
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit yang menjadi perhatian 

global. Kematian akibat tuberkulosis diperkirakan sebanyak 1,4 juta kematian 

ditambah 0,4 juta kematian akibat tuberkulosis pada orang dengan HIV. 

Meskipun jumlah kematian akibat tuberkulosis menurun 22% antara tahun 

2000 hingga 2015, tuberkulosis tetap menjadi 10 penyebab kematian tertinggi 

di dunia. Pada tahun 2015, diperkirakan terdapat 10,4 juta kasus baru 

tuberkulosis atau 142 kasus per 100.000 populasi dengan 480.000 kasus 

multidrug-resistant. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus baru 

terbanyak kedua di dunia setelah India (WHO dalam Kementerian Kesehatan, 

2017). Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), penyakit infeksi saluran napas 

merupakan satu dari dua penyakit infeksi yang masuk sebagai penyebab 

kematian terbanyak. Dalam catatan medis, jenis penyebab terbanyak yaitu 

Bronchitis dan Pneumonia, namun dengan melihat kondisi prevalensi dan 

penemuan kasus TB di DIY pada khususnya, maka sangat dimungkinkan 

bahwa penyakit TB ikut pula menjadi salah satu kontributor kematian 

penyakit tersebut (Dinas Kesehatan, 2013). 

Peningkatan beban masalah TB disebabkan oleh berbagai faktor. 

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan beban masalah 

TB yakni kegagalan program TB. Kegagalan program TB ini salah satunya 
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diakibatkan oleh tidak memadainya organisasi pelayanan TB yang meliputi 

kurang terakses oleh masyarakat, penemuan kasus/diagnosis yang tidak 

standar, obat yang tidak terjamin penyediaannya, tidak dilakukannya 

pemantauan, pencatatan dan pelaporan yang tidak standar, dan sebagainya 

(Kementerian Kesehatan, 2014). 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 

2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dalam pasal 23 ayat (1) 

mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pencatatan 

dan pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit TB. Menurut Poeloengan dkk 

(2005), pencatatan dan pelaporan harus dilaksanakan dengan teratur, lengkap, 

dan benar. Tingkat validitas pencatatan dan pelaporan yang standar dimulai 

dari proses pencatatan dan pelaporan yang valid. Hal tersebut sangat penting 

dalam upaya penanggulangan tuberkulosis (Laksono dkk, 2012). 

Pencatatan dan pelaporan dari tingkat fasilitas pelayanan kesehatan 

ke pusat telah semakin membaik, namun rekapitulasi data tahun 2009 masih 

menunjukkan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 

ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data, akurasi data (misalnya tidak 

mengikuti kaidah dalam penutupan data, registrasi ganda) serta kemampuan 

untuk memilah berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan (Kementerian 

Kesehatan, 2011). Berdasarkan penelitian Noveyani dan Martini (2014), 

masih terdapat beberapa formulir pencatatan dan pelaporan TB yang belum 

lengkap, meliputi TB.09 yang tersedia namun tidak ada bukti kelengkapannya 

serta TB.10 tidak ada. Selanjutnya, berdasarkan penelitian Anggraeni dan 
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Pujiyanto (2014), dalam penyerahan pencatatan dan pelaporan, terkadang 

ditemukan beberapa data yang belum terisi dengan lengkap sehingga belum 

dapat dilaporkan. Selain itu, tidak dilakukan pencatatan dan pelaporan terkait 

suspek TB. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 

Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dalam pasal 22 ayat (1) 

dan (3), dalam rangka mendukung penyelenggaraan program penanggulangan 

TB diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi. 

Sistem informasi program penanggulangan TB dilaksanakan secara terpadu 

dan terintegrasi. Pencatatan menggunakan formulir baku secara manual 

didukung dengan sistem informasi secara elektronik, sedangkan pelaporan TB 

menggunakan sistem informasi elektronik. Sistem pencatatan-pelaporan TB 

secara elektronik menggunakan Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) yang 

berbasis web dan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan secara 

nasional (Kementerian Kesehatan, 2014). 

Pencatatan dan pelaporan TB dengan menggunakan SITT dilakukan 

secara berjenjang, yakni mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) 

dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), dinas kesehatan 

kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, hingga kementerian kesehatan. 

Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan SITT 

dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan TB. Kegiatan ini dilakukan oleh 

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan 
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Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni pada Seksi Pengendalian 

Penyakit. 

Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta memiliki unit khusus untuk 

menangani pasien TB yang diberi nama Unit Pojok DOTS. Kegiatan 

pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta 

dilakukan di Unit Pojok DOTS. Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta telah 

menerapkan SITT sebagai sistem informasi pencatatan dan pelaporan TB 

sejak tahun 2015. Pengguna SITT di Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta 

hanya berjumlah satu orang, sedangkan petugas yang bekerja di Unit Pojok 

DOTS berjumlah empat orang, meliputi koordinator unit dan pelaksana 

pelayanan. Saat ini, SITT yang digunakan di Rumah Sakit Paru Respira 

Yogyakarta yaitu SITT versi 10.04. Di samping telah menerapkan sistem 

pencatatan dan pelaporan TB yang terkomputerisasi, Rumah Sakit Paru 

Respira Yogyakarta juga masih menerapkan pencatatan dan pelaporan TB 

secara manual dengan menggunakan formulir TB. Adapun formulir TB yang 

digunakan dalam pencatatan manual, meliputi TB.06, TB.05, TB.03, TB.01, 

dan TB.09, sedangkan data yang diinput ke SITT, meliputi TB.06, TB.03, dan 

TB.01. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Unit Pojok 

DOTS pada tanggal 12 Maret 2018, diketahui bahwa dari 6 orang pasien TB 

yang kontrol di Unit Pojok DOTS pada hari tersebut, pencatatan hanya 

dilakukan secara manual pada formulir TB yang disediakan. Pencatatan TB 

dengan menggunakan SITT hanya dilakukan setiap akhir triwulan saja, yaitu 
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pada saat akan memasuki periode pelaporan pasien TB. Pencatatan dan 

pelaporan TB secara komputerisasi dengan menggunakan SITT tidak langsung 

dilakukan. Petugas di Unit Pojok DOTS menyatakan bahwa permasalahan 

yang dialami saat melakukan input data ke SITT cukup banyak. Permasalahan 

tersebut yakni data yang telah diinput ke SITT melalui formulir TB.06 harus 

diedit ulang terlebih dahulu agar dapat dibaca oleh wasor (wakil supervisor) 

dari dinas kesehatan. Pengeditan data harus dilakukan dengan urut mulai dari 

TB.06 agar tidak terjadi duplikasi data. Petugas menyatakan bahwa ketika 

memasukkan alamat pasien yang berasal dari luar Kabupaten Bantul, alamat 

pasien tersebut selalu hilang setelah diinput sehingga perlu diinput ulang. 

Selain permasalahan tersebut, petugas juga menyatakan bahwa SITT belum 

sesuai dengan program dari kementerian kesehatan di mana pemeriksaan 

dahak hanya dilakukan dua kali, sedangkan pada SITT harus diisi tiga kali. 

Jika salah satu tidak diisi, data akan hilang saat disimpan dan harus melakukan 

input data ulang. Selanjutnya, petugas juga menyatakan bahwa saat jumlah 

pasien yang diinput sudah mencapai 100, sistem informasi menjadi lambat. 

Petugas harus menunggu hingga layar berkedip untuk melakukan input data 

agar data yang sudah dikerjakan tidak hilang. Petugas juga mengalami 

kesulitan dalam mencari data pasien apabila jumlah pasien sudah banyak. Hal 

itu dikarenakan oleh tidak terdapatnya fasilitas untuk mencari data pasien. 

Petugas harus mengurutkan nama pasien satu per satu, namun jika data 

diurutkan, banyak data yang tidak muncul.  
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Nugroho (2010) menyatakan bahwa ketika pengguna ditawarkan 

untuk  menggunakan suatu sistem yang baru, sejumlah faktor mempengaruhi 

keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem 

tersebut, khususnya dalam hal usefulness (pengguna yakin bahwa kinerjanya 

akan meningkat dengan menggunakan sistem tersebut) dan ease of use 

(pengguna yakin bahwa penggunaan sistem tersebut akan membebaskannya 

dari kesulitan, dalam artian sistem tersebut mudah digunakan). Technology 

Acceptance Model (TAM) merupakan teori sistem informasi yang membuat 

model tentang bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan 

teknologi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terkait 

penerimaan SITT sebagai sistem informasi pencatatan dan pelaporan TB di 

Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode Technology Acceptance 

Model (TAM).  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana penerimaan SITT sebagai sistem informasi pencatatan dan 

pelaporan TB oleh pengguna di Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta dan 

Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu mengevaluasi penerimaan SITT 

sebagai sistem informasi pencatatan dan pelaporan TB oleh pengguna di 

Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode Technology 

Acceptance Model (TAM).  

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu: 

a. Mengetahui gambaran penggunaan SITT secara nyata di Rumah Sakit 

Paru Respira Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

b. Mengetahui persepsi kegunaan (perceived usefulness) SITT di Rumah 

Sakit Paru Respira Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

c. Mengetahui persepsi kemudahan (perceived ease of use) SITT di 

Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi rumah sakit 

dan dinas kesehatan terkait penggunaan SITT dalam menunjang 

kegiatan penanggulangan TB. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan 

pengetahuan peneliti, serta dapat mengetahui perbandingan teori yang 

didapatkan di bangku perkuliahan dengan praktik di lapangan. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran atau 

referensi dan memperluas disiplin ilmu yang terkait dengan 

pemanfaatan SITT dalam kegiatan penanggulangan TB.  

b. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan wacana bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai pemanfaatan 

SITT dalam kegiatan penanggulangan TB. 


