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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

 

 

A. Latar Belakang  

Dalam dunia kesehatan, dikenal berbagai macam penyakit menular 

maupun tidak menular. Salah satu penyakit menular yang masih menjadi 

permasalahan adalah penyakit Tuberkulosis (TB) yaitu penyakit infeksi pada 

paru. Penyakit Tuberkolusis (TB) merupakan  penyakit menular yang 

disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis.  Penyakit ini masih 

menjadi masalah global yang perlu ditangani secara serius dan mendalam. 

Karena begitu mudahnya penyakit TB menular langsung melalui percikan 

ludah atau dahak yang mengandung basil TB yang dikenal dengan nama 

Mycobacterium tuberculosis (Naga, 2013). Pada tahun 2011, WHO telah 

memperkirakan kasus  TB sebanyak 8,7 juta dan 1,4 juta meninggal. Lebih 

dari 95% kematian akibat TB terjadi di negara berpenghasilan rendah dan 

menengah (WHO, 2013).  

Penderita Penyakit TB  ini  sangat berpengaruh terhadap orang lain, 

karena penyakit ini mudah menular melalui udara lewat saluran pernapasan. 

Angka kematian (mortalitas), dan angka kejadian penyakit (morbiditas) yang 

tinggi karena TB menjadikan lingkup kerja kesehatan perlu ditingkatkan. TB 

menjadi salah satu program MDGs yang masuk poin keenam. Seperti yang 

dipaparkan lewat social media, WHO menyatakan bahwa TB tahun 2011 

banyak terjadi pada wanita berumur 15 sampai 44 tahun. Di lain sisi 



 
 

2 
 

penanggulangan TB yang resisten pada berbagai obat masih menjadi masalah 

di dunia dengan jumlah kasus 60.000 penderita. Dari jumlah pasien yang  

melakukan pengobatan tahun 2011  hanya  satu dari lima pasien yang 

dinyatakan memiliki MDR-TB (WHO, 2013).   

Pengendalian TB di Indonesia mengalami kemajuan dibanding pada 

tahun 1990 sampai 2010. Indonesia berhasil menurunkan angka insidensi 

sebesar 45% dari  343 per 100.000 penduduk turun menjadi 189 per 100.000 

penduduk, Angka pervalensi  juga berhasil diturunkan sebesar 35%  dari 443 

per 100.000 penduduk  turun menjadi 299  per 100.000 penduduk, Angka  

kematian juga mampu diturunkan 71% dari 92 per 100.000 penduduk 

menjadi 27 per 100.000 penduduk. Meskipun angka insiden, prevalen dan 

kematian sudah diturunkan, TB di Indonesia  masih menjadi masalah 

kesehatan utama di Indonesia (Depkes, 2012). Berangkat dari data tersebut 

ternyata masalah angka insiden, prevalen, dan kematian walaupun sudah 

diturunkan tetapi penyakit menular ini masih harus tetap menjadi waspada 

kita semua serta tindakan yang nyata untuk tetap mengantisipasi bahaya 

penularan penyakit TB ini, baik dari petugas kesehatan sampai masyarakat 

umum lainnya. Ini perjelas dari data WHO report of global TB control tahun 

2011 di Indonesia kali ini menempati urutan ke 9 dari 27 negara yang 

mempunyai beban tinggi MDR-TB dan sedikitnya ditemukan sebanyak 8 

kasus di Indonesia (Depkes, 2012). Dengan adanya data-data tersebut 

selayaknya penyakit TB ini jangan dianggap hal biasa, tetapi menjadi hal 

yang sangat diwaspadai oleh masyarakat umumnya. Karena terkadang oleh 
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masyarakat umum, semua penyakit tidak begitu dirasakan dan diperhatikan 

karena kurangnya pengetahuan tentang berbagai penyakit. 

Upaya penanggulangan TB di Indonesia dengan strategi 

DOTS (Directly Observed Treatment, Shotcourse chemotherapy) untuk 

mencapai tujuan program pemberantasan  jangka panjang dan jangka pendek. 

Tujuan jangka panjang yaitu menurunkan angka kesakitan, kematian dan 

penularan kasus TB dengan cara memutuskan rantai penularan, sehingga 

penyakit TB tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. 

