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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

World Health organization (WHO) (2006) melaporkan bahwa kurang lebih 

3 juta kasus Tuberkulosis (TB) terjadi setiap tahunnya di Asia Tenggara dan TB 

membunuh kurang lebih 2 juta orang di dunia setiap tahunnya. Penyakit ini 

biasanya banyak terjadi pada negara berkembang atau yang mempunyai tingkat 

sosial ekonomi menengah ke bawah. TB merupakan penyakit infeksi penyebab 

kematian dengan urutan atas atau angka kematian (mortalitas) tinggi, angka 

kejadian penyakit (morbiditas), diagnosis dan terapi yang cukup lama (Davey, 

2006). 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. TB terutama menyerang paru-paru sebagai tempat 

infeksi primer. Selain itu, TB dapat juga menyerang kulit, kelenjar limfe, tulang, 

dan selaput otak. TB menular melalui droplet infeksius yang terinhalasi oleh 

orang sehat. Pada sedikit kasus, TB juga ditularkan melalui susu. Pada keadaan 

yang terakhir ini, bakteri yang berperan adalah Mycobacterium bovis (Zulkifli, 

2006). 

Penyakit TB dapat berakibat fatal dan sudah seharusnya kasus ini tidak 

hanya merupakan persoalan individu, akan tetapi juga merupakan persoalan 

masyarakat. Angka kesakitan dan kematian akibat TB mempunyai konsekuensi 

yang signifikan terhadap permasalahan ekonomi baik individu, keluarga, 

masyarakat, dan negara. Masyarakat harus mengetahui dan memahami berbagai 
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masalah dan dampak dari penyakit TB ini, agar mereka dapat melindungi diri, 

keluarga, orang-orang terdekat dan lingkungannya dari penyebaran penyakit ini. 

Kasus TB paru di wilayah kerja puskesmas kedungwungu cenderung 

meningkat. Pada tahun 2009 diketahui terdapat 9 kasus TB paru, dan pada periode 

Januari 2010 hingga saat ini sudah terdata 26 kasus baru TB paru. Dari data yang 

telah ada, banyak penderita dengan gejala TB paru datang ke puskesmas 

kedungwungu ini setelah kondisinya sangat parah. Sehingga kemungkinan besar 

sebelum sempat mendapatkan pengobatan, penderita tersebut telah menularkan 

dahulu penyakitnya kepada orang lain disekitarnya (Data Puskesmas 

Kedungwungu, 2010-2011). 

Dari data yang diperoleh dari puskesmas kedungwungu periode 2010-2011 

yang mana diwilayah ini terdapat 17 kasus TB paru baru (sekitar 53% dari seluruh 

kasus yang ada di puskesmas), pada saat kunjungan ke rumah penderita TB paru 

diketahui bahwa pengetahuan dan perilaku keluarga setempat juga sangat rendah 

tentang kasus TB paru, gejala-gejala/ masalah yang dapat terjadi, cara penularan, 

kebutuhan perawatan dan pengobatan yang diperlukannya. Dari 10 anggota 

keluarga penderita TB paru yang diamati, 8 orang tidak mengerti tentang gejala-

gejala penyakit TB paru, 9 orang tidak tahu bahwa kuman TB dapat mati jika 

terkena sinar matahari, 8 orang tidak mengetahui bahwa penyakit TB paru 

memerlukan pengobatan lama. Selanjutnya hasil pengamatan sementara terhadap 

10 orang tersebut diketahui bahwa, 7 orang diantaranya menunjukkan perilaku 

yang kurang sehat, misalnya tidak menutup mulut saat batuk, tidak membuka 

ventilasi kamar, dan kebiasaan membuang dahak/ ludah tidak pada tempatnya. 
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Dari uraian diatas, diketahui bahwa pengetahuan dan perilaku keluarga 

terhadap penderita TB paru masih sangat rendah. Jika kondisi ini dibiarkan 

dikhawatirkan keluarga tidak dapat melakukan pencegahan dan perlindungan diri 

dari penularan penyakit ini. Namun semua ini masih terlalu lemah untuk 

menyimpulkam bahwa pengetahuan dan perilaku pada keluarga penderita  di desa 

kedungwungu sangat rendah tentang kasus TB paru, oleh karena itu peneliti ingin 

mengetahui lebih jauh hubungan antara pengetahuan dan perilaku keluarga 

terhadap kesembuhan penderita TB paru di wilayah kerja puskesmas 

kedungwungu kecamatan tegaldlimo kabupaten banyuwangi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah hubungan antara 

pengetahuan dan perilaku keluarga terhadap kesembuhan penderita TB paru di 

wilayah kerja Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

pengetahuan dan perilaku keluarga terhadap kesembuhan penderita TB Paru di 

wilayah kerja Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

1) Mengidentifikasi pengetahuan keluarga tentang penyakit TB paru terhadap 

kesembuhan penderita TB paru di wilayah kerja Puskesmas Kedungwungu 

Kabupaten Banyuwangi. 
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2) Mengidentifikasi perilaku keluarga terhadap kesembuhan penderita TB Paru 

di wilayah kerja Puskesmas Kedungwungu Kabupaten Banyuwangi dalam 

upaya pencegahan penularan penyakit TB Paru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi titik awal serta menjadi sumber 

inspirasi bagi para peneliti mengenai hubungan pengetahuan dan perilaku 

keluarga terhadap kesembuhan penderita TB paru pada penelitian lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi para dokter 

puskesmas, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien TB 

Paru dan keluarga, serta masyarakat secara holistik dan komprehensif. 

1.4.3 Manfaat Institusi 

Menambah pengetahuan tentang gambaran pengetahuan masyarakat akan 

penyakit TB Paru. Informasi ini dapat dijadikan kajian atau bahan masukan untuk 

mengambil dan membuat kebijakan, misalnya dengan meningkatkan pelayanan/ 

pendidikan kesehatan kepada masyarakat sebagai bagian dari kegiatan Program 

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat maupun Program Pemberantasan Penyakit 

Menular. 
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1.4.4 Manfaat Masyarakat 

Memberikan informasi ilmiah dan mudah dipahami, sehingga diharapkan 

dapat menggugah kesadaran masyarakat, khususnya para penderita TB Paru dan 

keluarga akan pentingnya untuk berperilaku hidup sehat guna mempercepat 

kesembuhan penyakit TB Paru dan mencegah terjadinya penularan pada anggota 

keluarga yang lain atau bahkan orang lain disekitarnya. 

 

 


