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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Tuberkulosis  (TB Paru) adalah suatu penyakit yang menular, 

disebabkan oleh bakteri Mycobacterium turberculosis yang masih tetap 

merupakan masalah kesehatan masyarakat didunia termasuk Indonesia, 

antara tahun 2002-2020 diperkirakan sekitar 1 miliar manusia akan 

terinfeksi (Depkes RI, 2007). Menurut WHO (2007) memperkirakan 

bakteri  Mycobacterium tuberculosis yang disebut bakteri pembunuh 

massal ini telah membunuh sekitar 2 juta jiwa setiap tahunnya.Indonesia 

termasuk peringkat keempat didunia dibawah India, Cina dan Afrika 

Selatan, (Kemenkes, 2010). 

Angka penjaringan suspek secara umum menunjukkan peningkatan 

dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2009 terjadi penurunan.Pada 

tahun 2009 angka penjaringan suspek menurun sebesar 7 per 100.000 

penduduk dibandingkan dengan tahun 2008.Peningkatan penjaringan 

suspek kembali terjadi pada tahun 2010 dan 2011, angka ini terjadi 

peningkatan sebesar 57 per 100.000 penduduk (2010) dan 63 per 100.000 

penduduk (2011). Terjadinya peningkatan penjaringan suspek karena 

meningkatnya jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain 

yang terlibat DOTS (Directly Observed TreatmentShort-course) 

berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus. 
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Menurut Dinas Kesehatan Jawa Tengah (2012) bahwa 

pencapaianCrude Death Rate (CDR) di Jawa Tengah tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2012 masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 

100%.Meskipun masih dibawah target yang ditentukan, capaian CDR 

tahun 2012 sebesar 58,45% lebih rendah dibanding tahun 2011 

(59,52%).Berdasarkan survey pendahuluan padaPuskesmasPaguyangan 

Kabupaten Brebes, penderita TB paru dari bulan Januari-Maret 2013 

sejumlah40 penderita TB paru, bulan April-Juni sejumlah 54 penderita TB 

paru, dan bulan Juli - September sejumlah 55 penderita TB paru.Hasil 

wawancara pada pihak kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Paguyangan 

Kabupaten Brebes telah terjadi peningkatan prevalensi TB Paru yang 

signifikan. Tingginya jumlah penderita TB Paru tersebut, dalam proses 

pengobatan memerlukan dukungan keluarga. Perhatian dan dukungan 

keluarga dalam mengawasi dan mengingatkan penderita TB 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 Paguyangan Kabupaten Brebes 

adalah kurangnya pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap kualitas 

hidup pasien TB Paru. Bahwa pasien TB Paru 2 (20%) diantaranya kurang 

pengetahuan tentang penyakit TB paru dan mereka mengaku bahwa TB 

Paru adalah penyakit biasa, 4 (40%) diantaranya mengaku alasan kurang 

adanya dukungan keluarga terhadap penyakit TB Paru dalam mengawasi 
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dan mengingatkan penderita TB Paru untuk minum obat dapat 

meningkatkan derajat kesehatan pada pasien TB Paru, 4 (40%) diantaranya 

kualitas hidup yang rendah yang dapat memperburuk kesehatan pasien TB 

Paru. 

Menurut Friedman (2003) menyimpulkan dalam penelitianya 

bahwa kualitas hidup dari pasien TB Paru mengalami dampak buruk dari 

penyakit TB Paru.Kualitas hidup yang disebut kesejahteraan sebenarnya 

bukan hanya dalam pengertian sejahtera secara ekonomis, tetapi juga 

sejahtera secara psikologis dan sosial.Berdasarkan uraian diatas, peneliti 

ingin menetahui hubungan antara pengetahuan dan dukungan keluarga 

terhadap kualitas hidup pasien TB Paru di Wilayah kerja Puskesmas 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan data hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan 

padaPuskesmas  Paguyangan Kabupaten Brebes, jumlah pendeita TB paru 

yang masih sangat tinggi tersebut perlu diteliti lebih lanjut.Tingkat 

kesembuhan TB Paru dipengaruhi oleh dukungan keluarga. Oleh karena 

itu, peneliti ingin mengetahui “Adakah hubungan antara pengetahuan dan 

dukungan keluarga tehadap kualitas hidup pada pasien TB Paru di 

Wilayah kerja Puskesmas Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, 

Kabupaten Brebes?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari peneliti ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap kualitas 

hidup pada pasien TB Paru di Wilayah kerja Puskesmas, Kecamatan 

Paguyangan, Kabupaten Brebes. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan 

nama,umur, dan jenis kelamin 

b. Mengetahui tingkat pengetahuanterhadap kualitas hidup pasien TB 

Paru. 

c. Mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap kualitas hidup  

pasien TB Paru. 

d. Mengetahui status kualitas hidup. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dengan cara 

mengaplikasi teori yang ada khususnya didalam bidang keperawatan 

komunitas, serta memberikan pengalaman pembelajaran dan 

meningkatkan pengetahuan dalam penelitian. 

