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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan  laporan WHO : Global Tuberculosis Report 2014, 

estimasi insidensi Tuberkulosis (TB) sebanyak 9 juta orang dan 1,5 juta 

diantaranya meninggal dunia karena penyakit ini. Estimasi prevalensi TB 

tahun 2013 sebesar 11 juta, meningkat bila dibandingkan tahun 2010 sebesar 

660,000 kasus. Tingginya angka kejadian TB menempatkan Indonesia pada 

rangking ke 5 negara dengan beban TB terbesar di dunia (India, China, 

Nigeria, Pakistan, Indonesia), sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia berada 

pada peringkat pertama (WHO, 2014). 

Profil Kesehatan Indonesia (2012) menyebutkan jumlah kasus baru 

BTA positif yang ditemukan di Indonesia sebanyak 202.301 kasus. Nilainya 

meningkat bila dibandingkan tahun 2011 sebesar 197.797 kasus. Jumlah kasus 

tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang 

besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus baru BTA 

positif di tiga provinsi tersebut hampir sebesar 40% dari jumlah seluruh kasus 

baru di Indonesia (Kemenkes, 2014). 

Prevalensi kasus TB per 100.000 penduduk provinsi Jawa Tengah 

tahun 2012 sebesar 106,42. Pencapaian CDR di Jawa Tengah tahun 2012 

masih dibawah target nasional (70%) yaitu sebesar 58,45% lebih rendah 

dibanding tahun 2011 (59,52%). Angka kesembuhan (Cure Rate) TB paru 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sebesar 82,90% lebih rendah dibanding 

tahun 2010 sebesar 85,15% dan belum melebihi target nasional (90%) (Dinkes 

Prov Jawa Tengah, 2012). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada 

tahun 2013 jumlah penderita TB paru BTA positif sebesar 1176 orang, 

meningkat dibanding tahun 2012 sebanyak 1161 orang. Angka Case Detection 

Rate (CDR) TB di Kabupaten Banyumas 3 tahun berturut-turut (2010-2012) 

masih berada dibawah standar nasional (70%) walaupun setiap tahunnya 
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mengalami peningkatan, yaitu sebesar 65,44%, 66,58%, 69,05% (Dinkes Kab 

Banyumas, 2013). Penemuan kasus yang rendah diperburuk lagi dengan 

meningkatnya jumlah penderita menggambarkan bahwa keberhasilan terapi 

TB di Kabupaten Banyumas masih rendah. 

Keberhasilan terapi TB paru sangat ditentukan oleh adanya peran 

pengawasan minum obat (PMO) yang akan menjamin keteraturan pengobatan 

TB (Achmadi, 2005) dan adanya dukungan keluarga yang merupakan faktor 

penting keberhasilan pasien TB dalam mematuhi program pengobatan 

(Zahara, 2007). WHO telah merekomendasikan program DOTS (Directly 

Observed Treatment Shortcourse) sebagai strategi dalam penanggulangan TB. 

Salah satu komponennya adalah pengobatan panduan OAT jangka pendek 

dengan PMO (pengawasan minum obat) (Depkes, 2007).  

Penelitian Firdaus (2012) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh 

peran PMO dengan keberhasilan pengobatan TB paru, dimana semakin baik 

peran PMO maka semakin tinggi keberhasilan pengobatannya. Penelitian lain 

dilaksanakan oleh Pare et al (2012), yang menyatakan bahwa ada hubungan 

dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat penderita TB paru, artinya 

peran kelurga (PMO) yang memberikan dukungan kurang baik beresiko 3,013 

kali menyebabkan pasien tidak patuh periksa ulang dahak pada fase akhir 

pengobatan dibandingkan dengan pasien yang memiliki dukungan keluarga 

yang baik. Hal yang sama ditemukan oleh Rachmawati dan Turniani (2006) 

menemukan bahwa dukungan sosial pada penderita TB secara langsung 

memberikan pengaruh positif atau dapat meningkatkan motivasi untuk 

sembuh. Dimana motivasi untuk sembuh berpengaruh terhadap keberhasilan 

terapi.  

Penelitian yang dipaparkan diatas semua dilakukan di Puskesmas. 

Survei Nasional (2010) menunjukkan bahwa lebih banyak penderita TB yang 

menggunakan NGHS (Non Government Health Service) seperti RS, B/BKPM 

dan dokter praktik swasta (63,89%) dibanding Puskesmas (36,2%) untuk 

diagnosis TB. Dalam hal pengobatan, lebih banyak pasien TB yang 

memanfaatkan RS, B/BKPM dan dokter praktik swasta (45,1%) dibanding 
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Puskesmas (39,5%) (Depkes RI, 2011). Namun, tingginya jumlah penderita 

TB yang menggunakan layanan swasta tidak diimbangi dengan laporan 

keberhasilannya. 

Keadaan tersebut menarik untuk dikaji dengan meneliti hubungan 

kinerja PMO (Pengawas Minum Obat) dan dukungan sosial terhadap 

keberhasilan terapi TB paru di NGHS (Non-Government Health Service) di 

Kabupaten Banyumas. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah hubungan antara kinerja PMO dengan keberhasilan terapi pasien 

TB paru kasus baru di NGHS (Non Government Health Service) di 

Kabupaten Banyumas? 

2. Adakah hubungan antara dukungan sosial dengan keberhasilan terapi 

pasien TB paru kasus baru di NGHS (Non Government Health Service) di 

Kabupaten Banyumas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Umum:  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kinerja Pengawas 

Minum Obat (PMO) dan dukungan sosial terhadap keberhasilan terapi TB 

paru kasus baru di NGHS (Non Government Health Service) di Kabupaten 

Banyumas 

2. Khusus:  

a. Untuk menganalisis hubungan antara kinerja PMO terhadap 

keberhasilan terapi TB paru kasus baru di NGHS (Non Government 

Health Service) di Kabupaten Banyumas 

b. Untuk menganalisis hubungan antara dukungan sosial terhadap 

keberhasilan terapi TB paru kasus baru di NGHS (Non Government 

Health Service) di Kabupaten Banyumas 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Pengetahuan 

a. Mengetahui hubungan kinerja PMO dan dukungan sosial terhadap 

keberhasilan terapi TB paru kasus baru di NGHS Kabupaten 

Banyumas. 

b. Sebagai bahan masukan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banyumas terkait keberhasilan terapi TB paru di NGHS Kabupaten 

Banyumas. 

c. Sebagai bahan masukan bagi NGHS Kabupaten Banyumas dalam 

melaksanakan program penanggulangan TB Paru dan meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan kepada penderita TB Paru. 

d. Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang pentingnya kinerja PMO 

dan dukungan sosial terhadap keberhasilan terapi TB paru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan kinerja PMO di NGHS Kabupaten Banyumas. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan kualitas dukungan sosial kepada penderita TB paru di 

NGHS Kabupaten Banyumas. 

c. Meningkatkan keberhasilan pengobatan TB paru di NGHS Kabupaten 

Banyumas. 
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