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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tuberkulosis 

2.1.1 Pengertian 

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi menular yang terjadi 

pada manusia yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis (MTB). 

Penularan MTB terjadi di udara, yaitu ketika seseorang yang terinfeski 

kuman ini batuk, bersin, berbicara, atau meludah, tetesan air liur yang 

mengandung basil tuberkuli di proyeksikan diudara dan dapat terhirup oleh 

orang yang ada disekitar si penderita sehingga kuman tersebut dapat 

masuk ke dalam tubuh manusia melalui rute pernafasan (Banul, dkk, 

2015). 

Tuberkulosis merupakan suatu penyakit infeksi yang dapat 

menyerang semua anggota tubuh, namun lebih sering menyerang paru 

paru. Jika tuberkulosis terjadi diparu, maka disebut sebagai tuberkulosis 

paru-paru. Kuman Mycobacterium tuberculosis adalah penyebab dari 

penyakit ini. Meskipun kuman Mycobacterium tuberculosis dapat masuk 

kedalam tubuh manusia melewati saluran pernapasan, saluran pencernaan 

dan luka terbuka pada kulit, namun kebanyakan infeksi tuberkulosis ini 

masuk melalui udara dari orang yang terinfeksi melalui percikan dahak 

(Akmal, dkk, 2017).  

TB berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu TB aktif 

dan TB laten. TB dikatakan TB laten saat TB bersembunyi di dalam 

tubuh tanpa menunjukkan tanda dan gejala terinfeksi. Tidak semua orang 

dengan TB laten harus diobati, meski demikian dokter dapat 

menyarankan pengobatan untuk mencegah terjadinya TB aktif. Jika 

didalam tubuh TB menjadi aktif, maka kuman TB ini akan menginfeksi 

bagian yang terkena dan berkembang biak secara aktif sehingga 

memerlukan diagnosa dan pengobatan yang tepat (Akmal, dkk, 2017). 
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2.1.2 Klasifikasi TB 

Terdapat beberapa klasifikasi pada penyakit tuberkulosis 

diantaranya dibedakan sebagai berikut: (Kementrian Kesehatan RI, 2013) 

a. Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi:  

1. TB Paru: adalah kasus TB yang melibatkan perenkim paru atau 

trakeobronkial. 

TB milier diklasifikasikan sebagai TB paru karena terdapat lesi di 

paru. Pasien yang mengalami TB paru dan ekstraparu harus 

diklasifikasikan sebagai kasus TB paru  

2. TB ekstraparu: adalah kasus TB yang melibatkan organ diluar 

parenkim paru seperti pleura, kelenjar getah bening, abdomen, 

saluran genitourinaria, kulit, sendi dan tulang, selaput otak. Kasus 

TB ekstraparu dapat ditegakkan secara klinis atau histologis setelah 

diupayakan semaksimal mungkin dengan konfirmasi bakteriologis. 

b. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan 

1. Kasus baru adalah pasien yang belum pernah mendapat OAT 

sebelumnya atau riwayat mendapatkan OAT kurang dari 1 bulan. 

2. Kasus dengan riwayat pengobatan sebelumnya adalah pasien yang  

penuh mendapatkan OAT 1 bulan atau lebih. Kasus ini 

diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan hasil pengobatan terakhir 

sebagai berikut: 

- Kasus kambuh: pasien yang sebelumnya pernah mendapatkan 

OAT dan dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap pada 

akhir pengobatan dan saat ini ditegakkan diagnosis TB episode 

rekuren (baik untuk kasus yang benar-benar kambuh atau 

episode baru yang disebabkan reinfeksi) 

- Kasus pengobatan setelah gagal: pasien yang sebelumnya 

pernah mendapatkan OAT dan dinyatakan gagal pada akhir 

pengobatan 

- Kasus setelah putus obat: pasien yang pernah menelan OAT 1 

bulan atau lebih dan tidak meneruskannya selama lebih dari 2 

bulan berturut-turut atau dinyatakan tidak dapat dilacak pada 
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akhir pengobatan. (Pada revisi guideline WHO tahun 2013 

klasifikasi ini direvisi menjadi pasien dengan perjalanan 

pengobatan tidak dapat dilacak (loss to follow up) yaitu pasien 

yang pernah mendapatkan OAT  dan dinyatakan tidak dapat 

dilacak pada akhir pengobatan). 

- Kasus dengan riwayat pengobatan lainnya (klasifikasi ini baru 

ditambahkan pada revisi guidline WHO tahun 2013): pasien 

sebelumnya pernah mendapatkan OAT dan hasil akhir 

pengobatannya tidak diketahui atau tidak didokumentasikan. 

- Pasien pindah: pasien yang dipindah dari register TB (TB 03) 

lain untuk melanjutkan pengobatan (klasifikasi ini telah 

dihilangkan pada revisi guidline WHO 2013). 

- Pasien yang tidak diketahui riwayat pengobatan sebelumnya: 

pasien yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu kategori 

diatas. 

