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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang berbagai organ atau 

jaringan tubuh khususnya paru paru. Penyakit ini merupakan penyebab utama 

kecacatan dan kematian hampir di sebagian besar negara diseluruh dunia 

(Widoyono, 2011). Tuberkulosis ini merupakan penyakit yang menjadi 

perhatian global. Sesuai dengan  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, 

WHO menargetkan untuk menurunkan kematian akibat tuberkulosis sebesar 

90% dan menurunkan insiden penemuan kasus TB sebesar 80% pada tahun 

2030 dibandingkan dengan tahun 2014 (Kemenkes RI, 2016). 

Menurut WHO penyakit tuberkulosis menduduki peringkat di atas 

HIV/AIDS. Pada tahun 2016 diperkirakan terdapat 10,4 juta kasus baru 

tuberkulosis atau 142 kasus/100.000 populasi, dengan 480.000 kasus 

multidrug–resistant. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus baru 

terbanyak kedua di dunia setelah India. Sebesar 60% kasus baru terjadi di 6 

negara yaitu India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistan dan Afrika Selatan. 

Kematian akibat tuberkulosis diperkirakan sebanyak 1,3 juta kematian 

ditambah 374.000 kematian akibat tuberkulosis pada orang dengan HIV 

positif. Meskipun jumlah kematian akibat tuberkulosis menurun dari 1,7 juta 

menjadi 1,3 juta  antara  tahun 2000 dan 2015, tuberkulosis tetap menjadi 9 
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penyebab kematian tertinggi di dunia pada tahun 2016 (WHO, Global 

Tuberculosis Report,2017). 

Tuberkulosis (TB) sampai saat ini masih merupakan masalah 

kesehatan, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. 

Indonesia pada tahun 2015 jumlah semua kasus tuberkulosis yang ditemukan 

sebesar 330.729 dan meningkat menjadi 351.893 pada tahun 2016. Jumlah 

kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk 

yang besar yaitu Jawa Barat sebanyak 23.774 orang, Jawa Timur sebanyak 

21.606 orang dan Jawa Tengah sebanyak 14.139 orang. Kasus tuberkulosis di 

tiga provinsi tersebut sebesar 44 % dari jumlah seluruh kasus baru di 

Indonesia (Kemenkes RI, 2016). 

Jawa Tengah berada di 3 teratas dalam kasus tertinggi tuberkulosis 

di Indonesia. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Depkes, 2015) 

menyebutkan proporsi kasus TB BTA positif diantara suspek di Jawa Tengah 

tahun 2015 sebesar 24,18%. Angka tersebut di atas proporsi normal yaitu 5-

15%. Sedangkan Capaian CDR (Case Detection Rate) di Jawa Tengah masih 

dibawah target yang telah ditetapkan sebanyak 75% (Kemenkes RI, 2016). 

Menurut Widoyono (2011), strategi program penanggulangan TB 

secara nasional mengacu pada strategi DOTS (Directly Observed Treatment 

Shortcourse) yang direkomendasikan oleh WHO. Penemuan penderita TB 

dalam strategi ini dilakukan secara pasif (passive case finding). Passive case 

finding adalah penjaringan suspek TB dilaksanakan hanya pada penderita yang 

berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan terutama Puskesmas.  
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DOTS memang merupakan langkah komprehensif untuk 

menanggulangi TB, tetapi seiring berjalannya waktu, strategi ini belum 

berjalan optimal, terbukti belum tercapainya target pemerintah dalam upaya 

mengatasi persebaran kasus TB. Alternatif program pemberantasan TB dengan 

Active Case Finding yaitu menjaring suspek TB Paru dengan melibatkan 

peran serta organisasi masyarakat, LSM maupun masyarakat termasuk kader 

untuk meningkatkan angka cakupan (coverage) penemuan, pemeriksaan dan 

pengobatan TB Paru (Wahyudi, 2010). Salah satu organisasi masyarakat yang 

berpartisipasi dalam program pemerintah dalam upaya pemberantasan TB oleh 

organisasi otonom yang dimiliki Muhammadiyah yaitu ‘Aisyiyah. 

Berdasarkan Principal Recipient TB-HIV Care ‘Aisyiyah tahun 

2017, komunitas khusus yang dimiliki oleh ‘Aisyiyah yang berpartisipasi 

dengan pemerintah disebut dengan Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah. 

Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah berpusat di Jakarta dan dipercaya 

menjadi pengelola dana utama sekunder dari Principal Recipient (PR) 

mewakili masyarakat madani. Program Community TB-HIV Care telah 

dilaksanakan di beberapa wilayah ‘Aisyiyah salah satunya Provinsi Jawa 

Tengah. Kader Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah aktif di Karesidenan 

Surakarta yang mana rata-rata per daerah memiliki kader sebanyak 48 kader, 

dan angka penemuan TB positif sebanyak 566 orang.  

Data sekunder berdasarkan survei pendahuluan yang didapatkan dari 

Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah se Eks Karesidenan Surakarta yang telah 

berjalan selama 1 tahun yakni Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, 
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Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten. 