2. Bagi Responden 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi keluarga sebagai 

informasi untuk meningkatkan wawasan dalam memahami peran, 
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fungsi dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga yang 

memberikan dukungan untuk peningkatan kualitas hidup bagi anggota 

keluarga yang menderita TB Paru. 

3. Bagi instansi terkait 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

Puskesmas, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes untuk 

memberikan pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat kuratif tetapi 

dapat juga dengan promotif seperti peningkatan pengetahuan dan 

dukungan keluarga terhadap kualitas hidup pada pasien TB Paru. 

4. Bagi ilmu pengetahun 

Bertujuan untuk dapat memajukan riset keperawatan yang merupakan 

dasar penelitian lebih lanjut tentang topik tersebut. 

E. Penelitian Terkait 

1. Nugroho, F.A. (2010)bahwaTuberkulosis (TBC Paru) adalah penyakit 

infeksi yang membutuhkan peran keluarga sangat penting untuk 

pencegahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap dengan perilaku 

pencegahan terhadap penyebaran tuberkulosis paru (TBC Paru) dalam 

keluarga Kerja Wilayah Puskesmas di wilayah Kota Kediri Utara 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional.Sampel 

penelitian adalah 25 responden dengan simple random sampling. 

Variabel independen hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap 

dan variabel terikat adalah perilaku.Data dikumpulkan dengan 
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kuesioner, kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi berganda 

uji dengan tingkat makna < 0,05.Hasil penelitian menunjukkan lebih 

dari 50% responden mereka 14 responden (56%) memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik dan mayoritas responden memiliki sikap yang 

baik mereka adalah 24 responden (96%) dan sebagian besar responden 

memiliki sikap yang baik dan cukup sebanyak 11 responden (44%). 

Hasil Regresi Logistik ganda mendapat p = 0,253 dimana p >  maka 

Ho  diterima, sehingga tidak ada hubungan antara sikap dan perilaku. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada hubungan antara 

tingkat pengetahuan dan attitute dengan perilaku pencegahan terhadap 

penyebaran TB paru (TBC Paru) dalam keluarga Kerja Wilayah 

Puskesmas di wilayah Utara Kota Kediri. 

2. Terok, M.P. dkk. (2012)Seseorang akan mencari dukungan sosial dari 

orang-orang sekitar sehingga dirinya merasa dihargai, diperhatikan dan 

dicintai. Demikian halnya dengan penderita kronis seperti TB paru 

perlu mendapat dukungan sosial lebih, karena dengan dukungan sosial 

dari orang-orang tersebut dapat mengurangi beban psikologis 

berhubungan dengan penyakit yang dideritanya, sehingga dapat 

meningkatkan kulitas hidupnya, (Jurnal PPTI, 2012). Tujuan penelitian 

: untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan kualitas 

hidup pada pasien tuberkulosis paru di Poliklininik Paru BLU RSUP 

Prof Dr. R. D Kandou Manado. Desain Penelitian: observasional 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi yang diambil 
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adalah pasien yang menderita tuberkulosis dengan BTA (+) dan sampel 

penelitian menggunakan tekhnik purposive sampling dengan jumlah 97 

responden. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. 

Hasil Penelitian : menunjukan bahwa dari hasil uji hipotesis 

menggunakan uji korelasi spearman rank pada tingkat kepercayaan 

99% (á = 0,01), dimana nilai rho(correlation coeffisient) sebesar 0,881 

dan nilai p-value 0,000 (p-value = < ,01), hal ini menunjukan bahwa 

semakin tinggi dukungan sosial maka semakin tinggi pula kualitas 

hidup dan menunjukan bahwa ada hubungan yang sangat bermakna 

antara dukungan sosial dengan kualitas hidup pada penderita 

tuberkulosis paru di Poliklinik Paru BLU RSUP Prof. Dr. R. D Kandou 

Manado. Kesimpulandari penelitian ini adalahada hubungan yang 

sangat bermakna antara dukungan sosial dengan kualitas hidup. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada dimensi tempat dan 

waktu serta metode penelitian kuantitatif, Variabel yang digunakan 

pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap kualitas hidup pada 

pasien TB Paru di Puskesmas Paguyangan, menggunakan desain 

crossectional, dengan populasi 150 orang. 
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