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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular langsung yang 

disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium tuberculosis). Gejala utama 

adalah batuk selama 2 minggu atau lebih, batuk disertai dengan gejala 

tambahan yaitu dahak, dahak bercampur darah, sesak nafas, badan 

lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, 

berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam lebih dari 1 bulan. 

Berdasarkan Riskesdas 2013 diperoleh prevalensi penduduk Indonesia 

yang didiagnosis TB paru oleh tenaga kesehatan tahun 2013 adalah 

sebesar 0.4 persen. Lima provinsi dengan TB paru tertinggi adalah Jawa 

Barat (0.7%), Papua (0.6%), DKI Jakarta (0.6%), Gorontalo (0.5%), 

Banten (0.4%) dan Papua Barat (0.4%). Sedangkan prevalensi untuk 

Jawa Tengah sebesar 0,4%. 

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. 

Walaupun saat ini hampir seluruh jenis penyakit paru dan pernafasan 

ditangani di BBKPM Surakarta, tetapi tuberkulosis merupakan penyakit 

yang diprioritaskan. Penyakit tuberkulosis setiap tahunnya selalu 
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menempati 3 besar dari sepuluh besar penyakit yang ada di BBKPM 

Surakarta. 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. Peningkatan jumlah pasien di BBKPM merupakan 

peningkatan yang signifikan.  

Pada tahun 2013 pasien tuberkulosis di BBKPM sebanyak 930 

pasien yang memiliki status gizi baik sebesar 45%, kurang 22%, buruk 

28% dan over weight 5%. Berdasarkan frekuensi pola makan dari 930 

pasien diperoleh 22% frekuensi makan pasien dalam sehari kurang dari 3 

kali, lebih dari 3 kali sebesar 1%, frekuensi makan 3 kali sebesar 61% 

dan sisanya  16% tidak ada data.  

Gizi merupakan faktor pendukung penyembuhan bagi penyakit 

infeksi seperti Tb. Gizi yang seimbang dapat terpenuhi dengan menu 

makanan yang padat gizi. Gizi yang seimbang membantu mempercepat 

proses penyembuhan penyakit Tb. Gizi seimbang mencakup makanan 

adekuat yang harus dikonsumsi tubuh. Gizi yang kurang menurunkan 

kekebalan tubuh pada seseorang, sehingga akan mudah terserang oleh 

penyakit. Telah banyak diketahui status gizi yang rendah ditemukan lebih 

sering terjadi pada penderita TB aktif dibandingkan orang sehat, karena 

penderita penyakit infeksi umumnya mengalami anoreksia dan 

peningkatan kebutuhan metabolik sel oleh inflamasi (Van, 2003). 

Frekuensi makan adalah jumlah makan dalam sehari-hari baik 

dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Frekuensi makan per hari 

merupakan salah satu aspek dalam kebiasaan makan. Frekuensi makan 
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bisa menjadi penduga tingkat kecukupan konsumsi gizi, artinya semakin 

tinggi frekuensi makan maka peluang terpenuhinya kecukupan gizi 

semakin besar. Makan makanan yang beranekaragam relatif akan 

menjamin terpenuhinya kecukupan sumber zat tenaga, zat pembangun, 

dan zat pengatur (Khomsan 1993). 

Salah satu upaya untuk  meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

perilaku seseorang khususnya dalam bidang kesehatan adalah dengan 

melakukan konseling. Konseling gizi adalah proses komunikasi dua arah 

antara konselor dan klien  untuk membantu klien mengenali dan  

mengatasi masalah gizi. Pasien tuberkulosis sangat memerlukan 

pemenuhan gizi yang baik, karena gizi yang seimbang membantu 

mempercepat proses penyembuhan penyakit Tb. 

Pemberian konseling gizi sangat penting bagi pasien untuk 

peningkatan kesehatan mereka sehingga tidak menjadikan pasien selalu 

bertanya mengenai jenis-jenis makanan yang harus ditingkatkan atau 

dibatasi konsumsinya untuk membantu kesembuhan penyakitnya 

(Hartono, 2006 dalam Sari, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian Sari (2014) menyatakan bahwa 

pemberian konseling pada pasien berpengaruh meningkatkan 

pengetahuan dan kepatuhan diet pasien TB Paru. Pada uji statistik 

menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan kepatuhan diet 

pasien TB Paru signifikan antara kelompok kontrol dan perlakuan. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, perlu untuk dilakukan 

penelitian dengan judul “Perbedaan Frekuensi Makan dan Status Gizi 
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Sebelum dan Sesudah Diberikan Konseling Gizi Penderita TB Paru di 

BBKPM Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah ada perbedaan frekuensi makan sebelum dan sesudah 

pemberian konseling gizi pada pasien Tb Paru yang menjalani 

pengobatan ? 

2. Apakah ada perbedaan status gizi pasien Tb Paru sebelum dan 

sesudah pemberian konseling gizi pasien Tb Paru yang menjalani 

pengobatan ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan frekuensi makan dan status gizi 

pasien Tb Paru sebelum dan sesudah pemberian konseling gizi di 

BBKPM. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan frekuensi makan pasien Tb paru sebelum diberi 

konseling. 

b. Mendeskripsikan status gizi pasien Tb paru sebelum diberi 

konseling. 

c. Mendeskripsikan frekuensi makan pasien Tb paru setelah diberi 

konseling. 
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d. Mendeskripsikan status gizi pasien Tb paru setelah diberi 

konseling. 

e. Menganalisis perbedaan frekuensi makan sebelum dan sesudah 

diberikan konseling. 

f. Menganalisis perbedaan status gizi sebelum dan sesudah 

diberikan konseling. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Penderita 

Memberikan motivasi kepada pasien Tb paru supaya memperbaiki 

asupan makan pasien sampai tercukupi sehingga membantu proses 

penyembuhan.  

2. Bagi BBKPM 

Sebagai salah satu bahan untuk membuat perencanaan program 

dan kebijakan  dalam penanganan Tb Paru. 

 

E. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian meliputi frekuensi makan pasien Tb paru  

sebelum dan sesudah diberikan konseling, serta status gizi pasien Tb 

paru sebelum dan sesudah diberikan konseling. 

 


