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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular langsung yang 

disebabkan oleh kuman TB yaitu Mycobacterium tuberculosis yang pada 

umumnya menyerang jaringan paru, tetapi dapat juga menyerang organ 

lainnya. Indonesia merupakan negara berkembang sebagai penyumbang 

penderita TBC terbesar ketiga di dunia setelah India dan Cina (Depkes RI, 

2006). 

Menurut hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 

1995 TBC di Indonesia merupakan penyebab kematian ketiga terbesar 

setelah penyakit kardiovaskuler dan merupakan penyakit nomor satu 

terbesar dalam kelompok penyakit infeksi. Kematian akibat TBC pada 

wanita lebih banyak daripada kematian karena kehamilan, persalinan, dan 

nifas. Setiap tahun terjadi 583.000 penderita baru dengan kematian karena 

TBC sekitar 140.000. Selain itu, setiap 100.000 penduduk Indonesia 

terdapat 130 penderita TBC dengan BTA (+) (Barnawi, 2004). 

Pada tahun 2005 Indonesia telah berhasil mencapai angka 

kesembuhan sesuai dengan target global yaitu sebesar 85% yang tetap 

dipertahankan dalam empat tahun terakhir ini. Penemuan kasus TBC di 

Indonesia pada tahun 2005 baru mencapai angka 67%. Angka ini belum 

mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 70%, tetapi angka 
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penemuan kasus TBC mengalami peningkatan hingga melewati target 

yang diharapkan yaitu sebesar 76% pada tahun 2006 (Depkes RI, 2007).   

WHO (World Health Organization) merekomendasikan strategi 

DOTS (Directly Observed Treatment Short-Course) sebagai upaya 

pendekatan kesehatan yang paling tepat saat ini untuk menanggulangi 

masalah TBC di Indonesia khususnya keberhasilan dalam penemuan kasus 

TBC yang diharapkan dapat mencapai target. Beberapa fokus utama dalam 

pencapaian target yaitu pengawasan minum obat, memperkuat mobilisasi 

sosial dan advokasi serta memperkuat kemitraan dan kolaborasi dengan 

berbagai tingkat (Anonim, 2007). 

Target yang digunakan dalam penanggulangan TBC di Indonesia 

mengacu pada target global penanggulangan TBC yang ditentukan oleh 

The Global Plan to Stop TBC dari inisiatif Stop TBC Partnership dengan 

bantuan WHO antara lain pertama, pada akhir tahun 2005-2015 

diharapkan tingkat penemuan kasus mencapai 70% dan tingkat 

keberhasilan pengobatan mencapai 85%. Kedua, pada tahun 2015 

prevalensi dan kematian akibat TBC berkurang hingga 50% dibanding 

tahun 1990. Ketiga, pada tahun 2050 TBC tidak lagi menjadi masalah 

kesehatan dunia. Berdasarkan gambaran pencapaian program 

penanggulangan TBC di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa angka 

penemuan kasus TBC di tahun 2006 belum mencapai target yaitu sebesar 

53% (Depkes RI, 2007).  
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Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Boyolali dalam 

menanggulangi penyakit TBC telah melakukan berbagai strategi 

operasional, antara lain meningkatkan pelayanan kesehatan, kemampuan 

petugas dalam upaya penanggulangan penyakit, dan melaksanakan strategi 

DOTS. Angka pencapaian indikator program P2 (Pemberantasan Penyakit) 

TBC Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Boyolali yang mengacu pada target 

nasional secara keseluruhan memberikan gambaran adanya indikator yang 

belum mencapai target yaitu penemuan kasus TBC belum mencapai 70%. 

Salah satu tolak ukur yang menentukan keberhasilan program P2 TBC 

adalah angka penemuan suspek TBC dan angka penemuan kasus TBC 

BTA (+) (Syafei dan Kusnanto, 2006).  

Angka penemuan penderita (CDR) di Kabupaten Boyolali tahun 

2004 sebesar 10% dengan jumlah suspek 1488 kasus dan TBC positif 

sebanyak 106 kasus, angka penemuan kasus meningkat pada tahun 2005 

sebesar 21%, akan tetapi angka penemuan kasus mengalami penurun pada 

tahun 2006 sebesar 20% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 

2007 sebesar 21%. Puskesmas dengan pencapaian penemuan paling 

rendah adalah Puskesmas Selo (0%) sedangkan yang tertinggi adalah 

Puskesmas Kemusu I, Teras, dan Nogosari (38%). 

