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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) sampai saat ini masih menjadi masalah utama 

kesehatan terutama di Negara berkembang seperti di Indonesia. Penyebaran 

penyakit Tuberkulosis yang begitu cepat, karena penularannya yang begitu 

mudah yaitu melalui percikan droplet (dahak) yang mengandung bakteri 

Mycobacterium tuberculosis (Depkes, 2006). Bakteri ini dapat menginfeksi 

hampir semua organ tubuh, dengan lokasi terbanyak di paru-paru yang 

biasanya merupakan lokasi infeksi primer (Mansjoer, 2000). Bakteri 

Mycobacterium tuberculosis mampu bertahan di dalam suhu lembab sehingga 

kesehatan lingkungan juga sangat penting untuk diperhatikan. 

Berdasarkan data Kemenkes (2010), suspek TB Paru BTA (+) tertinggi 

terjadi pada tahun 2005 yaitu 13,01% dan terendah pada tahun 2008 yaitu 

10,5% (Kemenkes, 2010). Berdasarkan hasil laporan Riskesdas (2010), angka 

kesakitan Tuberkulosis Paru terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia. 

Prevalansi Tuberkulosis Paru pada tahun 2009 sampai tahun 2010 sebanyak 

725 per100.000 penduduk berdasarkan hasil pemeriksaan dahak dan/atau foto 

paru. Di Indonesia sejak tahun 2000-2010, Case Detection Rate (CDR) 

mengalami peningkatan yang berarti yaitu dari 20% pada tahun 2000 menjadi 

78,3% pada tahun 2010 yang sekaligus merupakan capaian tertinggi 

(Kemenkes, 2010).  
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Penemuan kasus TB (CDR) di Indonesia selalu mengalami peningkatan, 

tercatat sejak tahun 2006 sampai 2010 (kecuali tahun 2007) Indonesia telah 

mencapai dan mampu mempertahankan target yaitu capaian nasional tahun 

2010 sebesar 78,3% (Kemenkes, 2010). Berdasarkan Global Tuberculosis 

Control tahun 2009 (data tahun 2007), angka prevalensi TB sebesar 244 per 

100.000 penduduk (565.614 orang) sedangkan data kematian akibat TB (CFR) 

adalah sebesar 39 per 100.000 penduduk (250 orang/hari). Berdasarkan data 

Kemenkes (2009), CDR tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi utara (85,2%), 

diikuti DKI Jakarta (81%) dan Banten sebesar 77,7%. Sedangkan data tahun 

2010, menunjukkan CDR tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 96,2%, 

diikuti DKI Jakarta sebesar 79,9% dan Gorontalo sebesar 77,3%. 

Upaya penanggulangan penyakit Tuberkulosis di Jawa Tengah 

menunjukkan hasil yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Angka 

penemuan penderita TBC dengan BTA positif tahun 2005 sebanyak 14.117 

penderita (CDR 40,09%) meningkat menjadi 17.318 penderita (CDR 49,82%) 

pada tahun 2006. Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah (2010), angka kejadian TB Paru di Provinsi Jawa Tengah sebesar 

107/100.000 penduduk. CDR per Kabupaten/kota yang capaiannya dibawah 

rata-rata sebanyak 18 kabupaten dengan CDR terendah berada di Kabupaten 

Boyolali. Sedangkan untuk angka kematian TB Paru sebesar 2,3% dibawah 

target Jawa Tengah yaitu 3%, kondisi ini disebabkan karena kesadaran 

penderita untuk minum obat secara teratur mengalami peningkatan dilihat dari 
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capaian kesembuhan melalui program DOTS sebesar 90,57% (Bapeda Jawa 

Tengah, 2013) 

Berdasarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo penemuan kasus 

tahun 2012 sebanyak 284 kasus dari 881 perkiraan jumlah kasus atau baru 

mencapai 32,24% angka ini meningkat dibanding hasil tahun 2011 yang 

mencapai 26,22%. Dari jumlah absolute apabila dibandingkan dengan hasil 

tahun 2011 terdapat peningkatan yaitu 6,02% (dari 231 kasus di tahun 2011). 

Angka penemuan kasus (CDR) yang baru mencapai 32,24% masih jauh dari 

target yaitu sebesar 70% (Dinkes Sukoharjo, 2012). Data penemuan kasus 

suspek TB dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif. Data tahun 2010 

ditemukan sebanyak 38 kasus, mengalami penurunan sebanyak 26% pada 

tahun 2011 menjadi 28 kasus. Kemudian tahun berikutnya pada tahun 2012 

kembali mengalami peningkatan kasus sebesar 40% yaitu dari 28 kasus 

menjadi 39 kasus  (Dinkes Sukoharjo, 2012). 

