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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada tahun 2011, badan kesehatan dunia (World Health Organization/WHO)  

memperkirakan di dunia terdapat sekitar 500.000 kasus TB yang resistan terhadap 

INH (Isoniasid) dan Rifampisin setiap tahunnya dengan angka kematian sekitar 

150.000. Global TB report dari WHO tahun 2011 mengenai hasil surveilans resistansi 

Obat Anti Tuberkulosis (OAT) di beberapa Negara menunjukkan terdapatnya Negara 

atau wilayah yang memiliki angka resistensi terhadap Obat Anti Tuberculosis (OAT) 

yang sangat tinggi. (Kemenkes, 2013). Angka prevalensi tuberkulosis paru di 

Indonesia 1,3 per 1000 penduduk. Penyakit ini merupakan penyebab kematian urutan 

ketiga, setelah penyakit jantung dan penyakit saluran pernafasan (Ruswanto, 2012). 

Di Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan salah satu provinsi dengan kasus TB 

terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Angka penemuan kasus baru  Basil 

Tahan Asam (BTA) positif Case Detection Rate (CDR) merupakan proporsi 

penemuan kasus TB BTA positif dibanding dengan perkiraan kasus dalam persen. 

Pada tahun 2012, angka CDR sebesar 63.03%  dengan jumlah penemuan kasus baru 

(positif dan negatif) sebanyak 41.472 pasien dan BTA positif baru sebanyak 25.618 

kasus. Kondisi masih jauh terhadap kondisi CDR yang di tetapkan yaitu 70%. 

(Dinkes Jatim, 2013) 

Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit infeksi menular yang disebabkan 

oleh Mycobacterium tuberculosis, yang sebagian besar (80%) menyerang paru-paru. 

Mycobacterium tuberculosis termasuk basil gram positif, berbentuk batang, dinding 

selnya mengandung komplek lipida-lipida serta lilin (wax) yang sulit ditembus zat 

kimia. Kuman ini memiliki sifat khusus yakni tahan terhadap asam pada pewarnaan. 

tuberkulosis timbul berdasarkan kemampuannya untuk memperbanyak diri di dalam 

sel-sel fagosit. Penyakit tuberkulosis ini memiliki gejala utama yaitu batuk terus-

menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Batuk tersebut biasanya diikuti 
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dengan gejala tambahan seperti dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, 

nyeri dada, badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa kurang enak 

badan (malaise), berkeringat pada malam hari walaupun tanpa melakukan kegiatan, 

dan demam meriang lebih dari sebulan (Depkes RI, 2005). Sumber penularan 

tuberkulosis adalah pasien tuberkulosis Basil Tahan Asam (BTA) positif. Pada waktu 

bersin atau batuk, maka penderita akan menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk 

droplet (percikan dahak). Seseorang dapat terinfeksi apabila droplet tersebut terhirup 

kedalam saluran pernafasan. Daya penularan dari seorang pasien ditentukan oleh 

banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil 

pemeriksaan dahak, makin menular pasien tersebut. Bila hasil pemeriksaan dahak 

negatif  (tidak terlihat kuman), maka penderita tersebut dianggap tidak menular 

(Depkes RI, 2002). Pada dasarnya bakteri Mycobacterium tuberculosis merupakan 

bakteri basil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu yang lama untuk 

mengobatinya, pengobatan tuberkulosis sendiri terdiri atas beberapa kombinasi 

antibiotik yaitu Isoniazid, Rifampisisn, Etambutol, Pirazinamid, dan Streptomisin. 

Obat anti tuberkulosis harus diberikan dalam jumlah yang cukup dan dosis tepat 

sesuai dengan kategori pengobatan. Penggunaan obat anti tuberkulosis terdiri dari dua 

tahap, yakni tahap intensif dan tahap lanjutan, pada tahap intensif pasien 

mendapatkan obat setiap harinya sedangkan pada tahap lanjutan pasien mendapatkan 

jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama (Menkes RI, 

2009).   