Penting untuk mengidentifikasi riwayat pengobatan sebelumnya 

karena terdapat resiko resisten obat. Sebelum dimulai pengobatan 

sebaiknya dilakukan pemeriksaan biakan spesimen dan uji resistensi 

obat atau metode diagnostik cepat yang telah disetujui WHO (Xpert 

MTB/RIF) untuk semua pasien dengan riwayat pemakaian OAT 

(Kementrian Kesehatan RI, 2013). 

 

2.1.3 Etiologi 

Tuberkulosa paru disebabkan oleh Mykobakterium tuberculosis 

(Nugroho, 2015). Kuman Mycobacterium tuberculosis biasanya berupa 

lemak atau lipid sehingga tahan terhadap asam. Kuman ini bersifat tidak 

tahan sinar matahari dan aerob, artinya menyukai daerah yang banyak 

mengandung oksigen, misal daerah apical (cranial) paru-paru (Akmal, 

dkk, 2017). 

Etiologi tuberkulosis paru adalah Mycobacterium tuberculosis. 

Kuman ini bersifat tahan asam dan berbentuk batang dengan bentuk batang 
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panjang 1-4 /µm dengan tebal 0,3-0,5 µm (Padila, 2017). Kesimpulannya, 

penyakit tuberkolusis disebabkan oleh kuman Mycobacterium 

Tuberculosis. 

 

2.1.4 Patofisiologi 

Menurut Muttaqin (2012) ketika seorang klien TB paru batuk, 

bersin, atau berbicara, maka secara tak sengaja keluarlah droplet nuklei 

dan jatuh ke tanah, lantai, atau tempat lainnya. Droplet nuklei ini akan 

menguap sebagai akibat dari terkena sinar matahari atau suhu udara yang 

panas. Saat droplet nuklei ini menguap, udara akan membawa droplet 

tersebut terbang dan bergerak mengikuti pergerakan angin. Apabila bakteri 

ini terhirup oleh orang sehat, maka orang itu berpotensi terkena infeksi 

bakteri tuberkulosis. Penularan bakteri lewat udara disebut dengan istilah 

air-borne infection. Bakteri yang terhisap akan melewati pertahanan 

mukosilier saluran pernapasan dan masuk hingga ke alveoli. Pada titik 

lokasi terjadinya implantasi bakteri, bakteri ini akan menggandakan diri 

(multiplying). Bakteri tuberkulosis dan tahap ini disebut fokus primer atau 

lesi primer, atau fokus Ghon. Reaksi juga terjadi pada jaringan limfe 

regional, yang bersama dengan fokus primer disebut sebagai kompleks 

primer. Dalam waktu 3-6 minggu, inang yang baru terkena infeksi akan 

menjadi sensitif terhadap protein yang dibuat bakteri tuberkulosis dan 

bereaksi positif terhadap tes tuberkulin atau tes Mantoux. 

Berpangkal dari kompleks primer, infeksi dapat menyebar ke 

seluruh tubuh melalui berbagai jalan, yaitu: 

1. Percabangan bronkhus 

Penyebaran infeksi lewat percabangan bronkhus dapat 

mengenai area paru atau melalui sputum menyebar ke laring 

(menyebabkan ulserasi laring), maupun ke saluran pencernaan. 

2. Sistem saluran limfe 

Penyebaran lewat saluran limfe menyebabkan adanya regional 

lifadenopati atau akhirnya secara tak langsung mengakibatkan 
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penyebaran lewat darah melalui duktus limfatikus dan menimbulkan 

tuberkulosis milier. 

3. Aliran darah 

Aliran vena pulmonalis yang melewati lesi paru dapat 

membawa atau mengangkut material yang mengandung bakteri 

tuberkulosis dan bakteri ini dapat mencapai berbagai organ melalui 

aliran darah, yaitu tulang, ginjal, kelenjar adrenal, otak dan meningen. 

4. Reaktivasi infeksi primer (infeksi pasca-primer) 

Jika pertahanan tubuh (inang) kuat, maka infeksi primer tidak 

berkembang lebih jauh dan bakteri tuberkulosis tak dapat berkembang 

biak lebih lanjut dan menjadi dormer atau tidur. Ketika suatu saat 

kondisi inang melemah akibat sakit lama/keras atau memakai obat 

yang melemahkan daya tahan tubuh terlalu lama, maka bakteri 

tuberkulosis yang derman akan aktif kembali. Inilah yang disebut 

reaktivasi infeksi primer atau infeksi pasca primer. Infeksi ini dapat 

terjadi bertahun-tahun setelah infeski primer terjadi. Selain itu infeksi 

pasca primer juga dapat diakibatkan oleh bakteri tuberkulosis baru 

yang masuk ke tubuh (infeksi baru), bukan bakteri dorman yang aktif 

kembali. Biasanya organ paru tempat timbulnya infeksi pasca-primer 

terutama berada di daerah apeks paru (Muttaqin, 2012). 

   

2.1.5 Tanda Gejala 

Gejala utama pasien TBC paru yaitu batuk berdahak selama 2 

minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu: 

(Kementrian Kesehatan RI, 2018) 

- dahak bercampur darah 

- batuk darah 

- sesak nafas 

- badan lemas 

- nafsu makan menurun 

- berat badan menurun 
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- malaise 

- berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik 

- Demam meriang lebih dari satu bulan. 

