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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Segala aktivitas dapat teratasi dengan kondisi yang sehat. Seiring 

dengan perkembangan zaman, pemerintah telah mampu memberikan hasil 

yang positif di berbagai bidang seperti kemajuan di bidang ekonomi, ilmu 

pengetahuan dan teknologi terutama di bidang medis. Kemajuan dalam 

bidang medis dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan angka harapan 

hidup masayarakat, namun terdapat berbagai macam penyakit yang masih 

menjadi permasalahan sehingga masyarakat dapat beranggapan hal 

tersebut dapat menurunkan kualitas kesehatan seperti adanya penyakit 

menular.   

Salah satu penyakit menular yang hingga saat ini masih menjadi 

permasalahan kesehatan dunia adalah tuberkulosis walaupun upaya 

pengendalian dengan strategi DOTS (Directly Observed Trearment Short-

course) telah diterapkan di banyak Negara sejak tahun 1995 (Kemenkes 

RI, 2014). Tuberkulosis (TB) paru merupakan penyakit infeksi yang 

menyerang parenkim paru-paru yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis 

(Mycobacterium tuberculosis).  

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global, 

dengan berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, insiden dan 

kematian akibat tuberkulosis telah menurun, tuberkulosis diperkirakan 
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masih menyerang 9,6 juta orang dan menyebabkan 1,2 juta kematian pada 

tahun 2014. India, Indonesia, dan China merupakan Negara dengan 

penderita Tuberkulosis terbanyak dari seluruh penderita di dunia, 

sedangkan Indonesia berada pada urutan ke dua penderita tuberkulosis 

terbanyak di dunia (WHO, 2016). 

Indonesia termasuk salah satu Negara dengan penderita 

tuberkulosis terbanyak di dunia. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 

tahun 2015, prevalensi kasus Tuberkulosis tahun 2015 sebanyak 129/ 

100.000 penduduk, meningkat bila dibandingkan dengan prevalensi kasus 

Tuberkulosis yang pada tahun 2014 sebesar 127/ 100.000 penduduk.  

Tahun 2015 penemuan kasus tuberkulosis  di Jawa Tengah sebesar 

117,36 per 100.000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa penemuan 

kasus Tuberkulosis di Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun 2014 yaitu 89,01 per 100.000 penduduk. Keberhasilan pengobatan 

(success Rate) sebesar 88,58%. Keberhasilan pengobatan ini belum 

mencapai standar minimal 90% (Dinkes Surakarta, 2016). Dari data diatas 

keberhasilan pengobatan masih belum memenuhi target.  

Fakta menunjukan bahwa data yang didapatkan dari rekam medik 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta jumlah 

penderita tuberkulosis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 

2014 jumlah penderita tuberkulosis paru dengan BTA positif ditemukan 

sebanyak 286 penderita meningkat pada tahun 2015 menjadi 353 

penderita. Berdasarkan data rekam medik di Balai Besar Kesehatan Paru 
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Masyarakat (BBKPM) Surakarta tahun 2016 jumlah penderita paru BTA 

positif ditemukan sebanyak 292 penderita dengan jumlah penderita yang 

mengalami drop out sebanyak 40 penderita. Penderita yang mengalami 

drop out akibat penderita tidak patuh dengan program pengobatan 

sehingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 

2014 sebanyak 22 orang meningkat menjadi 40 orang penderita pada tahun 

2015. Data tahun 2017 bulan Januari sampai Juni didapatkan jumlah 

penderita tuberkulosis BTA positif sebanyak 115 orang. Peningkatan 

jumlah penderita tuberkulosis diantaranya disebabkan oleh kemiskinan 

pada berbagai kelompok masyarakat, beban determinan sosial yang masih 

berat seperti angka pengangguran, tidak memadainya tatalaksana kasus, 

ketidakpatuhan pasien dalam program pengobatan, timbulnya resistensi 

ganda (Kemenkes RI, 2014).  

Sejauh ini terapi tuberkulosis masih megalami banyak 

permasalahan dalam pengobatan, karena terapi pengobatannya 

membutuhkan waktu yang lama minimal 6 bulan, hal tersebut 

menyebabkan penderita tuberkulosis merasa jenuh dengan program 

pengobatan. Rasa jenuh tersebut bisa saja disebabkan karena penderita 

kurang memahami tentang pengobatan atau kurangnya pengetahuan 

tentang pentingnya mematuhi program pengobatan tuberkulosis. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dan Anna (2016) 

mengatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

dengan tingkat kepatuhan pengobatan pada pasien tuberkulosis paru. 



4 
 

Semakin baik pengetahuan seseorang tentang pengobatan dan 

penyembuhan tuberkulosis maka kepatuhan dalam menjalani pengobatan 

juga akan baik sehingga keberhasilan pengobatan akan tercapai. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imamalia, Betty (2016) 

yang mengatakan bahwa angka keberhasilan akan tercapai apabila pasien 

patuh terhadap program pengobatan.  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 17 July 2017 

dari hasil wawancara dengan petugas di BBKPM Surakarta mengatakan 

bahwa penderita tuberkulosis sangat susah untuk melakukan pengobatan 

secara taratur sesuai jadwal walaupun sudah diberitahu bahkan diberikan 

konseling setiap kali berobat, serta meningkatnya jumlah penderita yang 

mengalami drop out dalam pengobatan, Sedangkan hasil wawancara yang 

didapatkan dari petugas di BBKPM Surakarta bagian konseling 

mengatakan bahwa konseling yang diberikan secara umum berupa 

pengetahuan tentang tuberkulosis bukan tentang kepatuhan.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Gambaran Pengetahuan Tentang 

Kepatuhan Berobat Penderita Tuberkulosis Sesuai Jadwal di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta” 

 

B. Rumusan Masalah 

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan kuman 

tuberkulosis (Mycobacterium Tuberculosis). Tuberkulosis telah 
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menyerang jutaan penduduk di dunia hingga menyebabkan kematian. 

