
1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) paru adalah suatu penyakit infeksi kronik yang sudah 

sangat lama dikenal manusia, misalnya dihubungkan dengan tempat tinggal di 

daerah urban, lingkungan yang padat, dibuktikan dengan adanya penemuan 

kerusakan tulang vertebra toraks yang khas tuberkulosis dari kerangka yang digali  

di Heidelberg dari kuburan zaman neolitikum, begitu juga penemuan yang berasal 

dari mumi dan ukiran dinding piramid di Mesir kuno pada tahun 2000-4000 SM.

Walaupun pengobatan tuberkulosis yang efektif sudah tersedia tapi sampai 

saat ini tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan dunia yang utama. Pada 

bulan Maret 1993 World Health Organization (WHO) mendeklarasikan 

tuberkulosis sebagai global health emergency. Tuberkulosis dianggap sebagai 

masalah kesehatan yang penting karena lebih kurang 1/3 penduduk dunia 

terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Pada tahun 1998 ada 3.617.047 kasus 

tuberkulosis yang tercatat di seluruh dunia. Sebagian kasus tuberkulosis ini (95%) 

dan kematiannya (98%) terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. 

Diantara mereka 75% berada pada usia produktif. Karena penduduk yang padat 

dan tingginya prevalensi maka lebih dari 65% dari kasus-kasus tuberkulosis yang 

baru dan kematian yang muncul di Asia (Amin, Bahar, 2006).



2

Penyakit tuberkulosis sebagian besar menyerang kelompok usia kerja 

produktif, kelompok ekonomi lemah, dan berpendidikan rendah (GEDURNAS 

TB, 2005). Data penyebaran umur dan jenis kelamin, kelompok umur spesifik 

yang terkena wabah tuberkulosis rata-rata terjadi pada usia 15-54 tahun (WHO 

Indonesia, 2009).

Dari hasil pengumpulan data penderita tuberkulosis paru yang putus 

berobat (drop out) di BP4 Kebumen, sebagian besar adalah laki-laki 80 (60,2%) 

dengan kelompok umur terbanyak diatas 31 tahun 75 (54,4%) dengan tingkat 

pendidikan terbanyak tidak tamat Sekolah Dasar 51 (38,3%). Jarak rumah 

reseponden yan putus berobat (drop out) paling banyak berjarak lebih dari 10 KM 

atau di katagorikan jauh 81 (39,1). Pendapatan paling banyak reseponden 

sebagaian besar berpenghasilan rendah 122 (91,7%), dengan tingkat pengetahuan 

tentang tuberkulosis paru cukup baik 95(71,4%), sika penderita terhadap penyakit 

tuberkulosis paru adalah baik 99 (74,4%) dan pratek penderita yang putus berobat 

(drop out) adalah kurang 53 (39,8%). Dari 33 jumlah penderita yang putus 

berobat (drop out) yang didampingi oleh Pegawas Menelan Obat (PMO) adalah 

hanya 18 orang (Anas, 2005).

WHO melaporkan bahwa setiap tahunnya di Indonesia terdapat 583.000 

kasus tuberkulosis dimana 265.000 diantaranya adalah penderita menular 

tuberkulosis dan jumlah kematian akibat tuberkulosis setiap tahun sekitar 140.000 

orang, sehingga Indonesia menempati urutan ketiga terbesar penderita 

tuberkulosis di dunia setelah India dan Cina yaitu 10% dari total penderita di 

dunia. Berdasarkan hasil Survei Prevalensi Tuberkulosis tahun 2004 di Indonesia
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diketahui bahwa dari 100.000 penduduk ditemukan 110 orang menderita 

tuberkulosis (Hasanah, 2008).