 

2.1.6 Pemeriksaan Penunjang 

Diagnostis TB pada orang dewasa dilakukan dengan pemeriksaan 

sputum BTA. Hasil pemeriksaan dinyatakan positif apabila terdapat 

sedikitnya 2 dari 3 spesimen yang positif, jika demikian maka perlu 

dilanjutkan dengan rontgen dada atau pemeriksaan SPS diulang kembali 

(Yanti, 2017). 

Menurut buku Panduan Nasional Pengendalian Tuberkulosis di 

Indonesia yang disusun oleh Kemkes RI tahun 2011, penemuan kasus TB 

dan diagnostik nya diuraikan sebagaimana berikut:  

1. Penemuan kasus TB: 

a. Pemeriksaan dahak mikroskopis 

Pemeriksaan dahak berfungsi untuk menegakkan 

diagnosis, menilai keberhasilan pengobatan dan menetukan 

potensi penularan. Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis 

dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang 

dikumpulkan dalam dua hari kunjungan yang berurutan berupa 

Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS) 

- S (Sewaktu): dahak dikumpulkan pada saat suspek TB datang 

berkunjung pertama kali. Pada saat pulang, suspek membawa 

sebuah pot dahak untuk mengumpulkan dahak pagi pada hari 

kedua. 

- P (Pagi): dahak dikumpulkan dirumah pada pagi hari kedua, 

segera setelah bangun tidur. Pot dahak dibawa dan diserahkan 

sendiri kepada petugas Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

- S (Sewaktu): dahak dikumpulkan di fasilitas pelayanan 

kesehatan pada hari kedua, saat menyerahkan dahak pagi. 
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Pengambilan 3 spesimen dahak masih diutamakan 

dibanding dengan 2 spesimen dahak mengingat masih belum 

optimalnya fungsi sistem dan hasil jaminan mutu eksternal 

pemeriksaan laboratorium.  

b. Pemeriksaan Biakan 

Peran biakan dan identifikasi M. Tuberkulosis pada 

pengendalian TB adalah untuk menegakkan diagnosis TB pada 

pasien tertentu, yaitu: 

- Pasien TB ekstraparu 

- Pasien TB anak 

- Pasien TB BTA negative 

Pemeriksaan tersebut dilakukan jika keadaan 

memungkinkan dan tersedia laboratorium yang telah memenuhi 

standar yang ditetapkan.  

c. Uji Kepekaan Obat TB 

Uji kepekaan obat bertujuan untuk resistensi M. 

Tuberkulosis terhadap OAT. Uji kepekaan obat tersebut harus 

dilakukan dilaboratorium yang tersertifikasi dan lulus pemantapan 

mutu atau Quality Assurance (QA). 

Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk diagnosis pasien 

TB yang memenuhi kriteria suspek TB-MDR. 

2. Diagnosis tuberkulosis: 

a. Diagnosis TB Paru 

- Sewaktu suspek TB diperiksa 3 spesimen dahak dalam waktu 

dua hari, yaitu Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS). 

- Diagosis TB Paru pada orang dewasa ditegakkan dengan 

ditemukannya kuman TB. Pada program TB nasional, 

penemuan BTA melalui pemeriksaan dahak mikroskopis 

merupakan diagnosis utama. Pemeriksaan lain seperti foto 

toraks, biakan dan uji kepekaan dapat digunakan sebagai 

penunjang diagnosis sepanjang sesuai dengan indikasinya. 
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- Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan 

pemeriksaan foto toraks saja. Foto toraks tidak selalu 

memberikan gambaran yang khas pada TB paru, sehingga 

sering terjadi overdiagnosis. 

b. Diagnosis TB Ekstraparu 

- Gejala dan keluaran tergantung organ yang terkena, misalnya 

kaku kuduk pada Meningitis TB, nyeri dada pada TB pleura 

(Pleuritis), pembesaran kelenjar limfe superfisialis pada 

limfadenitis TB dan deformitas tulang belakang (gibbus) pada 

spondylitis TB dan lain-lainnya. 

- Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan klinis, 

bakteriologis dan atau histopatologi yang diambil dari jaringan 

tubuh yang terkena (Kem Kes RI, 2011). 

 

2.1.7 Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan TB dibagi menjadi penatalaksanaan secara non 

medis dan medis, diuraikan sebagaimana berikut: (Kementrian Kesehatan 

RI, 2013)  

a. penatalaksanaan non medis 

1. promotif 

a. Penyuluhan terkait TB 

b. Pemberitahuan melalui media media baik cetak maupun non 

cetak tentang bahaya tb, cara penularan, pengobatan, dan cara 

mencegah 

c. Sosialisasi vaksin BCG 

2. preventif 

a. Vaksin BCG 

b. Menjaga lingkungan selalu bersih dan tidak lembab 

Bila menemukan gejala terjangkit TB segera dibawa ke puskesmas atau 

rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. 
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b. Penatalaksanaan Medis 

Pengobatan TB bertujuan untuk menyembuhkan pasien, 

mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai 

penularan, dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap Obat 

Anti Tuberkulosis (OAT). 

