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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tuberkulosis saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di 

banyak negara, terutama di negara berkembang World Health Organization 

(WHO) pada tahun 2013  menyatakan bahwa sekitar  9 juta penduduk dunia telah 

terinfeksi kuman tuberkulosis (WHO, 2013). Pada tahun 2014 terdapat 9,6 juta 

penduduk dunia terinfeksi kuman tuberkulosis (WHO, 2015). Pada dekade ini 

terjadi 2,9 juta kematian akibat tuberkulosis serta infeksi TB HIV dan sebagian 

besar terjadi di negara berkembang (Soetikno et al, 2011). 

Berdasarkan Global Tuberculosis Control WHO report 2014 disebutkan, 

Indonesia berada diperingkat kedua jumlah kasus tuberkulosis terbesar di dunia 1 

juta kasus baru pertahun setelah India. Namun demikian, tentunya permasalahan 

dalam pengendalian TB masih sangat besar dan Indonesia masih berkontribusi 

sebesar 10% dari kasus TB yang ada di dunia. Dengan masih adanya sekitar 

460.000 pasien baru per tahun dan angka insiden 272/100.000 penduduk serta 

angka kematian akibat TB sebesar 64.000 per tahun atau 25/100.000 penduduk. 

Selain itu, TB terjadi pada lebih dari 75% usia produktif (15-45 tahun) sehingga 

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh TB cukup besar (Kemenkes RI, 2015). 

Target Millenium Development Goals (MDGs) untuk pengendalian TB 

adalah pervalensi penderita TB menjadi 22 per 100.000 penduduk dan angka 

kematian menurun sampai 46 per 100.000 penduduk di tahun 2015. Artinya 

MDGs untuk angka prevalensi TB diharapkan akan tercapai pada tahun 2015, 

sedangkan target angka kematian telah tercapai (Kemenkes, 2011). 

Ditemukan cakupan semua kasus TB paru di daerah Jawa Tengah mencapai 

36.759 kasus, atau 144 per 100.000 penduduk (Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 

2014). Penemuan penderita TB paru di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 
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Surakarta mencapai 5.290 kasus baru yang tercatat atau 277 per 100.000 

penduduk  pada tahun 2015. (Data BBKPM Surakarta, 2015) 

Sebuah penelitian menunjukkan penderita bekas TB yang mengalami 

gangguan faal paru ditemukan mencapai 37 penderita dari 99 sampel bekas TB 

yang diteliti dengan angka kejadian sebesar  37,4%.  Dari hasil penelitian bekas 

TB yang telah dilakukan uji faal paru menunjukan adanya gangguan faal paru 

yang terdiri dari gangguan obstruktif dengan nilai VEP1 menurun sehingga rasio 

VEP1/KVP %< 70% ditemukan sebesar  (54,1%) dan gangguan faal paru restiktif 

dengan nilai VEP1 dan KPV tetap atau naik sehingga VEP1/KVP % ≥ 70 % 

ditemukan sebesar (41,9%). Gejala sisa yang paling sering ditemukan yaitu 

gangguan faal paru dengan kelainan obstruktif yang memiliki gambaran klinis 

mirip Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) (Irawati, 2013).  

Berdasarkan dari keterangan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam kelompok 

sampel, jumlah sampel, karakteristik sampel akan disesuaikan dengan penderita 

bekas TB  masyarakat surakarta yang mengalami sesak, yaitu dengan data 

Modified Medical Research Council Dyspneu Score. Peneliti ingin mengetahui 

adanya gambaran kelainan spirometri pada pasien bekas tb yang mengalami sesak 

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Bagaimanakah gambaran  kelainan spirometri pada pasien TB yang 

mengalami sesak napas di BBKPM Surakarta? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya gambaran kelainan hasil 

spirometri pada pasien bekas tb yang mengalami sesak napas di BBKPM 

Surakarta 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Aspek Teoretis 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi 

mengenai adanya gambaran kelainan hasil spirometri pada pasien bekas TB 

yang mengalami sesak napas Balai Besar  Kesehatan Paru Masyarakat 

Surakarta. 

2. Aspek Aplikatif 

a. Dimanfaatkan untuk mendeteksi dini penyakit faal paru  pada pasien bekas 

TB 

b. Bisa melakukan pemeriksaan spirometri 

c. Bisa mengetahui kelainan spirometri pada pasien bekas TB 

3. Manfaat Umum 

Hasil peneitian ini diharapkan dapat  menjadi masukan evaluasi pasien bekas 

TB. 