Berdasarkan Profil Puskesmas Sukoharjo tahun 2012, diketahui bahwa 

tahun 2010 ditemukan penderita TB sebanyak 25 orang, meningkat sebesar 

2% menjadi 26 orang dengan satu kasus meninggal dunia pada tahun 2011. 

Pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan sebesar 9,2% menjadi 46 

orang dengan dua kasus ditemukan meninggal dunia. Data tahun 2013, tercatat 

dari Bulan Januari sampai Bulan November telah ditemukan 47 kasus TB Paru 

dengan satu kasus meninggal dunia. Dari data yang diperoleh, angka kejadian 

kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo mengalami peningkatan 
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sebesar 2% dari tahun 2012 (46 kasus) menjadi 47 kasus pada tahun 2013 

(Puskesmas Sukoharjo, 2013). 

Hasil survai pendahuluan di Puskesmas Sukoharjo diketahui bahwa pada 

tahun 2013, kejadian TB lebih banyak dialami orang dewasa. Tercatat tahun 

2011 dari 25 temuan kasus TB sebesar 88% (22 orang dewasa) dan 12% (3 

anak-anak). Tahun 2012 dari 26 temuan kasus sebesar 88% (23 orang dewasa) 

dan 12% (3 anak-anak). Dan tahun 2013 dari 46 temuan kasus sebesar 89% 

(39 orang dewasa) dan 11% (7 anak-anak). 

Peningkatan derajat kesehatan tidak hanya didukung adanya fasilitas 

kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah, tetapi pengetahuan, 

kesadaran untuk hidup sehat dari diri sendiri juga merupakan pendorong 

tercapainya kesehatan seseorang. Tingginya angka kejadian TB di wilayah 

kerja Puskesmas Sukoharjo kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya 

pegetahuan mengenai TB (Puskesmas Sukoharjo, 2013). Tingkat pengetahuan 

secara tidak langsung berhubungan dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka semakin baik pula penerimaan informasi tentang 

TB, sehingga pasien dapat secara sadar dan mandiri mau dan mampu 

melakukan pencegahan penularan TB (Notoatmodjo, 2003). 

Berdasarkan hasil penelitian Pasek (2013), diketahui adanya hubungan 

yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan persepsi pasien dalam 

kepatuhan minum obat. Tidak hanya motivasi dan keinginan untuk sembuh 

dari diri pasien, namun juga didorong oleh dukungan keluarga dalam 
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kepatuhan pasien dalam minum Obat Anti Tuberkulosis (OAT), menjadi salah 

satu faktor penyembuhan pasien TB (Murtantiningsih, 2011). 

Pengawasan Menelan Obat (PMO) merupakan mereka yang dipercaya 

dan disetujui oleh petugas kesehatan dan pasien, PMO bisa berasal dari 

anggota keluarga yang secara otomatis dikenal dan dipercaya oleh pasien dan 

sebagai pendukung pasien untuk sembuh (Kemenkes, 2006). Penelitian 

tersebut diatas dijadikan referensi dalam penelitian dengan alasan, salah satu 

perilaku pencegahan penularan tuberkulosis adalah keteraturan dalam minum 

obat anti tuberkulosis (OAT). Berdasarkan latarbelakang yang telah 

dijabarkan, maka peneliti ingin mengadakan penelitian tentang hubungan 

antara dukungan keluarga dan pengetahuan terhadap perilaku pencegahan 

penularan Tuberkulosis di Wilayah Kerja Puskesmas Sukoharjo Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu “Adakah Hubungan Dukungan Keluarga dan Pengetahuan 

dengan Perilaku Pencegahan Penularan Tuberkulosis di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sukoharjo?”  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dan pengetahuan 

dengan perilaku pencegahan penularan tuberkulosis di wilayah kerja 

Puskesmas Sukoharjo.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan karakteristik responden tuberkulosis yaitu usia, jenis 

kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. 

b. Mendiskripsikan pengetahuan dengan perilaku pencegahan penularan 

tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. 

c. Menjelaskan hubungan dukungan keluarga dengan perilaku 

pencegahan penularan tuberkulosis. 

d. Menjelaskan hubungan pengetahuan responden dengan perilaku 

pencegahan penularan tuberkulosis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat khususnya keluarga penderita tuberkulosis dapat 

memberi informasi tentang hubungan dukungan keluarga dengan 

pencegahan penularan penyakit TB, sehingga keluarga dapat mendorong 

anggota keluarga yang menderita TB. 
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2. Bagi Dinas kesehatan dan instansi terkait 

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo dan 

Puskesmas Sukoharjo dalam penyusunan kebijakan dalam rangka 

penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Sukoharjo. 

3. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian menjadi data dasar dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya tentang tuberkulosis. 
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