Jenis, sifat dan dosis pengobatan pada lini pertama secara 

singkat dijelaskan sebagaimana berikut:  

 

Tabel 1. Pengelompokan OAT 

Golongan dan Jenis Obat 

Golongan-1 Obat lini 

pertama 
 Isoniazid  (H) 

 Ethambutol (E)  

 Pyrazinamide (Z) 

 Rifampicin (R) 

 Streptomycin (S) 

Golongan-2 / Obat 

suntik / suntikan lini 

kedua  

 Kanamycin (Km)  Amikacin (Am) 

 Capreomycin (Cm) 

Golongan-3 / 

golongan 

Floroquinolone 

 Ofloxacin (Ofx) 

 Levofloxacin (Lfx) 

 Moxifloxacin (Mfx) 

Golongan-4 / obat 

bakteriostatik lini 

kedua 

 Ethionamide (Eto) 

 Prothionamide 

(Pto) 

 Cycloserine (Cs) 

 Para Amino Salisilat 

(PAS) 

 Terizidone (Trd) 

Golongan-5 / Obat 

yang belum terbukti 

efikasinya dan tidak 

direkomendasikan 

oleh WHO 

 Clofazimide (Cfz) 

 Linezolid (Lzd) 

 Amoxillin-

Clavulanate (Amx-

Clv) 

 Thioacetazone (Thz) 

 Clarithromycin (Clr) 

 Imipenem (Ipm) 

  

 

Tabel 2. Jenis, sifat dan dosis OAT lini pertama 

Jenis Obat Sifat 
Dosis yang direkomendasikan 

Harian 3x Seminggu 

Isoniazid (H) 
Bakterisid 

5 

(4-6) 

10 

(8-12) 

Rifampicin 

(R) 
Bakterisid 

10 

(8-12) 

10 

(8-12) 

Pyrazinamide 

(Z) 
Bakterisid 

25 

(20-30) 

35 

(30-40) 

Streptomycin 

(S) 
Bakterisid 

15 

(12-18) 

15 

(12-18) 
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Ethambutol 

(E) 
Bakteriostatik 

15 

(15-20) 

30 

(20-35) 

 

2.1.8 Prinsip-Prinsip Pengobatan TB 

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

- OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, 

dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori 

pengobatan. Jangan gunakan OAT tunggal (monoterapi). Pemakaian 

OAT-Kombinasi Dosis Tetap (OAT-KDT) lebih menguntungkan dan 

sangat dianjurkan. 

- Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan 

pengawasan langsung (DOT= Directly Observed Treatment) oleh 

seorang PMO 

- Pengobatan TB diberikan dalam dua tahap, yaitu tahap intensif dan 

lanjutan 

Tahap awal (Intensif) 

- Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu 

diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. 

- Bila pengobatan intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya 

pasien menjadi tidak menular dalam kurun waktu dua minggu. 

- Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negative 

(konversi) dalam 2 bulan. 

Tahap Lanjutan 

- Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun 

dalam jangka waktu yang lebih lama. 

- Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga 

mencegah terjadinya kekambuhan (Kem Kes RI, 2011). 

 

2.1.9 Panduan OAT yang digunakan di Indonesia 

Panduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Pengendalian 

Tuberkulosis di Indonesia: 
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- Kategori 1: 2(HRZE)/4(HR)3 

- Kategori 2: 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 

Disamping kedua kategori ini, disediakan panduan obat sisipan 

(HRZE). 

- Kategori anak: 2HRZ/4HR 

Obat yang digunakan dalam tatalaksana pasien TB resisten obat di 

Indonesia terdiri dari OAT lini kedua yaitu Kanamycin, Capreomisin, 

Levofloksasin, Ethionamide, Sikloserin dan PAS, serta OAT lini-1, yaitu 

pirazinamid and etambutol. 

Panduan OAT kategori-1 dan kategori-2 disediakan dalam bentuk 

paket berupa obat kombinasi dosis tetap (OAT-KDT). Tablet OAT KDT 

ini terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya 

disesuaikan dengan berat badan pasien. Panduan ini dikemas dalam satu 

paket untuk satu pasien. 

Panduan OAT disediakan dalam bentuk paket, dengan tujuan untuk 

memudahkan pemberian obat dan menjamin kelangsungan (kontinuitas) 

pengobatan sampai selesai. Satu paket untuk satu pasien dalam satu masa 

pengobatan (Kem Kes RI, 2011).  

 

2.1.10 Strategi Nasional Penanganan TB 

Penanggulangan TB di Indonesia menggunakan stategi DOTS 

(Directly Observed Treatment Short Course) yang telah direkomendasikan 

oleh WHO sejak tahun 1995. DOTS merupakan stategi untuk 

pengendalian TB paru yang bertujuan untuk memutuskan penularan 

penyakit TB paru sehingga menurunkan angka kesakitan dan angka 

kematian TB di masyarakat. Ada lima komponen dalam strategi DOTS, 

yaitu: (Inayah & Wahyono, 2019) 

1. Komitmen politis dari pemerintah untuk menjalankan program TB 

nasional. 

