
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Penyakit Tuberkulosis Paru (TB Paru) merupakan salah satu 

penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat 

dunia termasuk Indonesia. Sebagian besar kematian akibat TB Paru terjadi 

di negara berkembang. Badan kesehatan dunia, World Health Organitation 

(WHO) tahun 2013 menyatakan bahwa 9 juta orang jatuh sakit dan 1,5 

juta meninggal akibat TB Paru. 

 Pada tahun 2013 di Indonesia ditemukan jumlah kasus baru BTA 

positif (BTA+) sebanyak 196.310 kasus, menurun bila dibandingkan kasus 

baru BTA+ yang ditemukan tahun 2012 yang sebesar 202.301 kasus. 

Jumlah kasus tertinggi terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang 

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

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

baru di Indonesia. Prevelansi TB Paru berdasarkan diagnosis tertinggi di 

Indonesia adalah Jawa Barat sebesar 0,7%, DKI Jakarta dan Papua 

masing– masing sebesar 0,6% sedangkan prevalensi terendah terdapat di 

provinsi Riau, Lampung, dan Bali sebesar 0,1%. (Kemenkes RI, 2014). 

 Prevalasi TB Paru per 100.000 penduduk Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2013 sebesar 60,68 lebih rendah dibanding tahun 2012 (106,42). 

Prevalensi TB Paru tertinggi adalah di Kota Magelang (265,14 per 
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100.000 penduduk) dan terendah di Kabupaten Boyolali (22,38 per 

100.000 penduduk). (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2014). 

 Data yang diperoleh di Wilayah Kabupaten Banyumas jumlah 

populasi kasus TB Paru positif tahun 2011 sebanyak 1.704 kasus dengan 

BTA positif sebanyak 613 kasus atau CDR (Case Detection Rate) BTA 

positif sebesar 27 per 100.000 penduduk. Jumlah populasi kasus TB Paru 

positif tahun 2012 sebanyak 1.216 kasus dengan BTA positif sebanyak 

917 kasus atau CDR (Case Detection Rate) BTA positif sebesar 36 per 

100.000 penduduk dengan demikian ada peningkatan kasus TB Paru. 

(Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2013). 

 Menurut data profil kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten atau 

Kota Banyumas tahun 2013, Puskesmas Kembaran II termasuk wilayah 

dengan jumlah pasien TB Paru terbanyak dari 39 Puskesmas yang ada di 

Kabupaten Banyumas. Berdasarkan survey pendahuluan pada Puskesmas 

Kembaran II, penderita TB Paru tahun 2013 sejumlah 84 penderita TB 

Paru dan pada Bulan Januari – Oktober tahun 2014 sejumlah 110 penderita 

TB Paru dan 7 orang meninggal akibat penyakit TB Paru.  

 Hasil wawancara dengan petugas kesehatan di Wilayah kerja 

Puskesmas Kembaran II telah terjadi peningkatan prevalensi TB Paru yang 

sangat signifikan. Tingginya jumlah penderita TB Paru tersebut, dalam 

proses pengobatan memerlukan dukungan keluarga. Perhatian dan 

dukungan keluarga dalam mengawasi dan mengingatkan penderita TB 
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Paru untuk minum obat dapat meningkatkan derajat kesehatan penderita 

(Notoatmodjo, 2003).   

 Hasil wawancara dan observasi dengan pengambilan sampel 

sebanyak 10 pasien TB Paru di Puskesmas Kembaran II Kabupaten 

Banyumas adalah kurangnya pengetahuan dan dukungan keluarga 

terhadap kepatuhan minum obat pasien TB Paru. Bahwa 20% pasien TB 

Paru diantaranya kurang pengetahuan tentang penyakit TB Paru dan 

mereka mengaku bahwa TB Paru adalah penyakit biasa, 40% pasien TB 

Paru diantaranya mengaku alasan kurang adanya dukungan keluarga 

terhadap proses pengobatan penyakit TB Paru dalam mengawasi dan 

mengingatkan minum obat pada pasien TB Paru, 40% pasien TB Paru 

diantaranya mengaku kepatuhan minum obat yang masih rendah sehingga 

memperburuk kondisi pasien TB Paru.  

 Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit TB 

Paru serta mencegah terjadinya resistensi obat telah dilaksanakan program 

nasional penanggulangan TB Paru denga strategi DOTS (Directly 

Observed Treatment Shortcourse)  yang direkomendasikan oleh WHO. 

DOTS telah diterapkan di Indonesia mulai tahun 1995 dengan 5 komponen 

yaitu: 1).Komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan 

pendanaan. 2).Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis 

yang terjamin mutunya. 3).Pengobatan yang standar, dengan supervisi dan 

dukungan bagi pasien. 4.) Sistem pengelolaan dan ketersediaan obat anti 

TB Paru (OAT) yang efektif. 5).Sistem monitoring pencatatan dan 
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pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan 

pasien dan kinerja program. Untuk menjamin kepatuhan pasien minum 

obat, dilaksanakan pengawasan langsung DOT (Directly Observed 

Treatment) oleh seorang Pengawas Minum Obat (PMO). Angka 

keberhasilan pengobatan diharapkan mencapai 85% (Kemenkes RI, 2011).  

 Salah satu hal yang merupakan hambatan dalam `usaha 

meningkatkan angka kesembuhan TB Paru adalah kepatuhan pasien dalam 

meminum obat anti TB Paru sehingga peran pengawas minum obat sangat 

penting. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kegagalan 

pengobatan sehingga dapat menjadi sumber penularan TB Paru pada 

masyarakat (Intang, 2004). 

 Dukungan keluarga memiliki peran besar dalam meningkatkan 

kepatuhan minum obat yaitu dengan adanya pengawasan dan pemberian 

dorongan kepada pasien. Menurut konsep sistem Neuman, keluarga 

merupakan salah satu target dari pelayanan perawatan kesehatan di 

masyarakat baik dalam melakukan pengkajian, pencegahan primer, 

sekunder dan tersier (Notoadmodjo, 2003). Menurut Zahara (2007), dalam 

penelitiannya ia menemukan bahwa dukungan keluarga merupakan faktor 

penting keberhasilan pasien TB Paru dalam mematuhi program 

pengobatan.  

 Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Hubungan Karakteristik Pengawas Minum Obat dan 
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dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien TB Paru 

BTA positif di Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran II. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan di 

Puskesmas Kembaran II, jumlah penderita TB Paru yang masih sangat 

tinggi sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Tingkat kesembuhan TB Paru 

dipengaruhi oleh pengawas minum obat dan dukungan keluarga. Oleh 

karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah “Adakah hubungan 

karakteristik pengawas minum obat dan dukungan keluarga dengan 

kepatuhan minum obat pada pasien TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kembaran II?”  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Menganalisis hubungan antara karakteristik Pengawas Minum Obat 

(jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan) dan 

dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien TB 

Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran II. 

2. Tujuan khusus : 

a. Mengidentifikasi karakteristik pasien TB Paru 

b. Mengidentifikasi karakteristik Pengawas Minum Obat (jenis 

kelamin, umur,  pendidikan, pekerjaan, pengetahuan). 

c. Mengidentifikasi dukungan keluarga pasien TB Paru. 

d. Mengidentifikasi kepatuhan minum obat pasien TB Paru 
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e. Menganalisis hubungan antara karakteristik Pengawas Minum Obat 

(jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan) dengan 

kepatuhan minum obat pada pasien TB Paru BTA positif di 

wilayah kerja Puskesmas Kembaran II. 

f. Menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan 

minum obat pada pasien TB Paru BTA positif di wilayah kerja 

Puskesmas Kembaran II. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti, dengan cara mengaplikasikan teori-teori 

yang didapat selama perkuliahan khususnya mengenai penyakit TB 

Paru. 