Presentase kasus TB Positif tahun 2017 yang dilihat dari capaian kader dalam 

penemuan suspek TB untuk Kabupaten Boyolali sebesar 26%, Kabupaten 

Sragen sebesar 87%, Kabupaten Karanganyar sebesar 81%, Kabupaten 

Sukoharjo sebesar 38%, dan Kabupaten Klaten sebesar 44%. 

Penemuan kasus tersebut tidak luput dari kinerja kader Community 

TB-HIV Care ‘Aisyiyah yang menjalankan tugas secara sukarela untuk 

menanggulangi TB dengan menggunakan tenaga, waktu, dan sumber daya 

dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Seorang kader mempunyai tugas antara lain: 

(1) melakukan penyuluhan TB, (2) mencari terduga TB, (3) mendampingi 

terduga untuk periksa dahak, (4) memantau pengobatan TB pasien, (5) 

membina PMO, (6) mencatat dan melaporkan data pasien TB, (7) informasi 

pasien tentang TB. Tugas ini sangat penting dan menentukan keberhasilan 

pencegahan dan penanggulangan penyakit TB (Principal Recipient TB-

HIVCare ‘Aisyiyah, 2017). 

Sementara dalam pelaksanaannya, kader Community TB-HIV Care 

‘Aisyiyah belum berperan dan berperilaku baik secara maksimal dalam 

kegiatan penemuan suspek TB dengan active case finding. Kader TB hanya 

melakukan penyuluhan kepada masyarakat hanya ketika ada program, tidak 

berinisiatif untuk melakukan penyuluhan setiap saat. Selain itu, kader hanya 

menerima informasi dari masyarakat jika terdapat suspek TB, tidak terjun 

langsung mencari suspek setiap saat. Menurut Green (1980), faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku kader terdiri dari 3 faktor: faktor predisporsing 
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(pengetahuan, sikap persepsi), faktor enabling (APD, informasi) , dan faktor 

reinforcing (motivasi, hukuman dan penghargaan). Sesuai dengan tugas kader 

yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentunya harus di dukung 

oleh pengetahuan kader. Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan 

seseorang akan mempengaruhi pembentukan sikap. Sikap yang terbentuk oleh 

pengetahuan yang baik cenderung positif. Sikap positif tersebut akan 

berpengaruh terhadap motivasinya. Maka dari itu Pengetahuan, sikap dan 

motivasi kader TB-HIV Care ‘Aisyiyah dimungkinkan memiliki hubungan 

terhadap perilaku penemuan suspek TB. 

Hasil penelitian Fadhilah (2014), menyimpulkan bahwa ada 

hubungan antara pengetahuan (p=0,026), sikap (0,036) dan motivasi (p=0,037) 

kader dengan perilaku kader dalam penemuan suspek TB di Lampung tengah. 

Selain itu juga hasil penelitian dari Wijaya (2013) menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan (p=0,012), sikap 

(p=0,011 dan motivasi (p=0,018) kader dengan aktivitas kader. Oleh karena 

itu, penting untuk diketahui apakah pengetahuan tentang TB, sikap dan 

motivasi juga menjadi faktor penting bagi perilaku kader TB-HIV Care 

‘Aisyiyah dalam penemuan suspek TB di Karesidenan Surakarta. 

Berdasarkan dari fakta dan permasalahan diatas maka peneliti 

tertarik untuk meneliti “Faktor faktor yang berhubungan dengan perilaku 

Kader Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah dalam penemuan suspek TB di 

Karesidenan Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat hubungan pengetahuan tuberkulosis oleh kader dengan 

perilaku Kader Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah dalam penemuan 

suspek TB di Karesidenan Surakarta? 

2. Apakah terdapat hubungan sikap kader dengan perilaku Kader Community 

TB-HIV Care ‘Aisyiyah dalam penemuan suspek TB di Karesidenan 

Surakarta? 

3. Apakah terdapat hubungan motivasi kader dengan perilaku Kader 

Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah dalam penemuan suspek TB di 

Karesidenan Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis Faktor faktor yang berhubungan dengan perilaku 

Kader Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah dalam penemuan suspek TB 

di Karesidenan Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis hubungan pengetahuan tuberkulosis oleh kader dengan 

perilaku Kader Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah dalam penemuan 

suspek TB di Karesidenan Surakarta. 
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b. Menganalisis hubungan sikap kader dengan perilaku Kader 

Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah dalam penemuan suspek TB di 

Karesidenan Surakarta. 

c. Menganalisis hubungan motivasi kader dengan perilaku Kader 

Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah dalam penemuan suspek TB di 

Karesidenan Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Principal Recipient (PR) TB-HIV Care ‘Aisyiyah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai peran dan motivasi Kader TB-HIV Care ‘Aisyiyah dalam 

penemuan suspek TB oleh Kader Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada 

masyarakat, khususnya Kader TB-HIV Care ‘Aisyiyah guna 

meningkatkan perannya dalam Penemuan suspek TB. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang lebih jauh di masa 

mendatang. 

 