2. Diagnosis TB melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopis. 



16 
 

3. Pengobatan TB dengan panduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang 

diawasi langsung oleh Pengawas Minum Obat (PMO). 

4. Kesinambungan persediaan OAT. 

5. Pencatatan dan pelaporan menggunakan buku untuk memudahkan 

pemantauan dan evaluasi program penanggulangan TB paru.  

 

 2.2 Konsep Keluarga 

Salah satu aspek yang penting dalam keperawatan adalah 

keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan merupakan 

klien keperawatan atau si penerima asuhan keperawatan. Keluarga 

berperan dalam menentukan cara asuhan yang diperlukan anggota keluarga 

yang sakit. Keberhasilan keperawatan di rumah sakit dapat menjadi sia sia 

jika tidak dilanjutkan oleh keluarga. Secara empiris dapat dikatakan bahwa 

kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga menjadi 

berhubungan atau signifikan (L & R, 2010). 

Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat 

dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, 

hubungan perkawinan atau pengangkatan, dihidupnya dalam satu rumah 

tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing masing 

dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Keluarga juga 

merupakan suatu sistem dimana sebagai sistem keluarga mempunyai 

anggota yaitu: ayah, ibu dan anak atau semua individu yang tinggal 

didalam rumah tangga tersebut, anggota keluarga saling berinteraksi, 

interelasi dan interdependensi untuk mencapai tujuan bersama (Harmoko, 

2012). 

 

2.2.1 Peranan Keluarga terhadap Kesehatan 

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh 

orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. 

Suatu peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari 
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luar dan bersifat stabil (Harmoko, 2012). Dengan kata lain, peran 

merupakan suatu bentuk dari perilaku yang diharapkan pada seseorang 

atau indivudu pada situasi sosial tertentu. 

Keluarga memiliki/ membagi peran secara merata kepada para 

anggotanya, seperti cara masyarakat membagi peran perannya menurut 

pentingnya pelaksanaan peran bagi berfungsinya suatu sistem, dimana 

dalam pembagiannya terdapat peran formal dan informal. Peran formal 

yang standar terdapat dalam keluarga misalnya seperti peran sebagai 

pencari nafkah, ibu rumah tangga, sopir, tukang perbaiki rumah, pengasuh 

anak, manajer keuangan, dan tukang masak. Jika dalam sebuah keluarga 

hanya terdiri dari sedikit orang, sementara peran yang ada lebih dari 

jumlah anggota keluarga, menyebabkan tambahan tuntutan bagi anggota 

keluarga sehingga memungkinkan anggota keluarga untuk menjalani peran 

lebih dari satu (Harmoko, 2012). 

Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah 

dan istri-ibu antara lain sebagai berikut: peran sebagai provider atau 

penyedia, sebagai pengatur rumah tangga, perawatan anak, baik yang sehat 

maupun yang sakit, sosialisasi anak, rekreasi, persaudaraan (kindship), 

memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal, peran terapeutik 

(memenuhi kebutuhan afektif dari pasangan), peran seksual  (Harmoko, 

2012) 

Sementara peran informal sifatnya lebih implisit, biasanya tidak 

tampak dan hanya dimainkan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan 

emosional individu dan/atau untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. 

Tuntutan yang ada pada peran informal berbeda dengan yang ada pada 

peran formal dimana dalam menjalankan peran informal dalam keluarga 

tidak didasarkan pada usia ataupun jenis kelamin, akan tetapi lebih kepada 

kepribadian masing masing anggota keluarga. Diantara contoh peran 

informal dalam keluarga antara lain sebagai pendorong, pengharmoni, 

inisiator-kontributor, pendamai, pencari nafkah, perawatan keluarga, 

coordinator, dan lain sebagainya (Harmoko, 2012). 
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Dalam kesehatan, anggota keluarga memiliki peran dalam 

merawat anggota keluarganya jika ada yang sakit (hal ini masuk ke dalam 

peran informal, dimana usia maupun jenis kelamin bukan merupakan suatu 

batasan untuk menjalankan peran tersebut). Anggota keluarga yang sakit 

akan menemukan harapan sembuh yang lebih baik jika anggota 

keluarganya yang lain mendukung untuk sembuh (Harmoko, 2012).  

Keluarga memberikan perawatan kesehatan yang bersifat 

preventif dan secara bersama-sama merawat anggota keluarga yang sakit. 

Lebih jauh lagi keluarga mempunyai tanggung jawab utama untuk 

memulai dan mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh para 

professional perawatan kesehatan. Keluarga menyediakan makanan, 

pakaian, perlindungan, dan memelihara kesehatan. Keluarga melakukan 

praktek asuhan kesehatan untuk mencegah terjadinya gangguan atau 

merawat anggota yang sakit. Keluarga haruslah mampu menentukan kapan 

meminta pertolongan kepada tenaga professional ketika salah satu 

anggotanya mengalami gangguan kesehatan (Samal, 2017).   