Indonesia termasuk negara dengan penderita tuberkulosis terbanyak ke 2 

dunia (WHO, 2016). Peningkatan jumlah penderita tuberkulosis 

disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah ketidakpatuhan 

penderita dalam melakukan pengobatan, sehingga jumlah penderita yang 

mengalami drop out dalam pengobatan mengalami peningkatan setiap 

tahun.  Kepatuhan dalam melakukan pengobatan disebabkan oleh 

beberapa faktor termasuk pengetahuan. Tingkat pengetahuan penderita 

dapat mempengaruhi kepatuhan dalam pengobatan, sehingga perlu 

diketahui gambaran pengetahuan tentang kepatuhan berobat pada 

penderita tuberkulosis.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan 

Tentang Kepatuhan Pengobatan Penderita Tuberkulosis Sesuai Jadwal 

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik penderita tuberkulosis paru yang 

berobat di Balai Besar Kesehatan Paru Masayarakat (BBKPM) 

Surakarta 
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b. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan penderita tuberkulosis 

tentang kepatuhan pengobatan sesuai jadwal di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masayarakat (BBKPM) Surakarta. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

tuberkulosis paru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi 

tentang gambaran pengetahuan tentang kepatuhan berobat 

sesuai jadwal di Balai Besar Kesehatan Paru Masayarakat 

(BBKPM) Surakarta sehingga dapat dilakukan upaya untuk 

penaggulangan ketidakpatuhan penderita tuberkulosis dalam 

pengobatan. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan 

pengembangan penelitian di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang 
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kepatuhan berobat sesuai jadwal di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masayarakat (BBKPM) Surakarta. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tambahan bagi masyarakat mengenai gambaran pengetahuan 

tentang kepatuhan berobat sesuai jadwal, sehingga dampak 

yang negatif dapat ditanggulangi. 

d. Bagi peneliti 

Meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman 

penelitian tentang gambaran pengetahuan penderita 

tuberkulosis tentang kepatuhan berobat sesuai jadwal di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masayarakat (BBKPM) Surakarta. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Adapun yang berhubungan dengan penelitian ini adalah: 

1. Menurut Betty (2016) penelitian dengan judul “Hubungan 

Kepatuhan dan Keberhasilan Terapi pada Pasien Tuberkulosis Paru 

Fase Intensif di Instalasi Rawat Jalan Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat (BBKPM) Surakarta”. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian observasional dengan dengan pendekatan cross sectional 

untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Hasil dalam penelitian ini adalah adanya hubungan 

bermakna antara kepatuhan dengan keberhasilan terapi pada pasien 
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tuberkulosis paru fase intensif di instalasi rawat jalan Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. Persamaan 

dalam penelitian tersebut yaitu terkait dengan tempat penelitian di 

instalasi rawat jalan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

(BBKPM) Surakarta. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini 

meneliti tentang hubungan antara kepatuhan dengan keberhasilan 

terapi sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang 

gambaran pengetahuan tentang kepatuhan berobat sesuai jadwal.  

2. Menurut Suyanto (2016) penelitian dengan judul “Gambaran 

Pengetahuan dan Sikap Pasien Tuberkulosis Paru terhadap Upaya 

Pengendalian Tuberkulosis di Puskesmas Sidomulyo Kota 

Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripstif 

dengan pendekatan cross sectional yaitu untuk mengetahui 

gambaran pengetahuan dan sikap pasien tuberkulosis paru terhadap 

upaya pengendalian tuberkulosis di Puskesmas Sidomulyo Kota 

Pekanbaru. Hasil dalam penelitian ini didapatkan pasien yang 

memiliki pengetahuan yang baik terhadap upaya pengendalian 

tuberkulosis sebanyak 12 orang (38,7%), pengetahuan cukup 

sebanyak 16 orang (51,6%)  dan pengetahuan kurang sebanyak 3 

orang (9,7%). Sedangkan pasien yang memilki sikap yang positif 

terhadap upaya pengendalian tuberkulosis sebanyak 27 orang 

(87%) dan yang memiliki sikap negatif sebanyak 4 orang (13%).. 

Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu terkait dengan jenis 
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penelitian yaitu deskriptif secara cross sectional. Perbedaannya 

adalah penelitian ini menggunakan teknik total sampling 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik 

purposive sampling.  

3. Wahyuningsih (2016) dengan judul “Hubungan Pengetahuan 

dengan Tingkat Kepatuhan Pengobatan pada Pasien Tuberkulosis 

di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen”. Jenis penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

observasional dengan dengan pendekatan cross sectional untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu pengetahuan 

dengan variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan. Hasil dalam 

penelitian ini adalah adanya hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dengan tingkat kepatuhan pengobatan. Perbedaan 

dalam penelitian ini terdapat pada teknik pengambilan sampel, 

peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive 

sampling sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

accidental sampling. Perbedaan lain terdapat pada penelitian ini 

meneliti tentang hubungan antara pengetahuan dengan tingkat 

kepatuhan dalam pengobatan. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan meneliti tentang gambaran pengetahuan tentang 

kepatuhan berobat sesuai jadwal.  

 