Dengan strategi DOTS, maka tujuan pengobatan yang sesungguhnya 

dapat dipenuhi yaitu menyembuhkan, mencegah kematian, mencegah 

kekambuhan atau timbulnya resistensi terhadap OAT dan memutuskan rantai 

penularan. (Susilo, 2008). Bagaimanapun baiknya OAT yang akan diberikan, bila 

tidak sampai ke tangan penderita dan diminum secara benar, maka tujuan 

pengobatan akan masih jauh dicapai. Sebagai treatment observer atau dalam 

program nasional dikenal sebagai Pengawas Minum Obat (PMO) bisa petugas 

kesehatan, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau anggota keluarga 

sendiri. Diminum tidaknya obat-obat tersebut penting karena ketidakteraturan 

berobat akan menyebabkan timbulnya masalah resistensi. Karena semua 

tatalaksana yang telah dilakukan dengan baik akan menjadi sia-sia, bila tanpa 

disertai dengan sistem evaluasi yang baik pula. Oleh karena itu peranan 

pendidikan mengenai penyakit dan keteraturan berobat sangat penting (Indonesian 

Nutrision Network, 2004).

Dinas Kesehatan Jatim 2006 melaporkan bahwa jumlah penderita

tuberkulosis paru di Malang yang ditemukan mengalami peningkatan yang sangat 

pesat dari kasus baru yang diobati tahun 2005 berjumlah 568 pasien menjadi 

2.559 pasien pada tahun 2006 yang berarti Malang merupakan wilayah dengan 

penderita tuberkulosis paru terbesar kedua setelah Surabaya yang mencapai 3.005 

pasien. Data Dinas Kesehatan kota Malang pasien tuberkulosis paru periode Juni 

2006 – Juli 2007 mencapai 1.358 pasien. 
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Di Indonesia, pasien sering tidak berobat hingga tuntas karena jenuh, efek 

samping obat seperti mual, merasa lebih baik setelah dua bulan pertama. 

Penyebab lain yaitu faktor ekonomi dan hambatan transportasi (Rachmawati, 

2009).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi putus berobat (drop out ) pada pengobatan tuberkulosis paru di 

Puskesmas Kota Malang sebagai peran serta dalam upaya mengurangi angka 

morbiditas, mortalitas, dan mencegah terjadinya resistensi pada Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT).

1.2 Rumusan Masalah

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi putus berobat (drop out) pada 

pengobatan tuberkulosis paru di Puskesmas Kota Malang?

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putus berobat (drop out)

pada pengobatan tuberkulosis paru di Puskesmas Kota Malang.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui angka kejadian (prevalensi) putus berobat pada pengobatan 

tuberkulosis paru dengan obat anti tuberkulosis (OAT) di Puskesmas Kota 

Malang.

2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan putus berobat (drop out)

pada pasien tuberkulosis paru di Puskesmas Kota Malang. 
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3. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh yang menjadi penyebab putus 

berobat (drop out) di Puskesmas Kota Malang.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Klinis

1. Mengurangi angka morbiditas dan mortalitas penderita tuberkulosis.

2. Sebagai tambahan masukan kepada petugas kesehatan untuk 

meningkatkan perhatian dalam menangani dan menanggulangi kasus 

tuberkulosis.

1.4.2 Manfaat Bagi Puskesmas di Kota Malang

1. Sebagai tambahan masukan kepada petugas kesehatan di puskesmas Kota 

Malang untuk meningkatkan perhatian dalam menangani dan 

menanggulangi kasus tuberkulosis.

2. Sebagai sarana untuk dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat di wilayah puskesmas Kota Malang akan pentingnya 

pengobatan tuberkulosis sesuai anjuran WHO dan DEPKES RI.

3. Sebagai penyuluhan kesehatan.

1.4.3 Manfaat Akademis

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi titik awal dan sumber untuk 

penelitian selanjutnya.

2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penelitian kesehatan 

terutama tentang tuberkulosis paru.

3. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dalam 

masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan.
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1.4.4 Manfaat Bagi Masyarakat

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tuberkolusis.

2. Memberikan informasi kepada penderita tentang pentingnya kepatuhan 

minum obat untuk mencapai kesembuhan yang optimal.


