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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Tuberkulosis adalah penyebab utama kesakitan dan kematian didunia 

terutama di Asia dan Afrika. Walaupun pengobatan TB yang efektif sudah 

tersedia tapi sampai saat ini TB masih tetap menjadi problem kesehatan dunia 

yang utama. Diperkirakan di dunia ada 99,2 milyar kasus baru (per 100.00 

penduduk) dan 1,7 milyar orang mati karena TB di tahun 2006 dimana 0,7 

milyar kasus dan 0,2 milyar kematian adalah positif HIV Human 

Immunodeficiency Virus (WHO 2008). 

Permasalahan TB di Indonesia masih sedemikian luasnya sehingga 

masih membutuhkan komitmen semua pihak untuk mengendalikan TB di 

Indonesia. Mengutip data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2007) 

diketahui TB menempati urutan pertama penyakit menular penyebab kematian 

baik di perkotaan dan di pedesaan. Belum lagi adanya  kasus Multi Drug 

Resistant Tuberculosis (MDR-TB) bahkan Extremely Drug Resistant 

Tuberculosis (XDR-TB) yang  mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan 

baik oleh negara maupun masyarakat sendiri menjadi semakin besar. (DepKes 

RI, 2012). 

Tuberkulose merupakan penyakit yang biasanya menyerang paru-paru. 

Inhalasi droplet yang mengandung sedikit bakteri ditelan oleh alveolar. 

Makrofag menghancurkan pathogen dan mengangkutnya ke saluran kelanjar 

limfe. Selanjutnya terbentuk lesi granulomatous yang kecil berisi bakteri dan 
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terjadi pada 90% dari semua yang terinfeksi. Granula tidak secara langsung 

menyababkan penyakit. Resiko berkembangnya penyakit tetap ada  karena 

bakteri ini tidak dieradikasi (Kaufmann, 2005). Pada infeksi Mycobakterial, 

tipe sitokin Th-1 terlihat paling utama dalam imunitas protektif. Kedua sel 

CD4+ dan CD8+ melakukan pertahanan melawan M tuberculosis,namun 

fungsi efektor sel T dapat tercapai hanya setelah  priming dan diferensiasi 

(Marino, 2004). 

Terkait dengan masalah immune sehingga akan meningkatkan stress 

jaringan dan mengakibatkan penggunaan O2 meningkat sehingga 

membutuhkan banyak energi dan sel-sel banyak yang mati, untuk 

meregenerasi sel-sel yang telah mati tubuh membutuhkan beberapa jenis 

vitamin dan mineral. Ada beberapa jenis vitamin dan mineral yang berfungsi 

sebagai antioksidan yang bisa memicu system imun cukup besar diantaranya 

adalah vitamin A, B1, C, E mineral selenium dan seng. Vitamin dan mineral 

ini terdapat dalam jumlah yang sangat terbatas dalam  bahan makanan maka 

kekurangannya perlu ditambah melalui suplemen. Vitamin C merupakan 

antioksidan yang sangat efektif dalam jumlah kecil, vitamin C dapat 

melindungi molekul yang sangat diperlukan dalam tubuh seperti protein, lipid, 

karbohidrat dan asam nukleat. Fungsi utama Vitamin C ialah dalam sintesis 

kolagen, proteoglikan zat organic matriks antarsel lain misalnya pada tulang, 

gigi, endotel kapiler. Kebutuhan vitamin C meningkat 300-500 % pada 

penyakit infeksi, tuberculosis, tukak peptic, penyakit neoplasma, pasca bedah 

atau trauma, pada hipertiroid,  kehamilan dan laktasi. Vitamin C dapat diserap 
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cepat dari pencernaan dan masuk ke dalam saluran darah dan dibagikan ke 

seluruh jaringan tubuh (Sukandar,et al, 2008). 

Jumlah asam askorbat dalam berbagai jaringan tubuh bervariasi 

nyata, mungkin tergantung pada bagaimana jaringan tersebut menggunakan 

asam askorbat. Kelenjar adrenal mengandung asam askorbat lebih besar dari 

jaringan yang lain. Medula adrenal mensintesis nonadrenalin dan adrenalin 

dan korteks mensintesis berbagai steroid hormon-asam askorbat adalah terlibat 

dalam reaksi ini. Kemungkinan bahwa kelenjar adrenal akan kehabisan asam 

askorbat, seperti yang terjadi selama stres, penyakit infeksi, cancer, karena 

kurang mampu untuk melindungi hormon dari oksidasi. Vitamin C merupakan 

pengobatan yang penting untuk adrenal yang lemah (Abram & Andrew, 

2008). 

