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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh 

mycobacterium tuberculosa. Menurut WHO 2010, Indonesia sudah bergeser 

peringkat yang semula menempati posisi ketiga sekarang menjadi peringkat 

kelima di dunia setelah India, Cina, Afrika Selatan dan Nigeria. (FK UNPAD, 

2010)  

 Menurut WHO, setiap tahun terdapat sekitar 1,3 juta kasus baru TBC anak, 

dan 450.000 anak usia < 15 tahun meninggal dunia karena TBC. Pada tahun 2005, 

kasus TBC anak mencapai 11,9 juta kasus. (Aditama, 2005) 

Sekitar 10% dari seluruh kasus terjadi pada anak berusia <15 tahun. 

Masalah ini diperparah dengan adanya penyebaran HIV / AIDS dan terjadinya 

resistensi ganda obat TBC yang semakin meluas. (Aditama, 2005) 

Prevalensi TBC tahun 2008 mencapai 253 per 85.000 penduduk, 

sementara angka kematian TBC juga sudah menurun dari 92 per 85.000 penduduk 

pada tahun 1990 menjadi 38 per 85.000 penduduk pada tahun 2008. Pada tahun 

2009 angka cakupan penemuan kasus TBC mencapai 71 persen dan angka 

keberhasilan pengobatan mencapai 90 persen. (Depkes RI, 2010). 

Morbiditas TBC Paru dengan BTA (+) pada Kabupaten Jombang 

mengalami penurunan dari tahun 2004 sebesar 57,6% dan pada tahun 2005 

sebesar 36,78%, pada 2009 sebesar 21,25%. (Dinkes Jombang, 2009) 
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 Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2008, di 

Indonesia cakupan imunisasi BCG sebesar 89,6% (Depkes RI, 2008). Adapun 

cakupan pelayanan imunisasi BCG  pada Kabupaten Jombang tahun 2005 sebesar 

92,89%. Adapun cakupan imunisasi BCG pada Kabupaten Jombang 2007 sebesar 

95,20% Sedangkan pada RSUD Jombang pada tahun 2009, angka cakupan 

imunisasi BCG sebesar 67 %. (Dinkes Jombang, 2010) 

 Pada anak, kebanyakan terinfeksi dengan Mycobacterium tuberkulosis di 

rumahnya dari seseorang yang dekat padanya. Tetapi wabah tuberkulosis anak 

juga terjadi pada sekolah-sekolah dasar dan tinggi, sekolah perawat, pusat 

perawatan anak, bis sekolah dan tim olahraga. Orang dewasa yang terinfeksi virus 

HIV dengan tuberkulosis dapat menularkan Mycobacterium tuberkulosis ke anak, 

beberapa darinya berkembang penyakit tuberkulosis, dan anak dengan infeksi 

HIV bertambah risiko berkembang tuberkulosis sesudah infeksi. (FK UNPAD, 

2010)  

Meskipun Pemerintah telah mengadakan program pengontrolan dengan 

pengobatan kasus yang ditemukan dan mengadakan vaksinasi BCG, namun 

penyakit Tuberkolosis akan terus menghantui kesehatan ditengah – tengah 

masyarakat, khususnya anak – anak Indonesia. Gejala – gejala penyakit 

tuberkulosis paru pada anak pada umumnya tidak begitu jelas. Untuk mencegah  

terjadinya komplikasi tuberkulosis yang berat dan untuk menurunkan mortalitas, 

maka diagnosis dini tuberkulosis paru pada anak harus cepat ditegakkan.(Na’iim, 

2004) 

Insiden dan prevalensi yang tinggi di negara sedang berkembang banyak 

dihubungkan dengan keadaan sosial dan ekonomi yang rendah, antara lain 
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kemiskinan, perumahan yang kurang memenuhi syarat kesehatan, kepadatan 

penduduk, besarnya keluarga, keadaan gizi yang kurang serta kebersihan 

lingkungan. Disamping itu adanya faktor – faktor lain seperti adanya sumber 

penularan penyakit, daya tahan tubuh, tidak mendapat imunisasi, virulensi serta 

jumlah kuman, hal tersebut semua memegang peranan penting dalam infeksi 

Tuberkolosis paru .(Na’iim, 2004) 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah 

yaitu bagaimana hubungan pemberian vaksinasi BCG dengan kejadian 

tuberkulosis paru pada anak di RSUD Jombang ?. 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan vaksinasi 

BCG dengan kejadian TBC paru pada anak. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui cakupan imunisasi BCG pada anak balita di RSUD 

Jombang selama kurun waktu 1 tahun (1 Januari – 31 Desember 2009). 

2. Untuk mengetahui prevalensi tuberkulosis anak di poli anak RSUD 

Jombang. 
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1.4  Manfaat  

1.4.1 Manfaat Akademis  

1. Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberi pengetahuan 

kepada penulis dan pembaca mengenai hubungan vaksinasi BCG 

dengan kejadian TBC. 

2. Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan 

untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 

3. Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat menekan / 

menurunkan angka morbiditas & mortalitas penderita TBC paru. 

1.4.2 Manfaat Klinis  

     Untuk mengetahui prevalensi anak yang menderita TBC di poli anak. 

1.4.3 Manfaat untuk Masyarakat  

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyakit TBC. 

2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya imunisasi 

BCG untuk pencegahan terjadinya TBC pada anak. 


