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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

TB Paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis, yaitu kuman aerob yang mudah mati dan 

didapat terutama di paru atau berbagai organ tubuh lainnya yang 

mempunyai tekanan parsial O2 yang tinggi (Depkes, 2007). 

Mycobacterium tuberculosis juga mempunyai kandungan lemak yang 

tinggi pada membran selnya sehingga menyebabkan bakteri ini menjadi 

tahan terhadap asam dan pertumbuhannya berlangsung dengan lambat. 

Bakteri ini tidak tahan terhadap sinar ultraviolet, karena itu penularannya 

sering terjadi pada malam hari (Bahar, 2009). 

TB paru adalah penyakit sosial dengan implikasi medis. Penyakit 

ini sering terjadi pada populasi yang kurang beruntung seperti: miskin, 

tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan gizi, buruknya sanitasi dan 

kepadatan penduduk (Suparman, 2011). Gejala utama penderita TB paru 

adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti 

dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, 

sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, 

malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang 

lebih dari satu bulan (Depkes, 2007). 

Di Indonesia, TB paru masih menjadi salah satu penyakit yang 

menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Penderita TB paru di 

Indonesia merupakan urutan ke-3 terbanyak di dunia setelah India dan 
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Cina dengan jumlah pasien, sekitar 10% dari total jumlah pasien TB paru 

di dunia. Diperkirakan pada tahun 2004, ada 539.000 kasus baru dan 

kematian 101.000 orang. Insiden kasus TB paru BTA positif sekitar 110 

per 100.000 penduduk (Depkes, 2007).  Berdasarkan data Surkesnas 

(Survei Kesehatan Nasional) tahun 2013, prevalensi penyakit TB paru 

berdasarkan pemeriksaan smear sputum pada populasi usia lebih dari 15 

tahun adalah 340 per 200.000 penduduk pada tahun 2013. Pada 

umumnya penderita TB paru pada kelompok usia produktif di Indonesia 

dan Singapura, menderita kekurangan energi kronis, defisiensi seng dan 

retinol plasma (Suparman, 2011). 

Keadaan malnutrisi atau kekurangan kalori, protein, vitamin, zat 

besi dan lain-lain, akan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang 

sehingga rentan terhadap penyakit termasuk TB paru. Keadaan ini 

merupakan faktor penting yang berpengaruh di negara miskin maupun 

berkembang, baik pada orang dewasa maupun anak-anak (Manalu, 

2010). Orang dengan TB paru aktif sering kekurangan gizi dan mengalami  

defisiensi makronutrien serta penurunan berat badan dan penurunan 

nafsu makan (WHO, 2012). Vitamin A dan seng adalah zat gizi mikro 

berperan penting dalam fungsi sistem imunitas bawaan (Innate immunity) 

maupun perolehan (adaptive immunity) dan mempertahankan integritas 

sel mukosa, juga diperlukan dalam ekspresi gen di selular baik di level 

transkripsi maupun translasi (Suparman, 2011). Tambahan vitamin 

seperti vitamin B kompleks antara lain vitamin B5, B6, dan B8 diperlukan 

untuk kasus tertentu seperti TB paru, untuk membantu memperkuat 
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system imun dengan meningkatkan produksi antibody serta Berperan 

dalam metabolisme karbohidrat, protein dan lemak () 

Adanya peran penting asupan makan yang dikonsumsi erat 

kaitanya dengan faktor kesembuhan. Melalui komunikasi yang baik akan 

mengubah kebiasaan yang kurang baik, yang akhirnya akan mengubah 

pola makan. Melalui cara pemilihan makanan yang disesuaikan dengan 

kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, yang akan menunjang 

penyembuhan penyakit TB Paru. Kebutuhan energi dan protein yang 

tinggi dengan gizi yang baik akan mempercepat proses penyembuhan, 

terutama pada penderita malnutrisi. Pada umumnya penderita TB paru 

ditemukan pada usia produktif dan hal ini secara tidak langsung akan 

memberi dampak terhadap produksi kerja dan performance penderita TB 

Paru (Fatimah, 2002).  

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah TB 

Paru dan malnutrisi telah dilakukan antara lain ; dengan memberikan 

vitamin A 200.000 SI setiap 2 bulan pada TB anak, ditemukan vitamin A 

berpengaruh terhadap peningkatan asupan energi, zat gizi, penurunan 

nilai Laju Endap Darah (LED) dan peningkatan Hemoglobin (Hb), 

memberikan Vitamin A dan seng pada penderita TB dewasa setelah 2 

dan 6 bulan berdampak pada peningkatan berat badan, IMT, LILA, tebal 

lemak trisep dan biceps, peningkatan proporsi lemak tubuh, kadar 

albumin, hemoglobin, penurunan kadar C-reactive protein dan 

peningkatan Zn plasma, memberikan diit Tinggi Kalori Tinggi Protein 

(TKTP) dan obat TB pada penderita TB yang di rawat di rumah sakit dan 

hasilnya terjadi perbaikan secara klinis berupa; peningkatan berat badan, 
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peningkatan kadar Hb, dan penurunan SGOT, SGPT. Rendahnya asupan 

makanan pada infeksi disebabkan oleh anoreksia, mual, muntah, suhu 

badan yang meningkat menyebabkan peningkatan metabolisme energi 

dan protein dan utilisasi dalam tubuh.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Omkarsba 

