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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi yang 

diindikasikan dengan berat badan dan tinggi badan . Status gizi juga didefinisikan 

sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan 

masukan nutrien. Penelitian status gizi merupakan pengukuran yang didasarkan 

pada data antropometri serta biokimia dan riwayat diit (Beck, 2000:1). Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi seperti faktor external dan faktor 

internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi status gizi antara lain: Pendapatan 

(Santoso, 1999), Pendidikan (Suliha, 2001), Pekerjaan (Markum, 1991), Budaya 

(Soetjiningsih, 1998), Faktor internal yang mempengaruhi status gizi antara lain : 

usia (Nursalam, 2001), kondisi fisik (Suhardjo, dkk, 1986), dan Infeksi (Suhardjo, 

dkk, 1986). 

 Penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan 

oleh Mycobakterium tuberculosis yang ciri khasnya membentuk granuloma pada 

jaringan yang terinfeksi (Braunwald et al, 2002). Penyakit Tuberkulosis sudah 

lebih dari 100 tahun yang lalu ada di permukaan bumi kita ini. Di Indonesia 

penyakit ini sudah lama ada, dapat diketahui dari relief di candi Borobudur, yang 

menggambarkan suatu kasus tuberkulosis. Pada masa tahun 750 sebelum masehi 

orang sudah mengenal penyakit ini ada diantara mereka. Abad ke-19 merupakan 
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abad ketika banyak terdapat penemuan ilmiah termasuk konsep penyakit 

tuberkulosis. 

 Penemuan bakteri Tuberkulosis oleh Robert Koch merupakan puncak 

kemajuan dari penyakit ini di abad ke-19. Penemuan tersebut dilaporkan di Berlin 

pada tanggal 24 Maret 1882 dan dipublikasikan di majalah Berliner Klinische 

Wochenchrift pada hari senin, 10 april 1882. Berbagai cara sudah dilakukan oleh 

para ahli untuk mengobati penyakit awal abad ini, yang kemudian diikuti dengan 

berbagai teknik lainnya. 

 WHO (World Health Organization) memperkirakan terdapat sekitar 1700 

juta penduduk dunia telah terinfeksi kuman tuberkulosis, dari jumlah tersebut ada 

4 juta penderita baru dengan BTA (Bakteri Tahan Asam) positif ditambah lagi 4 

juta penderita baru dengan BTA negatif. Jumlah seluruh penderita tuberkulosis 

didunia sekitar 20 juta orang dengan angka kematian sebanyak 3 juta orang tiap 

tahunnya yang mana merupakan 25 % dari kematian yang dapat dicegah apabila 

tuberkulosis dapat ditanggulangi dengan baik (Triana, 2002). 

 Tuberkulosis merupakan pembunuh nomer satu golongan penyakit infeksi 

dan menyerang hampir sepertiga penduduk dunia. Penyakit ini menyerang 

kelompok status gizi lemah, 75% kasus terjadi pada usia produktif. Satu kasus 

aktif menular kepada 10-15 orang per tahun dan menyumbang 300.000 orang 

yatim pertahun serta terjadi satu kematian setiap 10 detik. Data tahun 2001 

menunjukkan Indonesia saat ini menduduki urutan ketiga Negara-negara 

penyumbang kasus tuberkulosis setelah India dan Cina. Sebanyak 583.000 kasus 

tuberkulosis, 140.000 pertahun orang meninggal akibat Tuberkulosis. 
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 Program penanggulangan tuberkulosis dengan strategi DOTS (Directly 

Observed Treatment Shoortcoursemotherapy) belum dapat menjangkau seluruh 

puskesmas. Demikian juga rumah sakit pemerintah, swasta, dan unit pelayanan 

kesehatan lainnya. Cakupan penderita Tuberkulosis dengan strategi DOTS baru 

mencapai sekitar 10%. Penatalaksanaan penderita dan sistem pencatatan 

pelaporan belum seragam disemua unit pelayanan kesehatan baik pemerintah 

maupun swasta. Pengobatan yang tidak teratur dan kombinasi obat yang tidak 

lengkap dimasa lalu, diduga telah menimbulkan kekebalan ganda kuman 

tuberkulosis terhadap OAT (Obat Anti Tuberkulosis) (Departemen Kesehatan 

Indonesia, 2006). 

 Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995 menunjukkan 

bahwa Tuberkulosis paru merupakan penyebab kematian urutan ketiga setelah 

penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernafasan pada semua golongan 

usia dan urutan pertama digolongan penyakit infeksi. Tahun 1979-1982 telah 

dilakukan survei prevalensi di 15 provinsi dengan hasil 200-400 penderita tiap 

100.000 penduduk. Diperkirakan setiap tahun 450.000 kasus baru tuberkulosis 

paru muncul. Sedangkan kematian Tuberkulosis Paru di Indonesia diperkirakan 

175.000 per tahun. Penyakit Tuberkulosis Paru menyerang sebagian besar 

kelompok usia kerja produktif dan kebanyakan berasal dari kelompok status gizi 

rendah (Badan Penelitian & Pengembangan Kesehatan, 2005). 