Seorang pasien berhenti mengkonsumsi obat anti tuberkulosis disebabkan karena, 

rasa bosan akibat menggunakan obat dalam jangka waktu yang tidak singkat.  Hal ini 

disebabkan, pasien belum memahami bahwa obat tersebut harus diminum seluruhnya 

dalam waktu yang telah ditentukan, serta pengetahuan yang kurang tentang akibat 

dari penggunaan obat tuberkulosis yang tidak sesuai sehingga dapat mempengaruhi 

kepatuhan pasien untuk berobat secara tuntas (Aditama, 2013). Ketidakpatuhan 

berobat pasien TB tetap menjadi hambatan untuk mencapai angka kesembuhan yang 
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tinggi. Tingginya angka putus obat mengakibatkan tingginya kasus resistensi kuman 

terhadap Obat Anti Tuberkulosis (Kemenkes, 2013).  

Tingkat pengetahuan seseorang merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan dan keteraturan pasien mengkonsumsi obat. Semakin 

tinggi tingkat pengetahuan pasien maka, semakin banyak pula informasi yang bisa 

dierima oleh pasien. Pengetahuan yang perlu diketahui pasien yaitu tentang kegunaan 

obat tuberkulosis, aturan pakai obat tuberkulosis, gejala, pencegahan penularan, pola 

hidup dan efek samping dari penggunaan terapi pengobatan tuberkulosis. Kepatuhan 

yang perlu dimiliki oleh pasien disini yakni seperti tata cara dan proses pengobatan 

tuberkulosis didasarkan pada aturan pengobatan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan 

kepatuhan pasien TB terhadap penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) di rumah 

sakit dr. Soepraoen Malang. Penelitian ini dilakukan karena jumlah penderita TB di 

kota malang masih cukup tinggi, pada dasarnya pasien tuberkulosis mengetahui 

berapa lama pengobatan yang harus dijalankan (4-6 bulan), namun hanya 50% di 

antara pasien yang mengetahui akibat bila tidak minum obat secara teratur 

(Hermayanti, 2010). Penelitian merupakan survey analitik dengan pendekatan cross 

sectional dengan kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah pasien tuberkulosis yang 

sedang menjalani pengobatan rawat jalan kategori I tahap lajutan di Rumah Sakit dr. 

Soepraoen, dan kriteria eksklusi adalah penderita yang tidak menjalani terapi 

pengobatan tuberkulosis di rumah sakit dr.Soepraoen. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut:  

Adakah hubungan yang sigifikan antara tingkat pengetahuan dan kepatuhan 

pasien pada penggunaan obat tuberkulosis di rumah sakit dr.Soepraoen Malang   
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian        

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan kepatuhan pasien pada 

penggunaan obat tuberkulosis di rumah sakit dr.Soepraoen Malang 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan pasien mengenai penyakit 

tuberkulosis di rumah sakit dr.Soepraoen Malang.  

2. Mengidentifikasi kepatuhan pasien pada penggunaan obat anti tuberkulosis 

di rumah sakit dr.Soepraoen Malang.  

3. Menganalisa hubungan tingkat pengetahuan pasien dan kepatuhan pasien 

pada penggunaan obat anti tuberkulosis di rumah sakit dr.Soepraoen Malang. 

1.4  Hipotesis 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan pada pasien 

tuberkulosis dengan kepatuhan pasien pada penggunaan obat tuberkulosis. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Kesehatan  

Diharapkan peneleitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi 

dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat 

khususnya pada pasien tuberkulosis paru melalui penyuluhan-penyuluhan 

tentang pengetahuan seperti bahaya penyakit tuberkulosis, upaya 

mengatasinya sehingga akan mempengaruhi kepatuhan pasien tuberkulosis     

2. Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan bacaan dan wawasan bagi 

mahasiswa maupun mahasiswi khususnya yang berada dalam lingkup 

kefarmasian untuk memberikan ilmu baru dalam penyusunan asuhan 

kefarmasian dengan pasien tuberkulosis  

3. Bagi Peneliti  

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan kemampuan 

mengenai masalah tuberkulosis 
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4. Bagi Pasien  

Diharapkan penelitian ini dapat merubah pandangan yang salah tentang 

penyakit tuberkulosis dan membantu meningkatkan keberhasilan 

pengobatan tuberkulosis   