Salah satu kendala yang menjadi penghambat rendahnya penemuan 

kasus adalah sumber daya manusia. Pencapaian target tidak hanya 

dilakukan dengan meningkatkan kegiatan di puskesmas saja, akan tetapi 

diperlukan strategi inovatif lainnya terutama pada sumber daya manusia. 
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Salah satu unsur pokok yang dibutuhkan dalam keberhasilan pengontrolan 

program TBC adalah staf yang cukup untuk mengatur orang-orang dalam 

penemuan suspek dan penetapan TBC serta petugas P2 TBC puskesmas 

mempunyai peran penting dalam proses pelaksanaan program P2 TBC 

(Syafei dan Kusnanto, 2006).  

Salah satu tujuh strategi utama program nasional penangggulangan 

TBC Indonesia adalah melibatkan seluruh tenaga kesehatan dan seluruh 

unit pelayanan kesehatan (UPK) (Basri, 2007). Tenaga kesehatan dalam 

hal ini adalah petugas puskesmas khususnya petugas TBC, petugas TBC 

berperan aktif untuk melakukan monitoring penjaringan suspek TBC 

secara aktif. Bersumber dari informasi petugas dan seringnya kunjungan 

petugas dapat memberikan tanggapan positif pada masyarakat untuk 

melaporkan kejadian yang berhubungan dengan TBC. 

 Faktor-faktor yang berperan dalam upaya pencapaian cakupan 

CDR dalam program TBC adalah faktor dari dalam diri individu dan 

faktor di luar diri individu. Faktor dalam diri individu meliputi umur, 

motivasi, persepsi, pendidikan, kemampuan petugas yang mencakup 

pengetahuan dan keterampilan, serta lama kerja. Sedangkan faktor di luar 

individu meliputi komitmen kepala puskesmas, beban kerja petugas, 

insentif bagi petugas, sumber daya atau sarana penunjang dan kondisi 

geografis. Kemampuan yang meliputi pengetahuan dan keterampilan dari 

petugas yang terkait langsung dalam pelaksanaan program TBC di 

puskesmas adalah hal yang menentukan keberhasilan program. Dari 
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beberapa faktor di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan peran 

petugas TBC didukung oleh tingkat pengetahuan, sikap, dan motivasi.  

Berdasarkan penelitian Mahendra dan Hendrati (2006) tentang 

faktor yang berhubungan dengan angka penemuan kasus TB paru oleh 

praktisi kesehatan swasta di Provinsi Bali menyimpulkan bahwa faktor 

sikap, pengetahuan, motivasi petugas kesehatan praktisi swasta seperti 

dokter praktek dan petugas pengawas minum obat menunjukkan adanya 

korelasi positif terhadap angka penemuan kasus TBC. Artinya semakin 

baik pengetahuan, sikap, dan motivasi praktisi kesehatan swasta, maka 

semakin besar angka penemuan kasus TBC BTA (+) di puskesmas. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini 

dikembangkan untuk menganalisis hubungan pengetahuan, sikap, motivasi 

petugas TBC dengan angka penemuan kasus TBC di Kabupaten Boyolali 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adakah 

hubungan pengetahuan, sikap, dan motivasi petugas TBC dengan angka 

penemuan kasus TBC di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Boyolali ?    
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan angka penemuan 

kasus TBC oleh petugas TBC di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten 

Boyolali. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui hubungan pengetahuan petugas TBC dengan angka 

penemuan kasus TBC di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten 

Boyolali. 

b. Mengetahui hubungan sikap petugas TBC dengan angka penemuan 

kasus TBC di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Boyolali. 

c. Mengetahui hubungan motivasi petugas TBC dengan angka 

penemuan kasus TBC di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten 

Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu 

kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan usaha penanggulangan 

penyakit TBC. 
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2. Manfaat praktis 

a.  Sebagai dasar bagi Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten 

Boyolali dalam pengambilan kebijakan untuk memusatkan 

perhatian dan menetapkan beberapa strategi dalam melaksanakan 

tindakan pencegahan penularan dan pemberantasan TBC. 

b. Sebagai bahan informasi bagi pengelola program untuk 

meningkatan kualitas sumber daya manusia guna pencapaian 

keberhasilan program penanggulangan TBC dan peningkatan 

kinerja dalam penemuan kasus TBC. 

c. Sebagai informasi awal bagi mahasiswa dan instansi terkait untuk 

menggali dan melakukan penelitian berikutnya.  

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai adanya hubungan pengetahuan, sikap, dan motivasi petugas 

TBC dengan angka penemuan kasus TBC di wilayah kerja Puskesmas 

Kabupaten Boyolali. 
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