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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang sebagian besar di 

sebabkan oleh bakteri mycrobacterium tuberkulosis. Bakteri tuberculosis 

dapat bertahan hidup pada keadaan udara kering maupun keadaan dingin. Hal 

ini terjadi karena bakteri berada dalam keadaan dorman (keadaan berhenti 

tumbuh yang di sebabkan lingkungan tidak baik) dan selanjutnya dapat aktif 

menginfeksi kembali. (Maksum, 2011) 

WHO (2013) melaporkan terdapat 8,6 juta kasus TB pada tahun 2012 

dimana 1,1 juta orang (13%) di antaranya adalah pasien dengan HIV positif. 

Sekitar 75% dari pasien tersebut berada di wilayah Afrika, diperkirakan 

terdapat 450.000 orang yang menderita TB MDR dan 170.000 di antaranya 

meninggal dunia. Proporsi kasus TB anak secara global mencapai 6% atau 

530.000 pasien TB anak pertahun, atau sekitar 8% dari total kematian yang 

disebabkan TB. (Kemenkes RI, 2016) 

Pada tahun 2014 ditemukan jumlah kasus baru BTA+ sebanyak 

176.677 kasus, menurun bila dibandingkan kasus baru BTA+ yang ditemukan 

tahun 2013 yang sebesar 196.310 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang 

dilaporkan terdapat di gorontalo yaitu sebanyak 98%, dan terendah di papua 
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barat yaitu sebanyak 38%, sedangkan provinsi jawa tengah terdapat 59% 

penderita tuberkulosis. ( kemenkes, 2014) 

Angka Notifikasi Kasus (Case Notification Rate=CNR) adalah angka 

yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat diantara 

100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan 

serial, akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke 

tahun di wilayah tersebut. Angka ini berguna untuk menunjukkan 

kecenderungan (trend) meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada 

wilayah tersebut. CNR kasus baru BTA positif adalah angka yang 

menunjukkan jumlah. Kasus baru TB BTA positif yang ditemukan dan 

tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. CNR kasus baru 

BTA positif di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 115,17 per 100.000 

penduduk, hal ini berarti penemuan kasus TB BTA positif pada tahun 2015 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 55,99 per 100.000 

penduduk. (Kemenkes, 2015) 

Angka penemuan kasus TB pada tahun 2016 di Rumah Sakit Paru dr. 

Ario Wirawan Salatiga terdapat 1530 kasus.(Kemenkes, 2016) 

Penyakit Tuberkulosis dapat mempengaruhi kualitas hidup dari 

penderitanya, seperti kesehatan psikologi, fungsi fisik, dan peranan sosial. 

(Dhuria, 2008) 

 Kualitas hidup merupakan salah satu kriteria utama untuk mengetahui 

intervensi pelayanan kesehatan seperti morbiditas, mortalitas, fertilitas dan 
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kecacatan. Di negara berkembang pada beberapa dekade terakhir ini, insidensi 

penyakit kronik mulai menggantikan dominasi penyakit infeksi di masyarakat. 

Sejumlah orang dapat hidup lebih lama, namun dengan membawa beban 

penyakit menahun atau kecacatan, sehingga kualitas hidup menjadi perhatian 

pelayanan kesehatan. (Yunianti, 2012) 

Penyakit Tuberkulosis dapat mempengaruhi kualitas hidup dari 

penderitanya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien 

tuberkulosis paru di antaranya adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan 

dukungan keluarga. Jenis kelamin merupakan suatu variable untuk 

membedakan presentasi penyakit antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 

2012 WHO melaporkan bahwa disebagian besar dunia, lebih banyak laki-laki 

daripada perempuan didiagnosis tuberkulosis. Kualitas hidup juga 

berhubungan dengan tingkat pendidikan seseorang. Pada penderita dengan 

pendidikan rendah memiliki kualitas hidup yang rendah dibanding dengan 

yang berpendidikan tinggi, satu hal yang tidak kalah penting yaitu Sistem 

dukungan, termasuk didalamnya dukungan yang berasal dari lingkungan 

keluarga, masyarakat, maupun sarana-sarana fisik seperti tempat tinggal atau 

rumah yang layak dan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga dapat 

menunjang kehidupan. (Angriyani, 2008) 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa faktor yang 

berhubungan dan mempengaruhi kualitas hidup pasien tuberkulosis paru, di 

antaranya faktor sosiodemografi, lama pengobatan, penyakit penyerta kronik, 
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depresi, dan dukungan sosial ( Unalan, et al, 2008). Namun hingga saat ini, 

belum ada penelitian di Indonesia yang secara spesifik mengidentifikasi faktor 

yang paling mempengaruhi kualitas hidup pasien tuberkulosis paru. Oleh 

karena itu, peneliti bermaksud mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas hidup, meliputi sosiodemografi (usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan pendapatan), dan dukungan 

keluarga, serta menganalisis faktor yang dinilai paling mempengaruhi kualitas 

hidup pasien tuberkulosis paru. Diharapkan dapat diupayakan tindakan 

peningkatan kualitas hidup pasien tuberkulosis. 

