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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan besar secara 

global. Selama 20 tahun, WHO bersama dengan negara-negara yang 

tergabung di dalamnya berupaya untuk mengentaskan penyakit TB Paru 

ini. Oleh karena itu, penyakit TB Paru masuk menjadi salah satu poin 

dalam Millenium Development Goals yang akan berakhir di tahun 2015. 

Hasil laporan tahun 2013, terdapat 22 negara dengan beban TB Paru yang 

tinggi (High Burden Countries – HBC). Negara-negara HBC ini 

menyumbang 80% total kasus TB yang ada di dunia. Namun, dari laporan 

global 2013, hanya 7 dari 22 negara yang sudah berhasil mencapai target 

MDGs 2015: menurunkan insiden kasus TB dan angka mortalitas penyakit 

ini. terdapat 4 negara yang sudah berada di jalurnya untuk mencapai target 

ini. Dan masih ada 11 negara yang tidak berada pada jalurnya dan 

dikhawatirkan tidak mencapai target MDGs 2015, termasuk Indonesia. 

(WHO, 2013 ) 

Secara epidemiologi menurut WHO, terdapat 10 sampai 12 juta 

penderita yang mempunyai kemampuan menularkan , dengan angka 

kematian 3 juta penderita tiap tahun dan keadaan tersebut terdapat di 

negara berkembang dengan sosial ekonomi rendah, termasuk Indonesia. 

Angka kejadian TB di Indonesia menurut data statistic dari WHO sebesar 
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239 per 100.000 orang,  Sedangkan di lingkup yang lebih sempit yaitu 

provinsi, Sekitar 35 ribu penduduk di Jawa Tengah hingga kini terindikasi 

terkena penyakit TB, namun jajaran kesehatan hanya baru bisa memantau 

dan menangani 50 persen dari total jumlah penderita TBC (Dinkes, 2013).  

Menurut hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 

2011 penyakit TB Paru merupakan penyebab kematian Nomor 3 setelah 

penyakit kardiovaskuler dan penyakit pernafasan pada semua golongan 

usia. Angka morbiditas penyakit TB Paru urutan ke 4 setelah influenza, 

infeksi saluran nafas akut dan bronchitis.  Prevalensi Tuberkulosis per 

100.000 penduduk provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 106,42. 

Prevalensi tuberkulosis tertinggi adalah di Kota Tegal (358,91per 100.000 

penduduk) dan terendah di Kabupaten Magelang (44,04 per 100.000 

penduduk). Sementara itu, di kabupaten Blora angka deteksi kasus ( Case 

Detection Rate ) penyakit TB Paru sampai akhir tahun 2013 sebesar 

17,69% kasus, serta temuan kasus baru mencapai angka 816 kasus TB 

Paru di kabupaten Blora pada akhir tahun 2013. ( Dinkes Jateng, 2013 ) 

Berdasarkan laporan pencatatan di rumah sakit Dr. R. Soeprapto, 

didapatkan sekitar rata-rata 5-7 orang setiap harinya yang datang ke ruang 

pojok TB untuk pemeriksaan, konseling ataupun mendapatkan obat TBC 

secara rutin. Dan kurang lebih terdapat 50 orang penderita TBC positif 

yang datang ke pojok TB setiap bulannya. Penderita yang datang antara 

lain adalah pasien dari ruang rawat inap Rumah Sakit Dr. R. Soeprapto 

Cepu, pasien TB Paru yang rawat jalan, pasien dari poli penyakit dalam, 
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serta pasien rujukan dari puskesmas yang terdapat di sekitar wilayah Cepu. 

Pasien tersebut merupakan pasien lama yang sudah mendapatkan 

pengobatan TB selama beberapa bulan serta terdapat juga pasien TB yang 

baru terdiagnosa. 

Dari studi pendahuluan dengan melakukan wawancara terhadap 30  

penderita TB paru yang datang ke Ruang Pojok TB, didapatkan bahwa 

terdapat 26 penderita TB yang merasakan kecemasan saat mengetahui 

dirinya menderita penyakit tuberculosis,  dan terdapat 28 penderita yang  

kurang mengerti dan paham saat diberikan beberapa pertanyaan tentang 

penyakit TB, salah satunya adalah pertanyaan tentang penyebab terjadinya 

penyakit tuberculosis itu sendiri, apa penyebabnya, serta bagaimana proses 

penyembuhan penyakit tersebut. Hal tersebut menambah kecemasan yang 

timbul pada penderita TB Paru dan tidak menutup kemungkinan apabila 

pasien kurang pengetahuan serta selalu merasakan kecemasan terus 

menerus maka dapat menimbulkan masalah lain pada penderita TB Paru.  

Pada ruang Pojok TB Rumah Sakit Dr. R. Soeprapto terdapat salah 

satu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pada penderita TB Paru yaitu 

edukasi tentang penyakit TB Paru. Penderita dapat datang setiap saat pada 

waktu jam kerja kantor dari jam 07.00 – 12.00 WIB untuk berkonsultasi 

mengenai masalah penyakit TB Paru secara pribadi dengan petugas yang 

ada di ruangan. Hal ini tentunya akan membantu penderita untuk tidak lagi 

takut datang ke rumah sakit karena merasa malu dengan penyakit yang di 
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derita, dan dapat berkonsultasi dengan leluasa pada petugas dalam ruangan 

yang telah di sediakan secara khusus. 

Masih tingginya angka penderita TB setiap bulannya di wilayah 

kerja RS. Dr. R. Soeprapto Cepu menjadikan alasan bagi penulis untuk 

lebih mengetahui tentang tingkat pengetahuan dari penderita TB serta 

kecemasan yang dirasakan oleh penderita TB, dengan melakukan 

penelitian “Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Kecemasan Penderita TB 

Paru yang Menjalani Pengobatan di Ruang Pojok TB Rumah Sakit Dr. R. 

Soeprapto Cepu”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian, yaitu  “Bagaimanakah Gambaran Tingkat Pengetahuan 

Penyakit Tuberculosis dan Kecemasan Pada Penderita TB Paru yang 

Menjalani Pengobatan di Ruang Pojok TB RS. Dr. R. Soeprapto Cepu ”. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

Tingkat Pengetahuan Penyakit Tuberculosis dan Kecemasan Pada 

Penderita TB Paru yang Menjalani Pengobatan di Ruang Pojok TB RS. 

Dr. R. Soeprapto Cepu 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendapatkan gambaran keadaan klien TB paru di ruang pojok 

TB RS.Dr. R. Soeprapto Cepu  

b. Untuk mendapatkan gambaran tingkat pengetahuan penyakit 

tuberculosic pada klien TB paru di ruang Pojok TB RS Dr. R 

Soeprapto Cepu 

c. Untuk mengetahui gambaran kecemasan pada klien TB paru di Ruang 

Pojok TB RS. Dr. R. Soeprapto Cepu 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

masyarakat tentang penyakit TB Paru 

2. Manfaat Praktis 

a. Petugas Ruang Pojok TB RS. Dr. R. Soeprapto Cepu 

Petugas dapat mengetahui informasi tentang keadaan klien TB yang 

datang ke pojok TB  

 

 