Penilaiaan untuk melihat dampak pemberian vitamin C terdapat 

peningkatan nilai limfosit diantaranya adalah kajian yang dilakukan pada 12 

orang dengan memberikan 1 gram vitamin C setiap hari selama satu minggu 

berdampak pada fungsi normal sel darah putih dan dampaknya msih terlihat 

selama satubulan tanpa penambahan suplemen (Priestley, 2005).  

Vitamin C yang berperan sebagai antioksidan sangatlah penting untuk 

pasien TB, dimana vitamin C ini yang bekerja pada jaringan ikat fibroblastic 

yang berfungsi sebagai eksudatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 

dengan pemberian vitamin C 500 mg/hari selama 5-10 hari mampu 

meningkatkan berat badan, pengurangan pada lesi TB serta mampu 

menurunkan frekuensi batuk dan dahak secara signifikan (Mc Cromick, 2003). 
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Pemberian dosis besar vitamin C 500 mg- 1000 mg/hari dapat membantu 

menyembuhkan penyakit menular, dan dosis pemeliharaan yaitu 100 mg/hari 

dapat mengurangi resiko kekambuhan dengan cara meningkatnya daya tahan 

tubuh pasien sehingga tubuh lebih resisten terhadap virus (Abram & Andrew, 

2008). 

Berdasarkan hasil observasi di Puskesmas Kradenan satu tahun 2012 

didapatkan 21 penderita penyakit TB yang masih dalam pengawasan program 

pengobatan di Puskesmas Kradenan satu. Penelitian ini dilakukan pada tahap 

lanjutan yaitu pasien yang sudah menerima pengobatan lebih dari 2 bulan, 

karena pada tahap ini pengobatan vitamin C bertujuan untuk membunuh 

bakteri sehingga membutuhkan imunitas tubuh yang cukup agar tercapainya 

pengobatan dan tidak terjadi kekambuhan (Depkes, 2011). 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah ada Pengaruh Pemberian Vitamin C 

Terhadap Nilai Limfosit Pada Pasien Tuberkulose Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kradenan Satu Kabupaten Grobogan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian vitamin C terhadap nilai limfosit 

pada penderita tuberkulose paru di Puskesmas Kradenan satu Kecamatan 

Kradenan Kabupaten Grobogan. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui kadar limfosit sebelum diberikan vitamin C. 

b. Mengetahui kadar limfosit setelah diberikan vitamin C. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti Sendiri 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan  pengalaman bagi peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah. 

Hasil  penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan masukan, bahan 

referensi atau sumber data untuk penelitian sejenis selanjutnya.   

b. Bagi perawat  

Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan 

mutu pelayanan terutama pengobatan terhadap penderita TB Paru. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk respon immun yang lebih 

spesifik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Dinas Kesehatan Grobogan 

Dapat memberikan kontribusi untuk fungsi pengobatan alternatif  

penyakit Tuberkulose Paru melalui upaya peningkatan pengobatan 

Tuberkulose Paru. 
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b. Bagi penderita 

Sebagai wacana dalam pencegahan penularan dan pengobatan TB Paru 

dalam wilayah kerja Puskesmas Kradenan 1 Kecamatan Kradenan 

Kabupaten Grobogan. 

c. Bagi institusi pendidikan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan, pemikiran dan acuan bagi 

ilmu pengetahuan secara umum. 
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E. Keaslian Penelitian 

 

1. Agus (2010) meneliti tentang jumlah limfosit darah tepi dan sebukan 

limfosit sekitar jaringan tumor pada penderita keganasan payudara yang 

mendapat injeksi vitamin C. Empat puluh empat penderita dikelompokkan 

menjadi kontrol dan perlakuan. Injeksi vitamin C 2 gr/hari selama 5 hari. 

Simpulan : Sebukan limfosit sel darah tepi dan sebukan limfosit di sekitar 

jaringan tumor pada penderita keganasan payudara stadium IIIB setelah 

kemoterapi neoadjuvant ketiga lebih banyak setelah mendapat injeksi 

vitamin C. 

2. Fadlul (2000) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesembuhan penderita penyakit tuberkulosis setelah pengobatan jangka 

pendek (6 bulan) di Kabupaten Sumbawa Timur Propinsi Nusa Tenggara 

Timur. Penelitiannya observasional dengan menggunakan rancangan case 

6 control study, dengan besar sampel 100 penderita (50 kasus dan 50 

pembanding), hasil penelitian menggambarkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kesembuhan adalah jarak rumah penderita dengan 

puskesmas, komunikasi informasi edukasi (KIE) oleh petugas puskesmas, 

frekuensi pengambilan obat, dosis harian obat anti tuberkulosis (OAT), 

pengawasan di rumah, frekuensi minum obat, penyakit yang menyertai 

dan gejala samping OAT. 

 

 

 

 

 

 


