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PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Pada tahun 1992 World Health Organization (WHO) telah mencanangkan 

tuberkulosis (TB) sebagai Global Emergency. Laporan WHO tahun 2004 

menyatakan bahwa terdapat 8,8 juta kasus baru TB pada tahun 2002, dimana 

3,9 juta adalah kasus Basil Tahan Asam (BTA) positif. Perkiraan kasus TB 

secara global pada tahun 2009 adalah 9,4 juta. Sepertiga penduduk dunia 

telah terinfeksi bakteri TB dan menurut regional WHO jumlah terbesar kasus 

TB terjadi di Asia Tenggara yaitu 33% dari seluruh kasus TB di dunia, namun 

bila dilihat dari jumlah penduduk terdapat 182 kasus per 100.000 penduduk. 

Di Afrika hampir 2 kali lebih besar dari Asia Tenggara yaitu 350 per 100.000 

penduduk (Mulyadi, 2011). 

Diperkirakan angka kematian akibat TB adalah 8000 setiap hari dan 2-3 

juta setiap tahun. Laporan WHO tahun 2004 menyebutkan bahwa jumlah 

terbesar kematian akibat TB terdapat di Asia Tenggara yaitu 625.000 orang 

atau angka mortaliti sebesar 39 orang per 100.000 penduduk. Angka mortaliti 

tertinggi terdapat di Afrika yaitu 83 per 100.000 penduduk, dimana prevalensi 

HIV yang cukup tinggi mengakibatkan peningkatan cepat kasus TB yang 

muncul (Mulyadi, 2011). 

Indonesia masih menempati urutan kelima di dunia untuk jumlah kasus TB 

setelah India, Cina, Afrika Selatan, dan Nigeria. Saat ini terdapat 430.000 

kasus baru TB dengan kematian 61.000 orang. Angka ini menurun 
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dibandingkan tahun 2009 sebanyak 528.063 kasus baru TB, dengan kematian 

91.369. Estimasi prevalensi TB-HIV di Indonesia 2,8% dan untuk kasus TB 

Multi Drug Resistant (MDR) 2% per tahun. Saat ini 98% Puskesmas dan 30% 

Rumah Sakit sudah menerapkan strategi Directly Observed Treatment, Short-

course (DOTS) dalam pelayanan pengobatan TB (Depkes RI, 2010; 

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2011). 

Setiap tahun terdapat 250.000 kasus baru TB dan sekitar 140.000 kematian 

akibat TB. Di Indonesia TB adalah pembunuh nomor satu di antara penyakit 

menular dan merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit 

jantung dan penyakit pernapasan akut pada seluruh kalangan usia 

(Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2011). 

TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberculosis (M.tb), yang diisolasi oleh Robert Koch pada  tahun 1882, tetapi 

telah mempengaruhi populasi dunia selama ribuan tahun (Semedo, 2005). 

Sebagian besar basil tuberkulosis menyerang paru, tetapi dapat juga 

menyerang organ tubuh lainnya (Depkes RI, 2007). 

Salah satu masalah dalam mendiagnosis pasti TB adalah lamanya waktu 

yang dibutuhkan untuk pembiakan bakteri TB secara konvensional. Dalam 

perkembangan kini ada beberapa teknik yang lebih baru yang dapat 

mengidentifikasi bakteri tuberkulosis secara lebih cepat, yaitu dengan 

pemeriksaan BACTEC (Battle Area Clearence and Training Equipment 

Consultants), Polymerase Chain Reaction (PCR), dan pemeriksaan serologi 

(Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2011).  
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Salah satu pemeriksaan serologis adalah dengan mengukur kadar C-

Reactive Protein (CRP) . CRP adalah suatu globulin yang disintesis oleh sel 

hepatosit dan disekresi ke dalam darah. Pada penelitian yang dilakukan di 

Turki pada tahun 2007, kadar serum CRP meningkat secara signifikan pada 

pasien TB yang diikuti dengan demam dan penurunan berat badan (Caner, 

2007). Kadar serum CRP secara signifikan juga berhubungan dengan 

keparahan penyakit pada pasien dengan TB paru aktif (Shameem, 2012). 

Dari latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui perbedaan kadar 

CRP pada stadium TB paru secara radiologi di Rumah Sakit Paru Batu karena 

sedikitnya penelitian tentang kadar CRP pada stadium TB paru secara 

radiologi. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

   Adakah perbedaan kadar C-Reactive Protein pada stadium tuberkulosis 

paru secara radiologi di Rumah Sakit Paru Batu? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui perbedaan kadar C-Reactive Protein pada 

stadium tuberkulosis paru secara radiologi di Rumah Sakit Paru Batu. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui perbedaan kadar C-Reactive Protein pada 

stadium minimal tuberkulosis. 

b. Untuk mengetahui perbedaan kadar C-Reactive Protein pada 

stadium advanced tuberkulosis. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Akademik 

a. Digunakan sebagai penerapan teori di akademik dan di lapangan. 

b. Digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang 

perbedaan kadar C-Reactive Protein pada stadium tuberkulosis 

paru dengan metode lain. 

1.4.2. Klinik 

a. Pemeriksaan radiologi dan laboratorium tuberkulosis paru 

berdasarkan luas lesinya yang sudah dilakukan dapat dijadikan 

landasan teori. 

b. Digunakan sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan bahwa kadar  

C-Reactive Protein pada setiap stadium tuberkulosis paru berbeda. 

1.4.3. Masyarakat 

 Memberikan pemahaman bagi masyarakat dengan penyuluhan 

rutin tentang tuberkulosis paru. 

1.4.4. Institusi 

 Digunakan sebagai bahan penyuluhan tentang tuberkulosis paru. 