 Studi pendahuluan telah dilakukan peneliti di Puskesmas Kendal Kerep 

Kecamatan Blimbing Malang karena didapatkan jumlah penderita Tuberkulosis 

Paru sebanyak 36 orang, yang berhubungan dengan status gizi yang berbeda-beda. 
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Kejadian ini termasuk lebih banyak penderita Tuberkulosis Paru BTA (+) Positif 

dibandingkan dengan daerah lain kota Malang. Data tersebut menunjukkan bahwa 

masih ada kejadian Tuberkulosis Paru khususnya di wilayah Puskesmas Kendal 

Kerep yang harus diupayakan pengobatanannya, pencegahannya dan 

pemberantasannya.        

 Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh 

kuman Mycobacterium tuberkulosis. Sebagian besar kuman tuberkulosis 

menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ lainnya. Dengan tidak adanya 

pengobatan yang efektif, biasanya terjadi perjalanan penyakit yang kronis dan 

berakhir dengan kematian. Orang yang hidup dengan kondisi bergizi buruk lebih 

mudah terserang Tuberkulosis, TBC berkembang menjadi penyakit yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi:  

pendapatan, pendidikan, pekerjaan, budaya. Faktor internal meliputi usia, kondisi 

fisik, dan infeksi (Suhardjo, dkk, 1986). 

 Dengan penilaian status gizi secara langsung dengan cara atropometri yang 

digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Secara 

umum atropometri artinya ukuran tubuh manusia. Di tinjau dari sudut pandang 

gizi, maka atropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran 

dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi.  

 Masalah kekurangan dan kelebihan gizi pada orang dewasa (usia 18 tahun 

keatas) merupakan masalah penting, karena selain mempunyai risiko penyakit-

penyakit tertentu, juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Oleh karena itu, 

pemantauan keadaan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Salah 
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satu cara adalah dengan mempertahankan berat badan yang ideal atau normal. 

Laporan FAO/WHO/UNU Tahun1985 menyebabkan bahwa batasan berat badan 

normal orang dewasa ditentukan berdasarkan nilai Body Mass Index (BMI). Di 

Indonesia istilah Body Mass Index diterjemahkan menjadi Indeks Massa Tubuh 

(IMT). IMT merupakan alat yang sederhana untuk memantau status gizi orang 

dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. 

Penggunaan IMT hanya berlaku untuk orang dewasa berumur diatas 18 tahun. 

IMT tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil dan olahragawan.  

 Adapun rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut: 

 IMT = 
(m)Badan  Tinggi x (m)Badan  Tinggi

(kg)Badan Berat 
 

 Dengan kategori ambang batas IMT untuk Indonesia (Sumber: Depkes, 

1994. Pedoman praktis pemantauan status gizi orang dewasa, Jakarta. hlm. 4). 

 Kategori IMT 

Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat  < 17,0 

 Kekurangan berat badan tingkat ringan  17,0 – 18,5 

Normal  > 18,5 – 25,0 

Gemuk Kelebihan berat badan tingkat ringan  > 25,0 – 27,0 

 Kelebihan berat badan tingkat berat  > 27,0 

 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan 

antara status gizi dengan kejadian penyakit Tuberkulosis Paru pada klien  

Tuberkulosis BTA (+) positif. Hal ini dapat mengetahui penyebab kejadian 

penyakit Tuberkulosis Paru. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yang telah dijelaskan maka 

peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah terdapat 

hubungan antara status gizi dengan kejadian penyakit tuberkulosis paru BTA (+)  

positif pada klien tuberkulosis di puskesmas Kendal Kerep Kabupaten Malang” 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan antara 

status gizi dengan kejadian penyakit tuberkulosis paru BTA (+) positif  pada klien 

Tuberkulosis. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.  Mengidentifikasi karakteristik status gizi penderita tuberkulosis. 

2. Mengidentifikasi adakah hubungan antara status gizi dengan kejadian penyakit 

tuberkulosis paru BTA (+) positif pada klien tuberkulosis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perawat 

   Menambah pengetahuan tentang  penyakit Tuberkulosis, sehingga dapat 

menstimulus untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman 

dalam hal mengetahui tingkat status gizi terhadap Tuberkulosis pada penderita 

TB paru 
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b. Bagi Masyarakat 

   Dengan diketahuinya status gizi dengan kejadian Tuberkulosis pada 

penderita TB Paru, masyarakat dapat mengetahui pentingnya status gizi dan 

asupan gizi yang mereka konsumsi sehari-sehari. 

c. Bagi Institusi Pendidikan  

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu 

pengetahuan dibidang kepustakaan khususnya dalam bidang kesehatan.  

d. Bagi Peneliti 

    Sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman belajar dalam membuat 

sebuah penelitian serta memberi gambaran dan informasi bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

 