Kualitas hidup penderita tuberkulosis sangat penting untuk 

keberlangsungan hidup meskipun yang bersangkutan sedang mengalami sakit, 

penderita tentu mengalami banyak hambatan dalam beradaptasi dengan 

penyakitnya, mereka pada umumnya akan mengalami penurunan sosialisasi 

dengan masyarakat, aktivitas, produktivitas, sehingga penderita berada dalam 

kondisi yang tidak berkualitas hidupnya, oleh karena itu penelitian ini penting 

untuk dilakukan mengingat kualitas hidup dapat mempengaruhi kepuasan 

seseorang keadaan hidup.  

Berdasarkan uraian diatas tentang banyaknya faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas hidup pada penderita tuberkulosis seperti jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, dan dukungan keluarga yang berpengaruh pada 

kepuasan seseorang terhadap keadaan hidup, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian “faktor-faktor determinan yang berpengaruh terhadap 
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kualitas hidup penderita tuberkulosis di rumah sakit dr. Ario Wirawan 

Salatiga.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “manakah faktor–faktor determinan yang berpengaruh terhadap 

kualitas hidup penderita tuberkulosis.” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor determinan yang berpengaruh pada 

kualitas hidup penderita tuberkulosis paru di Rumah Sakit Paru dr. Ario 

Wirawan Salatiga. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk menggambarkan hubungan usia dengan kualitas hidup 

penderita tuberkulosis.   

b. Untuk menggambarkan hubungan jenis kelamin dengan kualitas hidup 

penderita tuberkulosis. 

c. Untuk menggambarkan hubungan dukungan keluarga dengan kualitas 

hidup penderita tuberkulosis.  



6 
 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidikan Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dalam bidang keperawatan 

dan dapat dijadikan acuan tentang faktor-faktor determinan yang 

berpengaruh terhadap kualitas hidup penderita tuberkulosis. 

2. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman bagi peneliti dalam menganalisa faktor-faktor 

determinan yang berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien tuberkulosis. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya terutama 

berhubungan dengan faktor-faktor determinan yang berpengaruh terhadap 

kualitas hidup dengan metode penelitian kuantitatif. 

E. Keaslian Penelitian 

1 Penelitian oleh Melisa Prisilia Terok, (2012) dengan judul “Hubungan 

Dukungan Sosial Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien Tubekulosis Paru 

Di Poli Paru RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado”. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian Obsevasional Analitik dengan desain 

Crossectional, Penelitian dilaksanakan di Poliklinik Paru RSUP. Prof. 

DR..R. Kandou Manado pada penderita Tuberkulosis Paru populasi 

berjumlah 128 penderita TB Paru. Data yang digunakan adalah data 

primer terdiri dari pasien tuberkulosis paru tentang dukungan sosial dan 

kualitas hidup di peroleh dengan menggunakan daftar pertanyaan 
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(kuesioner). Data Sekunder diperoleh dari jumlah Penderita Tuberkulosis 

Paru di BLU RSUP.Prof. DR. R. D kandou Manado dan gambaran umum 

Rumah Sakit sebagai tempat penelitian. Perbedaan penelitian ini adalah 

pada tempat penelitian, waktu penelitian, dan responden penelitian. 

2 Penelitian oleh Hendrik (2015) dengan judul  “Pengukuran Kualitas Hidup 

Pasien Tuberkulosis Menggunakan Instrumen St George Respiratory 

Questionnaire (Sgrq) Di Yogyakarta” Penelitian ini menggunakan data 

primer yang diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan 

instrumen yaitu SGRQ versi Indonesia. Prosedur pengumpulan data yang 

pertama adalah dibuatkannya Informed consent dari pasien dalam rangka 

meminta persetujuan dari pasien apakah bersedia atau tidak terlibat dalam 

penelitian. Analisis statistik untuk mengukur perbedaan kualitas hidup 

pasien TB sebelum dan selama menjalani pengobatan dengan 

menggunakan uji Friedman. Perbedaan penelitian ini adalah pada metode 

penelitian, dan variable. 

 

 

 

 

 

 

 