Tujuan jangka pendek yaitu menyembuhkan minimal 85% penderita baru 

BTA positif yang ditemukan, tercapainya cakupan penemuan penderita secara 

bertahap Tingkat Nasional minimal 70%, dan mencegah timbulnya resistensi 

obat TB di masyarakat (Depkes RI, 2002). 

 Berdasarkan angka penemuan kasus TB di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2008 sampai 2012 masih dibawah target nasional. Pada tahun 2012  angka 

CDR di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari (59,52%) pada 

tahun 2011 menjadi (58,45%). Data kesembuhan TB di Provinsi Jawa Tengah 

belum mencapai target nasional. Pada tahun 2010 sebesar (85,15%) dan pada 

tahun 2011 turun menjadi (82,90%). Kota yang kesembuhan tertinggi di 

provinsi Jawa Tengah adalah kota Karanganyar sebesar (98,84%) sedangkan 

terendah di kota Tegal sebesar (58,05%) (Profil Dinkes Jateng, 2012). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada tahun 2010 angka 

kasus baru sebesar 425 penderita menurun menjadi 405 penderita pada tahun 

2011 dan meningkat menjadi 466 penderita pada tahun 2012. Dari 17 
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Puskesmas di Surakarta yang terdapat kasus tertinggi TB BTA positif yaitu 

puskesmas Banyuanyar dengan jumlah 30 penderita. Puskesmas Banyuanyar 

wilayahnya mencakup Banyuanyar dan Sumber. Angka CDR di Puskesmas 

Banyuanyar masih di bawah target pencapaian kementerian kesehatan yaitu 

(60,1%). Kasus TB BTA positif dari tahun 2010 sebanyak 44 penderita, tahun 

2011 sebanyak 26  penderita, tahun 2012 sebanyak 30 penderita (Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta, 2012).  Dari studi pendahuluan penderita TB BTA 

positif bahwa tingkat pengetahuan dan sikap penderita tentang bahaya 

penyakit TB BTA positif sangat berpengaruh. Dari  hasil survei pendahuluan 

pada lima orang penderita TB bahwa 100% penderita  membuang dahak di 

sembarang tempat yang dapat terjemah orang lain, tidak memakai masker 

atau kebiasaan menutup mulut dan tidak menghindari kontak saat batuk. 

kelembapan rumah, ventilasi, pencahayaan,  jenis lantai, kepadatan hunian 

dan  masih 70% yang belum memenuhi syarat kesehatan. 

Seperti yang diutarakan teori Hendrik L. Blum (dalam Notoatmojo, 

2011) juga menjelaskan bahwa derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh empat 

faktor yakni Lingkungan, perilaku, pelayanan dan hereditas (keturunan). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk tindakan penelitian tentang 

kejadian TB BTA positif di tinjau dari aspek pengetahuan, sikap dan 

lingkungan rumah di wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar Kota Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan  

permasalahan sebagai berikut “Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan, 

sikap dan lingkungan rumah kejadian TB BTA positif di wilayah Puskesmas 

Banyuanyar Kota Surakarta?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan tingkat pengetahuan, sikap penderita TB BTA, 

dan kondisi lingkungan rumah dengan kejadian TB. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik penderita TB BTA positif di wilayah 

kerja Puskesmas Banyuanyar Kota Surakarta 

b. Mendeskripsikan pencahayaan rumah penderita TB BTA positif di 

wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar kota Surakarta  

c. Mendeskripsikan kepadatan hunian rumah penderita TB BTA positif di 

wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar kota Surakarta  

d. Mendeskripsikan ventilasi rumah penderita TB BTA positif di wilayah 

kerja Puskesmas Banyuanyar kota Surakarta  

e. Mendeskripsikan jenis lantai penderita TB BTA positif di wilayah kerja 

Puskesmas Banyuanyar kota Surakarta.  

f. Mendeskripsikan kelembapan rumah penderita TB BTA positif di 

wilayah kerja Puskesmas Banyauanayar Kota Suarakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan 

informasi bagi masyarakat agar dapat mencegah secara dini kejadian TB 

BTA positif menjadi berkurang. 

2. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi puskesmas untuk membuat 

kebijakan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana 

tingkat pengetahuan, perilaku dan kondisi lingkungan  rumah penderita 

TB BTA positif. 

3. Bagi penelitian lain  

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi inspirasi dan dijadikan 

sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik 

atau isu sejenis, yaitu penyakit TB BTA positif. 

 


