
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) telah menjadi persoalan tiap tahunnya dalam 

permasalahan global sejak tahun 1997 hingga sekarang. TB merupakan salah 

satu penyakit dari 10 penyebab utama kematian dari agen infeksi tunggal 

yang menyebabkan jutaan orang mengalami sakit dengan TB setiap tahunnya. 

Secara global pada tahun 2018 penyakit TB menyebabkan 1,3 juta kematian 

akibat TB dan terdapat kasus dengan perkiraan sebesar 10 juta orang yang 

menderita yang di antaranya 5,8 juta pria, 3,2 juta wanita dan 1 juta ananak-

anak. Penderita TB secara keseluruhan 90% adalah orang dewasa (berusia ≥ 

15 tahun) dan 10% adalah usia anak-anak (berusia ≤ 15 tahun). Negara lain 

yang terdaftar dalam WHO dari negara dengan beban TB tinggi menyumbang 

87% dari 30 negara yang memiliki kasus TB di dunia. Hanya ada 6% kasus 

TB secara global, wilayah Eropa (3%) dan wilayah Amerika (3%) (WHO, 

2018). 

Menurut hasil survei Riset Kesehatan Dasar (2013), tiap tahunnya di 

Indonesia kasus TB paru prevalensinya mengalami peningkatan. Pada tahun 

2018 Indonesia menjadi negara dengan urutan ke-5 yang insiden kasusnya 

tinggi dengan jumlah kasus TB meningkat sebesar 566.623 apabila 

dibandingkan tahun 2017 sebesar 446.732 kasus (Kemenkes RI, 2018).  
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Provinsi dengan kasus TB tertinggi di Indonesia, salah satunya 

terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Angka yang menunjukkan Case 

Notification Rate (CNR) kasus baru Basil Tahan Asam (BTA) positif tahun 

2017 sebesar 121 per 100.000 penduduk dibandingkan tahun 2018 yang 

mengalami peningkatan sebesar 142,57 per 100.000 penduduk. Provinsi Jawa 

Tengah menjadi urutan ketiga yang proporsi kasus TB anak usia < 15 tahun. 

Pada tahun 2018 sebesar 11,16 persen meningkat dibandingkan tahun 2017 

sebesar 9,80 persen (Dinkes Jateng, 2018). Kasus penderita TB anak tahun 

2018 ditemukan sebanyak 48 anak dan tahun 2019 ditemukan 50 anak usia 0 

tahun hingga 14 tahun yang positif TB paru (Dinkes Surakarta, 2019). 

Faktor determinan TB paru anak merupakan faktor risiko yang terjadi 

pada anak usia 0-14 tahun positif menderita TB paru yang disebabkan karena 

beberapa faktor, yaitu riwayat kontak sosial, kepadatan hunian dan status 

ekonomi. Faktor yang mempengaruhi seorang anak sakit TB adalah sosial 

dan ekonomi yang rendah, perumahan yang kurang memenuhi syarat 

kesehatan dan kepadatan penduduk keluarga dalam satu rumah (Yustikarini, 

2015). Riwayat kontak serumah merupakan faktor yang berpengaruh pada 

anak dengan meningkatkan risiko kejadian TB anak. Keluarga yang pernah 

menderita atau yang sedang menderita TB paru dapat menjadi salah satu 

penyebab seorang anak menderita TB sejak dini (Halim, 2015). Pada 

penelitian Dotulong (2015), menyatakan luas bangunan rumah yang tidak 

sebanding dengan jumlah penghuni rumah akan mengakibatkan tingginya 

kepadatan hunian rumah. Menurut Halim (2015), status ekonomi yang rendah 
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dapat menjadi penyebab seorang anak penderita TB paru sulit mendapatkan 

pelayanan yang terbaik dan status ekonomi yang tinggi dapat membantu anak 

tersebut mendapatkan pelayanan yang dapat membantunya dalam proses 

penyembuhan.  

Kota Surakarta menjadi salah satu daerah yang terdapat kasus TB paru 

anak yang berusia 0-14 tahun dengan berbagai faktor determinan. Hasil suvei 

pendahuluan yang dilakukan bulan September pada penderita TB paru anak 

ditemukan tiga responden yang tinggal di wilayah Surakarta dengan 

menjawab kuesioner mengenai riwayat kontak serumah, kepadatan hunian 

dan status ekonomi yang di kemukakan oleh ibu dari penderita TB anak 

tersebut. Responden pertama dan kedua merupakan kakak beradik yang 

menderita TB paru anak yang mengalami kontak serumah dengan bapak 

kandungnya sendiri. Ayah dari kedua anak tersebut menderita TB paru 

selama 3 tahun sebelum meninggal. Untuk kepadatan hunian dalam satu 

keluarga ini terdapat 5 orang penghuni rumah yang luas rumah sebesar 100 

m² bahwa dinyatakan ≥ 10 m²/orang. Untuk status ekonomi dari keluarga ini 

dengan penghasilan lebih dari Rp. 1.802.700,- sebagai guru di SMK dan 

orang tua kedua anak ini berpendidikan sarjana yang dapat dinyatakan 

mampu atau pendapatan tinggi. Responden ketiga tidak memiliki riwayat 

kontak serumah dengan keluarga. Untuk kepadatan hunian yang tinggal 

dalam satu rumah ini terdapat 13 orang dalam 4 kepala keluarga yang 

menandakan padat penghuni. Sedangkan untuk status ekonomi dari keluarga 
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ini dengan penghasilan lebih dari Rp. 1.802.700,- sebagai wiraswasta atau 

pedagang yang dapat dinyatakan mampu atau pendapatan tinggi.  

Berdasarkan data di atas dan hasil survei pendahuluan yang telah 

dilakukan bulan September 2019, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang faktor determinan kejadian TB paru anak di wilayah Dinas Kesehatan 

Kota Surakarta. Faktor determinan pada variabel bebas, yaitu riwayat kontak 

serumah, kepadatan hunian dan status ekonomi. Penelitian ini ditujukan 

kepada anak yang berusia 0-14 tahun.  

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan antara faktor determinan kejadian TB paru 

anak di wilayah DKK Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan riwayat kontak serumah, kepadatan hunian dan 

status ekonomi dengan kejadian TB paru anak di wilayah DKK 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden berdasarkan riwayat kontak 

serumah, kepadatan hunian, dan status ekonomi. 

b. Menganalisis hubungan riwayat kontak serumah dengan kejadian 

tuberkulosis anak di wilayah DKK Surakarta. 
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c. Menganalisis hubungan kepadatan hunian dengan kejadian 

tuberkulosis anak di wilayah  DKK Surakarta. 

d. Menganalisis hubungan status ekonomi dengan kejadian tuberkulosis 

anak di wilayah  DKK Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan riwayat kontak serumah, kepadatan hunian 

dan status ekonomi yang paling dominan dengan kejadian tuberkulosis 

anak di wilayah  DKK Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Orang tua  

Memberikan informasi megenai pengaruh berdasarkan riwayat kontak 

serumah, kepadatan hunian dan status ekonomi terhadap kejadian 

tuberkulosis paru anak. 

2. Bagi Instansi Kesehatan 

Mendapatkan informasi atau data mengenai penderita tuberkulosis 

anak sebagai dasar informasi atau rujukan untuk tindakan 

penanggulangan tuberkulosis. 

3. Bagi Peneliti Lain  

Menambah referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan 

pengetahuan dan melakukan penelitian selanjutnya mengenai riwayat 

kontak serumah, kepadatan hunian dan status ekonomi terhadap kejadian 

tuberkulosis anak. 

  