Kemampuan keluarga dalam memberikan asuhan kesehatan anak 

mempengaruhi tingkat kesehatan keluarga dan individu. Tingkat 

pengetahuan keluarga terkait konsep sehat sakit akan mempengaruhi 

perilaku keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan keluarga. 

Kesanggupan keluarga melaksanakan perawatan atau pemeliharaan 

kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga yang dilaksanakan. 

Keluarga yang dapat melaksanakan tugas kesehatan dengan baik berarti 

sanggup menyelesaikan masalah kesehatan keluarga. Selain keluarga 

mampu melaksanakan fungsi dengan baik, keluarga juga harus mampu 

melaksanakan tugas kesehatan keluarga. Diantara tugas kesehatan keluarga 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengenal masalah kesehatan keluarga 

Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh 

diabaikan, karena tanpa kesehatan segala sesuatu tidak akan berarti. 

Orang tua perlu mengenal keadaan kesehatan dan perubahan perubahan 

yang dialami oleh anggota keluarganya. Perubahan sekecil apapun yang 
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dialami anggota keluarga, secara tidak langsung akan menjadi perhatian 

keluarga atau orang tua. Apabila menyadari adanya perubahan, keluarga 

perlu mancatat kapan terjadinya, perubahan apa yang terjadi, dan 

seberapa besar perubahannya. 

2. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat 

Tugas ini merupakan upaya utama keluarga untuk mencari 

pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan 

pertimbangan siapa diantara anggota keluarga yang mempunyai 

kemampuan memutuskan sebuah tindakan. Tindakan kesehatan yang 

dilakukan oleh keluarga diharapkan tepat agar masalah kesehatan yang 

sedang terjadi dapat dikurangi atau teratasi. Jika keluarga mempunyai 

keterbatasan dalam mengambil keputusan, maka keluarga dapat 

meminta bantuan kepada orang lain dilingkungan tempat tinggalnya. 

3. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit 

Sering mengalami keterbatasan, maka anggota keluarga yang 

mengalami gangguan kesehatan perlu memperoleh tindakan lanjutan 

atau perawatan agar masalah yang lebih parah tidak terjadi. Perawatan 

dapat dilakukan di institusi pelayanan kesehatan atau di rumah apabila 

keluarga telah memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk 

pertolongan pertama.  

4. Mempertahankan suasana rumah yang sehat 

Rumah merupakan tempat berteduh, berlindung, dan 

bersosialisasi bagi anggota keluarga. Sehingga anggota keluarga akan 

memiliki waktu lebih banyak berhubungan dengan lingkungan tempat 

tinggal. Oleh karena itu, kondisi rumah haruslah dapat menjadikan 

lambang ketenangan, keindahan, dan dapat menunjang derajat 

kesehatan bagi anggota keluarga. 

5. Menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat 

Apabila mengalami gangguan atau masalah yang berkaitan 

dengan kesehatan keluarga atau anggota keluarga harus dapat 

memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada disekitarnya. Keluarga 

dapat berkonsultasi atau meminta bantuan tenaga keperawatan untuk 
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memecahkan masalah yang dialami anggota keluarganya, sehingga 

keluarga dapat bebas dari segala macam penyakit. 

Kelima tugas kesehatan keluarga tersebut saling terkait dan perlu 

dilakukan oleh keluarga, perawat perlu mengkaji sejauh mana keluarga 

mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan memberikan 

bantuan atau pembinaan terhadap keluarga untuk memenuhi tugas 

kesehatan keluarga (Harmoko, 2012). 

 

2.2.2 Tugas Keluarga Terhadap Pasien TB 

Peran keluarga tidak hanya sebatas perawatan dan dukungan TB, 

karena TB adalah penyakit kronis dan memerlukan waktu pengobatan 

yang cukup lama. Keluarga memegang peranan penting untuk menjaga 

tingkat kesehatan yang optimal dalam dinamika penyakit ini. Keluarga, 

anggota keluarga, jenis kelamin, dan budaya sangat mempengaruhi 

perilaku seseorang dalam mencari kesehatan. Perilaku mencari kesehatan 

sangat memungkinkan individu untuk memilih tujuan kesehatan terkait 

penyakit TB dan memilih kapan waktu yang tepat untuk meminta bantuan 

terhadap penyakit TB di pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan 

mereka (Samal, 2017). 

Keluarga merupakan unit pelayanan kesehatan yang terdepan 

dalam meningkatkan derajat kesehatan komunitas. Apabila setiap keluarga 

sehat, akan tercipta komunitas yang sehat. Masalah kesehatan yang 

dialami oleh sebuah keluarga dapat memengaruhi sistem keluarga tersebut 

dan memengaruhi komunitas setempat, bahkan komunitas global. 

Kesanggupan keluarga melaksanakan perawatan atau pemeliharaan 

kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga yang dilaksanakan. 