(2003) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

asupan karbohidrat dan protein dengan status gizi pasien TB paru rawat 

inap di RS Paru dr.Ario Wirawan Salatiga. Pada kasus TB paru aktif, 

proses katabolik meningkat biasanya dimulai sebelum pasien didiagnosis, 

sedangkan tingkat metabolisme basal atau pengeluaran energi istirahat 

meningkat, mengakibatkan peningkatan kebutuhan energi untuk 

memenuhi tuntutan dasar untuk fungsi tubuh. Pada saat yang sama, 

konsumsi energi cenderung menurun sebagai akibat dari anoreksia. 

Kombinasi kondisi ini mengakibatkan penurunan berat badan yang drastis 

(Gupta, 2013).  

Peranan protein pada pengobatan TB Paru selain memenuhi 

kebutuhan gizi, meningkatkan regenerasi jaringan yang rusak juga 

mempercepat sterilisasi dari kuman TB Paru dengan cara meningkatkan 

jumlah : Interferon γ (IFN γ), Tumor Necrosis Factor α (TNF α ), dan 

Inducible Nitrit Oxide Synthase ( iNOS) (Shils and Olson, 2007). 

Karbohidrat memberikan tubuh sumber energi dan membantu dalam 

mengoptimalkan kerja otak, jantung dan saraf, sistem pencernaan dan 

kekebalan tubuh. Serta Berperan dalam proses metanolisme, yaitu 

proses untuk menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, 

pembentuk struktur sel, jaringan serta organ tubuh (Harris 2004). 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparman 

(2011) yang menyatakan bahwa ada pengaruh pemberian suplemen zat 

gizi mikro (vitamin A dan seng) terhadap status gizi penderita TB paru 

orang dewasa. Defisiensi mikronutrien dan status gizi umum yang jelek 

pada penderita TB paru aktif dapat menekan sistem imun yang 

merupakan pertahanan utama untuk melawan bakteri Mycobacterium. 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta 

merupakan salah satu dari 3 BBKPM yang ada di Indonesia yang 

merupakan milik Kementerian Kesehatan yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan.  Upaya kesehatan yang dilaksanakan 

BBKPM Surakarta meliputi Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat di bidang kesehatan paru masyarakat.  TB 

paru merupakan penyakit yang diprioritaskan walaupun saat ini hampir 

seluruh jenis penyakit paru dan pernafasan ditangani di BBKPM 

Surakarta. Penyakit tuberkulosis setiap tahunnya selalu menempati 3 

besar dari sepuluh besar penyakit yang ada di BBKPM Surakarta. 

Prevalensi TB paru di BBKPM Surakarta sebesar 15%. Jumlah pasien 

tiap tahun meningkat sejak tahun tahun 2010, pada tahun 2010 jumlah 

pasien di BBKPM 108 orang, pada tahun 2011 jumlah pasien 130 orang, 

dan pada tahun 2012 jumlah pasien meningkat menjadi 165 orang.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan asupan makronutrien 

(karbohidrat dan protein), dan mikronutrien (vitamin A dan seng) dengan 

status gizi pada penderita TB Paru di BBKPM (Balai Besar Kesehatan 

Paru Masyarakat) Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Apakah ada hubungan 

asupan makronutrien (karbohidrat dan protein), dan mikronutrien (vitamin 

A dan seng) dengan status gizi pada penderita TB paru di BBKPM (Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat) Surakarta ? ”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan asupan makronutrien (karbohidrat dan 

protein) dan mikronutrien (vitamin A dan seng) dengan status gizi pada 

penderita TB Paru di BBKPM Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan asupan karbohidrat dan protein 

b. Mendiskripsikan asupan vitamin A dan seng 

c. Mendiskripsikan status gizi penderita TB Paru 

d. Menganalisis hubungan asupan karbohidrat dan protein dengan 

status gizi penderita TB Paru 

e. Menganalisis hubungan asupan vitamin A dan seng dengan 

status gizi penderita TB Paru 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penderita TB Paru 

Memberikan motivasi kepada penderita TB Paru untuk lebih 

memperhatikan asupan zat gizi untuk menunjang status gizi. 
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2. Manfaat bagi BBKPM Surakarta 

Memberikan masukan tentang informasi pentinya penyuluhan asupan 

karbohidrat, protein, vitamin A dan seng penderita TB Paru agar dapat 

bermanfaat dan dapat digunakan untuk membuat kebijakan dalam 

membuat perencanaan yang akan datang. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi dibatasi pada asupan makronutrien 

(karbohidrat dan protein), mikronutrien (vitamin A dan seng), dan status 

gizi pada penderita TB Paru. 


