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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi menular yang terjadi 

pada manusia yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis (Banul, 

2015). Indonesia merupakan negara keempat didunia sebagai penyumbang 

penderita tuberkulosis (Rosdiana, 2018). Pada tahun 2018 ditemukan 

jumlah kasus tuberkulosis di Indonesia sebanyak 431.876 kasus, 

meningkat bila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan 

pada tahun 2017 yang sebesar 425.089 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang 

dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu 

Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah (Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2019). 

Menurut data dari Kemenkes RI tahun 2019 menyebutkan bahwa 

pada tahun 2018 angka kesembuhan semua kasus TB di Indonesia 

mencapai 80,12% dimana angka kesembuhan tersebut mencakup semua 

kasus tuberkulosis yang sembuh  dan semua kasus tuberkulosis dengan 

pengobatan lengkap. Meskipun di provinsi jawa timur telah mencapai 

angka kesembuhan sampai dengan 79,36%, namun angka keseberhasilan 

yang harus dicapai sebesar 85,0% menunjukkan bahwa program 

penurunan angka kesakitan TB masih menunjukkan ketidakberhasilan. 

Fenomena yang terjadi di masyarakat dengan tuberkulosis sering kali 

sulit mencapai kesembuhan karena beberapa faktor seperti faktor dari 

pelayanan kesehatan dan faktor dari masyarakat itu sendiri (Ramadhayanti, 

dkk, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadhayanti (2018) 

juga menyebutkan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam 

keberhasilan kesembuhan pasien dengan tuberkulosis yaitu keluarga dari 

penderita itu sendiri, disebutkan juga bahwa terdapat hubungan antara 

dukungan keluarga dengan ketidakberhasilan pengobatan TB paru, dimana 

seorang penderita TB paru yang tidak memiliki dukungan dari keluarga 
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mempunyai resiko sebesar 5,143 kali untuk mengalami ketidakberhasilan 

pengobatan TB dibandingkan dengan penderita yang mendapat dukungan 

dari keluarganya.  

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan 

TB, bahkan keluarga bagi seorang penderita TB ikut dilibatkan dalam 

memberikan perawatan kepada anggota keluarganya yang menderita TB 

(Rahmawati, 2016), sebagaimana tertulis dalam stategi DOTS dimana 

strategi tersebut merupakan strategi penyembuhan jangka pendek dengan 

menggunakan pengawasan secara langsung (Ramadhayanti, dkk, 2018).  

Sebagaimana diketahui, pengobatan memang merupakan salah satu 

upaya untuk mengendalikan TB, namun jangka waktu yang panjang untuk 

satu paket OAT perpasien menyebabkan banyaknya penderita dengan TB 

memilih menghentikan pengobatan saat tanda maupun gejala yang dialami 

dirasa hilang atau berkurang, disinilah dukungan keluarga sangat 

dibutuhkan untuk terus memberikan support kepada anggota keluarganya 

dengan tuberkulosis agar tetap melanjutkan pengobatan dan tidak terjadi 

putus obat sebelum waktu pengobatannya selesai dan dinyatakan sembuh 

oleh dokter (Risdayani, dkk, 2016). 

Peran keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memiliki 

pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Terlebih lagi dalam 

kesehatan, keluarga dapat berperan aktif dalam melindungi anggota 

keluarganya yang sakit. Kemampuan keluarga dalam memberikan 

perawatan kesehatan memberikan pengaruh terhadap status kesehatan 

keluarga. Selain itu, pengetahuan keluarga tentang sehat dan sakit juga 

mempengaruhi perilaku keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan 

keluarganya. Keluarga dapat menjadi sumber dukungan sosial bagi 

anggota keluarga lainnya dalam menyelesaikan masalah kesehatan. 

Dukungan keluarga sangatlah penting terutama pada pasien dengan 

penyakit kronis. Dukungan keluarga yang diterima penderita TB 

dipengaruhi oleh penilaian keluarga terhadap peran keluarga dalam 

mendorong kesembuhan. Terlebih lagi perannya sebagai PMO (Pengawas 

Minum Obat), keluarga harus mendorong kesembuhan penderita dengan 
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baik. Dukungan keluarga sebagai PMO dipersepsikan sebagai interaksi 

yang terjadi pada penderita TB dengan keluarganya dalam hal memberikan 

informasi, perhatian, dorongan dan bantuan sehingga memunculkan 

kualitas yang dapat membantu meningkatkan keberhasilan pasien untuk 

mencapai kesembuhan sehingga penting bagi sebagian besar masyarakat 

terutama keluarga dengan anggota keluarga yang menderita penyakit TB 

untuk mengetahui perannya dalam proses penyembuhan terhadap anggota 

keluarganya (Hendiani, dkk, 2014).  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pengalaman anggota keluarga dalam melakukan perannya sebagai 

keluarga dengan anggota keluarga yang memiliki penyakit TB dalam hal 

merawat anggota keluarganya tersebut. Hal ini lah yang kemudian melatar 

belakangi dibuatnya penelitian dengan judul “Pengalaman Anggota 

Keluarga Dalam Merawat Pasien TB” sebagai sebuah karya tulis ilmiah 

yang harapannya dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi setiap pembaca 

terutama keluarga dengan anggota keluarga yang menderita TB dalam hal 

merawat anggota keluarganya sehingga tidak terjadi putus pengobatan 

dalam proses penyembuhan penyakit tuberkulosis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengalaman keluarga dalam merawat pasien TB? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman keluarga dalam 

memberikan perawatan kepada anggota keluarganya yang menderita TB. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat penelitian bagi keluarga 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki 

peran penting dalam merawat anggota keluarganya yang  menderita TB, 

penelitian ini diharapkan mampu menjadi contoh atau pelajaran bagi 

keluarga yang memiliki anggota keluarga penderita TB dalam menjalani 

perannya sebagai dukungan utama anggota keluarganya yang menderita 

TB untuk mencapai kesembuhannya. 

 

1.4.2 Manfaat penelitian bagi perawat 

Menilik dari latar belakang dilakukannya penelitian ini terhadap 

tingginya angka kesakitan TB, perawat diharap mampu mengajak keluarga 

pasien untuk ikut berperan dalam perawatan pasien sehingga dapat 

tercapai kesembuhan.  

 

 