Keluarga yang dapat melaksanakan tugas kesehatan berarti sanggup 

menyelesaikan masalah kesehatan keluarga. Selain keluarga mampu 

melaksanakan fungsi dengan baik, keluarga juga harus melakukan tugas 

kesehatan keluarga. Tugas kesehatan keluarga yaitu: mengenal masalah 

kesehatan keluarga, membuat keputusan tindakan yang tepat, memberi 
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perawatan pada anggota keluarga yang sakit, mempertahankan suasana 

rumah yang sehat, dan menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di 

masyarakat (Kausar, dkk, 2015). 

Peran keluarga dalam mencegah penularan penyakit TB paru 

sangat diperlukan. Perilaku keluarga dalam merawat anggota keluarga 

yang menderita TB paru dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang TB 

Paru dan kemampuan sosial ekonomi mereka. Keluarga melakukan upaya 

pencegahan dengan cara menerapkan pola hidup sehat (makan makanan 

bergizi, istirahat cukup, olahraga teratur) bila batuk mulut ditutup, jangan 

meludah sembarang tempat. Keadaan malnutrisi atau kekurangan kalori, 

protein, vitamin, zat besi dan lain lain akan memengaruhi daya tahan tubuh 

seseorang sehingga rentan terhadap penyakit termasuk TB paru. 

Memenuhi zat gizi yang cukup sesuai kebutuhan merupakan salah satu 

tugas memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit, sehingga 

apabila tugas ini tidak terlaksana dengan baik, hal tersebutlah yang 

menyebabkan anggota keluarga dapat terkena penyakit atau pasien tidak 

kunjung membaik atau sembuh (Kausar, dkk, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kausar, dkk (2015) juga 

menyebutkan bahwa ketepatan dan kecepatan mendapatkan pengobatan 

juga memengaruhi tingkat kesembuhan penderita TB paru. Penderita 

sering kali datang berobat sudah dalam keadaan terlambat dan banyak 

komplikasi. Tugas keluarga untuk membuat keputusan tindakan kesehatan 

yang tepat pada pasien dengan TB paru dalam menentukan keputusannya 

terhadap kondisi sakit anggota keluarganya tersebut keluarga berupaya 

untuk mencari pengobatan agar penderita segera sehat kembali dan dapat 

melaksanakan fungsinya sebagai akibat dari keluarga yang merasa 

terganggu pada kondisi sakit tersebut. Pada penelitian ini juga 

menyebutkan bahwa masalah kesehatan anggota keluarga saling berkaitan, 

apabila ada anggota keluarga yang sakit akan memengaruhi anggota 

keluarga yang lain. Keluarga sebagai pengawas dan pemberi semangat 

kepada penderita mempunyai peran yang sangat besar dalam peningkatan 

pengobatan penderita. 
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Pada penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa tugas keluarga 

terhadap anggota keluarganya yang menderita TB Paru adalah 

memberikan perawatan, pencegahan penularan TB, serta memberikan 

dukungan pada anggota keluarganya yang menderita TB untuk mencapai 

kesembuhan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh setiap individu. 

 

2.2.3 Hal-Hal Terkait Tugas Keluarga Dalam Merawat Pasien TB 

Pencegahan penyakit TBC tidak hanya petugas kesehatan saja 

yang berperan tetapi juga peran keluarga sangat berpengaruh dalam proses 

penyembuhan penderita TBC. Hal ini sesuai dengan fungsi keluarga yaitu 

fungsi perawatan kesehatan yaitu keluarga mempunyai fungsi 

melaksanakan praktek asuhan keperawatan untuk mencegah terjadinya 

gangguan kesehatan atau merawat anggota keluarga yang sakit. Keluarga 

dengan anggota keluarga yang menderita TB paru harusnya memiliki 

pengetahuan dan persepsi yang baik tentang TB paru yang meliputi 

pengetahuan, penyebab, tanda dan gejala, cara penularan, cara perawatan 

dan pengobatan, serta cara pencegahan TB paru untuk dapat mendukung 

dalam proses penyembuhan penderita TB paru dalam keluarganya 

(Risdayani, dkk, 2016).  

1. Pengetahuan, penyebab, dan tanda gejala 

Ada dua aspek yang terkandung dalam pengetahuan yang 

dimiliki oleh seseorang, yaitu aspek positif dan aspek negative. Kedua 

aspek tersebut akan menentukan bagaimana sifat seseorang terhadap 

suatu objek tertentu (Rizana, dkk, 2016). Dalam hal ini, keluarga 

harusnya memiliki pengetahuan dengan aspek positif tentang TB 

dimana keluarga dengan anggota keluarga yang menderita TB 

harusnya memiliki pengetahuan seputar TB minimal apa itu TB, 

penyebab, tanda dan gejala serta bagaimana cara menghindari 

pelularan TB. Ditambah lagi keluarga sebagai unit terdekat dengan 

penderita memiliki peran penting dalam mengawasi minum obat dan 

mengawasi kepatuhan pasien dalam berobat. Penelitian yang dilakukan 
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oleh Pratama, dkk (2018) menyebutkan ada hubungan yang signifikan 

antara tigkat pengetahuan pengawas minum obat (PMO) dengan 

tingkat kepatuhan pasien TB.  

