinggi. Tahun 

2009, 1,7 juta dari total 9,4 juta total kasus meninggal karena TB (Depkes RI, 

2011).  

Di Indonesia, TB Paru merupakan masalah utama kesehatan 

masyarakat, Laporan WHO pada tahun 2009, mencatat peringkat Indonesia 

menurun ke posisi lima dengan jumlah penderita TBC sebesar 429 ribu orang. 

Lima negara dengan jumlah terbesar kasus insiden pada tahun 2009 adalah 

India, Cina, Afrika Selatan, Nigeria dan Indonesia. Data TB Indonesia, Total 

seluruh kasus TB tahun 2009 sebanyak 294.731 kasus, dimana 169.213 adalah 

kasus TB baru BTA positif, 108.616 adalah kasus TB BTA negatif, 11.215 

adalah kasus TB Extra Paru, 3.709 adalah kasus TB Kambuh, dan 1.978 

adalah kasus pengobatan ulang diluar kasus kambuh (WHO, 2009). 

Sementara itu, untuk keberhasilan pengobatan dari tahun 2003 sampai 

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

sampai 2008 semuanya sama (91%). Penanggulangan TB Paru di Indonesia 

sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda namun pada saat itu 

terbatas pada kelompok tertentu. Setelah perang kemerdekaan, Tuberkulosis 

ditanggulangi melalui Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 

Penanggulangan TB Paru dilakukan secara nasional melalui Puskesmas. 
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Program Nasional Penanggulangan TB Paru mulai melaksanakan strategi 

DOTS (Directly Observed Treatmennt Short course) dan menerapkannya pada 

Puskesmas secara bertahap. Tahun 2000, hampir seluruh  Puskesmas telah 

mempunyai komitmen dan melaksanakan strategi DOTS yang diintergrasikan 

dalam Pelayanan Kesehatan Dasar  (PKD) (Depkes RI, 2006). 

 Penemuan penderita baru BTA (+) di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2008 sebanyak 16.748 penderita atau 47,97%, meningkat bila dibandingkan 

dengan CDR tahun 2007 sebesar 47,75%. CDR tertinggi adalah di Kota 

Pekalongan sebesar 106,44% dan yang terendah adalah di Kota Salatiga 

sebesar 24,08%. Terdapat lima kabupaten/kota yang sudah melampaui target 

70% yaitu Kota Pekalongan (106,44%), Kota Surakarta (84,29%), Kabupaten 

Tegal (71,55%), Kota Pekalongan (80,02%), dan Kabupaten Batang (77,53%) 

(Dinkes Jateng, 2008). 

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). 

Usaha untuk membasmi TB Paru telah dilakukan dengan berbagai 

macam cara mulai dari pengobatan, sampai dengan pencegahan, namun 

hingga saat ini masih merupakan masalah yang serius. Usaha pengobatan 

dengan menggunakan empat macam obat yang umum digunakan sekarang 

belum memberikan hasil pengobatan yang memadai, disebabkan oleh tidak 

terjangkaunya biaya pengobatan, ketidakdisiplinan mengkonsumsi obat, 

lamanya waktu pengobatan dan sebab-sebab lain (Suryanto, 2000).  
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B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan tingkat pengetahuan tentang TB Paru dengan 

kepatuhan menjalani program pengobatan pada penderita TB Paru di BBKPM 

Surakarta? 

  

C. Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang TB Paru 

dengan kepatuhan menjalani program pengobatan pada penderita TB Paru di 

BBKPM Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

adanya hubungan tingkat pengetahuan tentang TB Paru dengan kepatuhan 

menjalani program pengobatan pada penderita TB Paru di BBKPM 

Surakarta.   

2. Manfaat Aplikatif 

a. Diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi BBKPM Surakarta 

untuk  meningkatkan kepatuhan bagi penderita TB Paru untuk berobat. 

b. Agar masyarakat lebih mengetahui program pemberantasan TB Paru 

sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 


