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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuberculosis  adalah  penyakit  infeksi  yang  disebabkan  bakteri 

berbentuk  batang  (basil)  yang  dikenal  dengan  nama  Mycobacterium 

Tuberculosis  (Achmadi, 2010).  Penularan  melalui  perantara  ludah  atau  

dahak  penderita yang mengandung basil tuberculosis paru (Depkes RI, 

2010). 

Multi Drug  Resistance  Tuberculosis   (atau  MDR TB)  adalah  salah  

satu  jenis resistensi bakteri TB terhadap minimal dua obat anti TB lini 

pertama, yaitu Isoniazid dan Rifampicin yang merupakan dua obat TB yang 

paling efektif. TB MDR menjadi tantangan baru dalam program pengendalian 

TB karena penegakan diagnosis yang sulit,  tingginya  angka  kegagalan  

terapi  dan  kematian.  Diperkirakan  prevalensi  TB MDR  di  Indonesia  

pada  tahun  2004  adalah  sebesar  8.900  kasus. 2% kasus TB MDR 

diperkirakan berasal dari kasus TB baru dan 14,7% dari kasus TB yang 

mendapatkan pengobatan ulang. Perkiraan ini mendekati temuan survei 

resistensi  obat  pertama  di  Indonesia  yang  dilaksanakan  di  Provinsi  Jawa  

Tengah pada  tahun  2006 (WHO, 2012). 

World  Health  Organitation  (WHO)  sejak  tahun  lalu  (2010)  

hingga  Maret  2011 Indonesia  tercatat  430.000  penderita  TBC  dengan  

korban meninggal 61.000. Jumlah ini lebih kecil  dibandingkan  kejadian  
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tahun  2009  yang  mencapai  528.063  penderita  TBC  dengan  91.369  

orang  meninggal (WHO, 2012). 

Pada  tahun  2008,  WHO  memperkirakan  bahwa  terdapat  sekitar         

440.000  kasus TB MDR setiap tahunnya di dunia dengan angka kematian 

sekitar 150.000. Dari jumlah  tersebut  baru  sekitar  8,5%  yang  telah  

ditemukan  dan  diobati. Di  WHO  SEARO  (the  South-East  Asia  Region)  

angka  TB  MDR  adalah  2,8%  dari kasus  TB  baru  dan  18,8%  dari  kasus  

TB  dengan  pengobatan  ulang. Indonesia menduduki rangking ke 5 dari 22 

negara-negara yang mempunyai beban tinggi  untuk  TB  dan  memberikan  

kontribusi  jumlah  kasus  TB  di  dunia  sebesar 4,7%. Di  negara  yang  

termasuk dalam daftar ini minimal diperkirakan terdapat 4000 kasus TB 

MDR atau sekurang-kurangnya  10%  dari  seluruh  kasus  baru  TB  MDR.  

Laporan  WHO  memperkirakan bahwa pada tahun 2008 kasus TB MDR di 

Indonesia sebesar 6.427. Angka tersebut merujuk pada perkiraan angka TB 

MDR sebesar 2% dari kasus TB baru dan 20% dari kasus TB pengobatan 

ulang (WHO, 2010). 

Resistensi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) sangat erat hubungannya 

dengan riwayat pengobatan sebelumnya. Pasien yang pernah diobati 

sebelumnya mempunyai kemungkinan resisten 4 kali lebih tinggi dan untuk 

TB MDR 10 kali lebih tinggi dari pada pasien yang belum pernah menjalani 

pengobatan. Prevalensi kekebalan obat secara keseluruhan berhubungan 

dengan banyaknya pasien yang diobati sebelumnya. Pasien TB MDR sering 

tidak bergejala sebelumnya sehingga dapat menularkan penyakitnya sebelum 
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ia menjadi sakit.  Oleh karena itu prevalensi TB MDR dapat 3 kali lebih besar 

dari insidennya sebenarnya yaitu mendekati atau melampaui 1 juta. Harus 

diakui bahwa pengobatan terhadap tuberkolusis dengan resistensi ganda ini 

amat sulit dan memerlukan waktu yang lama bahkan sampai 24 bulan. Faktor 

ketidakpatuhan pasien TB dalam pengobatan diyakini menjadi faktor utama 

dan pengobatan tidak adekuat juga menjadi penyebab terjadinya TB MDR. 

Ketidakpatuhan minum obat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal 

yaitu jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, usia, merokok, kepadatan hunian, 

status gizi, sosial ekonomi dan perilaku (WHO, 2010). 

Khusus di Indonesia TB MDR  termasuk masalah baru, dan 

penanganan TB MDR masih rendah dan salah satu alasan masih rendahnya 

cakupan pengobatan TB adalah ketidak teraturan pada saat minum obat yang 

menyebabkan pasien penderita TB di Indonesia menjadi TB MDR. Hasil 

surveillance mengenai resistensi kuman TB sebesar 12,6% terjadi karena 

ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat selama masa pengobatan. 