2. Bagi Responden 

Dapat meningkatkan pengetahuan tentang karakteristik Pengawas 

Minum Obat (jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, 

pengetahuan) dan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat 

pada pasien TB Paru dengan terjadinya TB Paru pada individu maupun 

keluarga sehingga terlaksananya kemandirian penanggulangan maupun 

pencegahan TB Paru. 

3. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Dapat memberikan informasi bagi pihak – pihak terkait dan memberi 

masukan khususnya bagi Puskesmas Kembaran II dalam hal 
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pelaksanaan program pemberantasan TB Paru serta dalam melakukan 

langkah – langkah selanjutnya dalam usaha pencegahan, pengobatan, 

penyuluhan, dan penurunan angka mortalitas pasien TB Paru di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran II. 

4. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat memberikan informasi untuk pengembangan Ilmu Keperawatan 

di bidang Paru dan Ilmu Perilaku Kesehatan, terutama membantu 

dalam penanganan penyakit TB Paru.   

E. Penelitian Terkait 

 Beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti antara lain: 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Dukungan Sosial dan Pengetahuan 

Tentang Penyakit TB Terhadap  Motivasi Untuk Sembuh Penderita TB 

Paru Paru yang Berobat di Puskesmas” oleh Rachmawati, Turniani 

(2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan metode cross 

sectional, sampel sebanyak 86 responden. Pengaruh Dukungan Sosial 

dan Pengetahuan Tentang Penyakit TB Paru Terhadap  Motivasi Untuk 

Sembuh Penderita TB Paru Paru dianalisis dengan menggunakan Chi-

square corelation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan 

sosial berpengaruh terhadap motivasi (p value=5,81>1,96). Dukungan 

sosial berpengaruh terhadap pengetahuan (p value=3,51>1,96). 

Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap motivasi (p 

value=1,04<1,96).  
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Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

karakteristik pengawas miunum obat (jenis kelamin, umur, pendidikan, 

pekerjaan, pengetahuan) dan dukungan keluarga. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kepatuhan minum obat pada pasien TB 

Paru BTA positif. 

2. Septia dkk, (2009) melakukan penelitian dengan judul Hubungan 

Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Penderita 

TB Paru. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian survey analitik dengan rancangan survei cross sectional. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non 

probability sampling yaitu accidental sampling. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini 58 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat 

penderita TB Paru (p value=0,036<0,05). 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif korelasi. Penelitian ini menggunakan 

teknik simple random sampling yaitu mengambil sejumlah 52 

penderita TB Paru BTA positif dari 110 penderita TB Paru BTA 

positif sesuai kriteria inklusi dan ekslusi.  

3. Sholikhah, dan Listyorini (2011) melakukan penelitian dengan judul 

Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Mutu Pelayanan 

Kesehatan Terhadap Kepatuhan Minum Obat Penderita TB Paru Paru 
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di Puskesmas Gatak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan desain penelitian survey analitik dengan rancangan survey 

cross sectional. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel probability sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini 40 

responden. Analisis menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan 

terhadap kepatuhan minum obat penderita TB Paru di Puskesmas 

Gatak (p value=0,000<0,05). Tidak ada hubungan antara mutu 

pelayanan kesehatan terhadap kepatuhan minum obat penderita TB 

Paru di Puskesmas Gatak (p value=0,498>0,05).  

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini 

menggunakan teknik simple random sampling yaitu mengambil 

sejumlah 52 penderita TB Paru BTA positif dari 110 penderita TB 

Paru BTA positif sesuai kriteria inklusi dan ekslusi, penelitian yang 

akan dilakukan ada penambahan variabel bebas yaitu karakteristik 

pengawas miunum obat (jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, 

pengetahuan) dan dukungan keluarga. Dalam penelitian ini 

menggunakan  chi-square test. 
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