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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hingga saat ini penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit rakyat 

yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan 

data yang dikeluarkan oleh WHO (World Health Organization) tahun 2011, 

angka kejadian TB di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 2010 terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, kasus baru TB 

BTA positif  yaitu sebesar 183.366 (62%) per 100.000 penduduk, sedangkan 

untuk kasus baru TB BTA negatif sebesar 101.247 (34%) per 100.000 

penduduk.  

Hasil survey prevalensi tuberkulosis di Indonesia tahun 2004 sebesar  

110 per 100.000 penduduk, dan wilayah  paling tinggi angka prevalensinya 

adalah Indonesia Timur sebesar 210 per 100.000 penduduk, diikuti wilayah 

Sumatera sebesar 160 per 100.000 penduduk, kemudian wilayah jawa 106 per 

100.000 penduduk dan terakhir wilayah khusus provinsi DIY dan Bali sebesar 

64 per 100.000 (Depkes RI, 2008). 

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001, 

estimasi prevalensi angka kesakitan Indonesia sebesar 8 per 1000 penduduk 

berdasarkan gejala tanpa pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan SKRT 

tahun 2001, TBC menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab kematian 

(9,4% dari total kematian) setelah penyakit sirkulasi dan sistem pernapasan 

(Depkes RI, 2007).  

Data hasil pengobatan TB paru menurut Provinsi tahun 2008, 

menunjukan bahwa jumlah kasus TB paru di Jawa Tengah menduduki 

peringkat ketiga se-Indonesia sebesar 35.951 kasus dengan jumlah kasus 

BTA positif sebanyak 16.752 kasus dan angka kegagalan pengobatan sebesar 

9,9% (Kemenkes RI, 2010). 
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Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Tahitu dan Amirrudin (2006) 

menyebutkan bahwa angka kejadian kegagalan pengobatan TB paru di 

Maluku dan Kota Ambon masih sangat tinggi. Tingginya kasus TB paru 

tersebut diperparah dengan banyaknya faktor yang menyebabkan kegagalan 

pengobatan tuberkulosis paru. Penelitian yang dilakukan di BP4 Pati 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan rendah, tingkat ekonomi rendah dan 

efek samping obat merupakan beberapa faktor yang mengakibatkan 

kegagalan pengobatan TB paru (Kusminah, 2005). 

Selain itu, hasil penelitian Daryanto (2003) menunjukkan bahwa faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan TB paru diantaranya umur (20-

49 tahun) sebesar 65,3%, pekerjaan buruh (37.8%), pendidikan rendah 

(40.8%) dan kepatuhan pengobatan 81%. Demikian juga penelitian yang 

dilakukan oleh Cahyani (2001) menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang 

menyababkan kegagalan pengobatan diantaranya adalah keteraturan minum 

obat, pendidikan dan dosis harian OAT. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan penelitian yang 

terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap adanya kegagalan 

terapi TB paru di Puskesmas Buaran Kecamatan Bantarkawung, untuk dapat 

ikut serta menurunkan angka kejadian TB paru. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut : “Bagaimana gambaran dan 

hubungan  dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan terapi TB 

paru di Puskesmas Buaran Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes 

tahun 2010-2011?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan terapi TB paru di 

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh..., Feni Yuliana, Fakultas Farmasi UMP, 2012



3 
 

 
 

Puskesmas Buaran Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes tahun 2010-

2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas 

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kegagalan terapi TB paru dan sebagai bahan masukan kepada 

tenaga kesehatan, khususnya di Puskesmas Buaran untuk meningkatkan 

mutu dalam hal pengawasan dan pengobatan TB paru. 

2. Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kegagalan terapi TB paru, supaya lebih serius dalam pengobatan 

TB paru. 

3. Bagi Penulis 

Memberi tambahan pengetahuan dan wawasan tentang faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan terapi TB paru serta 

menambah pengtahuan dan pengalaman penulis dalam menulis ilmiah. 

4. Bagi Institusi Pendidikan 

Menambah bahan pustaka atau bahan bacaan dalam 

mengembangkan ilmu dan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang 

serupa. 
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