Ketidakpatuhan ini menyebabkan kuman menjadi resisten. Ketidakpatuhan 

pasien TB Paru dalam hal pengobatan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, 

seperti obat, penyakit dan penderitanya sendiri. Faktor obat terdiri dari 

panduan obat yang tidak adekuat, dosis obat yang tidak cukup, tidak teratur 

minum obat, jangka waktu pengobatan yang kurang dari semestinya, dan 

terjadi resisten obat. Faktor penyakit biasanya disebabkan oleh lesi yang 

terlalu luas, adanya penyakit lain yang mengikuti, adanya gangguan 

imunologis. Faktor yang terakhir adalah masalah penderita sendiri, seperti 
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kurangnya pengetahuan mengenai TB Paru, malas berobat, dan merasa sudah 

sembuh (DepKes, 2010). 

Berdasarkan data dari Puskesmas Nogosari Boyolali, pada tahun 2011 

pasien dengan kasus TB MDR terdapat 26 pasien dan 28 pasien dengan kasus 

TB. Sedangkan pada tahun 2012 pasien meningkat menjadi 29 untuk kasus 

TB MDR dan 31 pasien dengan kasus TB, Sedangkan dari januari sampai juli 

2013 pasien dengan kasus TB MDR adalah 29 pasien sedangkan degan kasus 

TB terdapat 31 pasien. 

Berdasarkan latar belakang, peneliti ingin mengetahui tentang 

“Hubungan Antara Ketidakpatuhan Minum Obat Dengan Kejadian  

Tuberkulosis Paru  Multi Drug Resistance di Puskesmas Nogosari Boyolali” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: Apakah ada hubungan antara ketidakpatuhan 

minum obat dengan kejadian Tuberculosis Paru Multi Drug Resistance di 

Puskesmas Nogosari Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara ketidakpatuhan minum obat pasien tubercolusis dengan kejadian 

Tubercolusis Paru  Multi Drug Resistance di Puskesmas Nogosari Boyolali. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat ketidakpatuhan minum obat pada penderita 

TB Paru di Puskesmas Nogosari Boyolali 

b. Untuk mengetahui kejadian TB paru MDR di Puskesmas Nogosari 

Boyolali 

c. Untuk mengetahui hubungan antara ketidakpatuhan minum obat 

dengan kejadian TB Paru MDR di Puskesmas Nogosari Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Menambahkan wawasan dan pengetahuan peneliti tentang 

ketidakpatuhan minum obat dengan  kejadian multi drug resistance 

serta dijadikan pengalaman pertama dalam melaksanakan penelitian. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang TB MDR 

sehingga dapat menjadi dasar dan pendorong dilakukan penelitian 

yang lebih mendalam. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Pasien 

Hasil penelitian ini diharapkan agar pasien TB MDR mampu 

meningkatkan motivasinya dalam proses pengobatan TB MDR dan 

mengetahui bahaya tidak berobat. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai TB MDR sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti, beberapa diantaranya adalah: 

1. Bagiada, (2010) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Ketidakpatuhan Penderita Tuberculosis dalam Berobat Di Poliklinik 

DOTS RSUP Sanglah Denpasar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan pendekatan croos sectional dan sampelnya adalah 36 pasien 

TB yang baru di diagnosa. Hasil penelitian ini adalah 20 orang 

penderita yang berhasil didatangi karena 16 orang pederita lainnya 

tidak berhasil diwawancarai karena alamat yang tercantum tidak jelas 

keberadaannya. Dari 20 orang penderita yang berhasil diwawancarai 

sebanyak 5 orang penderita (25%) ternyata telah meninggal, 53% telah 

tamat SMA (4 penderita),dan perguruan tinggi atau sederajat (4 

penderita). Sedangkan sisanya tidak sekolah 1 penderita, tamat SD 5 

penderita dan tamat SMP 1 penderita. 

2. Bagus, (2011) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya 

Resistensi Rimfamicin Dan Isoniazid Pada Pasien Tuberculosis Paru 

Di BKPM Semarang. Jenis penelitian ini merupakan studi cross 

sectional dengan desain deskriptif analitik dan sampelnya adalah 99 

pasien TB. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa semua variable 

(penyuluhan,PMO, keterlambatan berobat, HIV-AIDS, lama terapi dan 

pengunaan obat FDC) tidak mempunyai pengaruh (ρ > 0,05). 
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3. Tritana, (2011) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Keberhasilan Pengobatan Pada Pasien Tuberculosis Paru Dengan 

Resistensi Obat Tuberkulosis di Wilayah Jawa Tengah. Metode 

penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan desain 

cross sctional. Sampel diambil berdasarkan consecutive sampling, 

didapatkan 45 subyek. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

yang kuat antara keteraturan berobat dan lama pengobatan terhadap 

keberhasilan pengobatan. 