Keluarga juga harusnya tahu tentang beberapa penyebab dari 

penyakit tuberkulosis sehingga keluarga mampu mendukung anggota 

keluarganya yang menderita TB untuk menghindari hal-hal yang dapat 

menyebabkan penyakit TB. Penyebab utama seseorang dapat terkena 

tuberkulosis diantara lain adalah kurangnya pemenuhan kebutuhan 

pokok sandang, papan, pangan, dan sanitasi sehingga berdampak pada 

daya tahan tubuh yang kurang baik. Gizi buruk, merokok, dan diabetes 

juga dapat menjadi penyebab meningkatnya masalah TB di masyarakat 

(Rosdiana, 2018).  Tanda dan gejala pada pendeita TB biasanya 

penderita akan batuk selama kurang lebih 2 minggu dan mengalami 

keringat pada malam hari tanpa melakukan aktifitas, biasanya juga 

disertai dengan sesak nafas, nafsu makan menurun, dan berat badan 

turun secara drastis (Kementrian Kesehatan RI, 2018) jika hal tersebut 

terjadi pada salah satu anggota keluarga, maka keluarga tersebut 

harusnya membawa anggota keluarga tersebut ke fasilitas kesehatan 

terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat 

guna menghindari kondisi penyakit yang semakin memburuk. Hal ini 

disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kausar, dkk (2015) 

bahwa pasien seringkali datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam 

kondisi yang buruk atau dalam keadaan banyak komplikasi. 

2. Cara Penularan 

Penyakit TB dapat menular lewat udara saat penderita TB 

batuk, atau bersin, sehingga salah satu hal yang harus dilakukan dalam 

pencegahan penularan TB harus mengenakan masker (Chandra, 2009). 

Keluarga dapat memfasilitasi masker untuk anggota keluarganya yang 

terkena TB atau bisa juga dengan ikut memakai masker sebagai bentuk 

pencegahan penularan TB dan mendukung anggota keluarga yang 

terinfeksi kuman TB tersebut untuk selalu mengenakan masker. 
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Hendiani, dkk (2014) menyebutkan bahwa dukungan keluarga sangat 

dibutuhkan untuk mendorong kesembuhan pasien.  

3. Cara Perawatan 

Tugas keluarga dalam memberikan perawatan pada anggota 

keluarganya yang menderita TB yaitu perawatan kesehatan keluarga 

yang bersifat preventif dan secara bersama-sama merawat keluarga 

yang sakit tersebut. Diantara tugas perawatan keluarga yang harusnya 

diberikan pada anggota keluarga yang menderita TB antara lain 

mendampingi minum obat, menemani kontrol ke pelayanan kesehatan, 

memberikan motivasi untuk tetap melanjutkan peengobatan (Gunawan 

& Ina, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Maulidia (2014) 

menyebutkan bahwa dukungan keluarga merupakan dukungan yang 

kontinu karena dapat mengontrol lebih inten, disamping itu keluarga 

juga merupakan komponen paling dekat dengan penderita sehingga 

hubungan saling percaya akan terjadi dan sikap terhadap pengobatan 

dapat dipengaruhi. 

4. Pengobatan   

Hal yang harus diketahui keluarga tentang pengobatan TB 

adalah pengobatan TB tersebut memerlukan waktu yang lama sampai 

enam bulan untuk satu paket obat anti TB sehingga peran keluarga 

dibutuhkan untuk selalu mengingatkan pasien untuk selalu rutin 

minum obat dan selalu memotivasi pasien sehingga pasien tidak 

merasa jenuh karena pengobatan yang memerlukan waktu yang lama 

(Febrina & Rahmi, 2018) . 

 

2.2.4 Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Penderita TB Menghentikan 

Pengobatan 

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang penderita 

TB memilih untuk menghentikan pengobatannya, diantaranya dapat terkait 

dengan: (Kementrian Kesehatan RI, 2013) 

 

 



25 
 

1. Komunikasi antar tenaga kesehatan dengan pasien.  

Tenaga kesehatan memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada 

pasien dan keluarga terkait dengan TB yang dialami oleh seseorang 

penderita. Definisi, penyebab, tanda gejala, pengobatan serta 

bagaimana perawatan yang harus diberikan keluarga kepada penderita 

TB secara singkat sangat penting demi menjaga agar pasien penderita 

TB tidak terjadi putus pengobatan (Muhtar, 2013). Penelitian yang 

dilakukan oleh Indriana (2016) menyebutkan bahwa pengetahuan akan 

membentuk kepercayaan yang selanjutnya akan memberikan perspektif 

pada manusia dalam mempersepsikan kenyataan. Pengetahuan 

penderita TB paru umumnya diperoleh dari hasil penyuluhan yang 

diberikan oleh perawat. Semakin banyak informasi yang dimiliki 

seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuan yang dimiliki dan 

secara tidak langsung dapat memengaruhi perilaku seseorang.  

2. Efek samping pengobatan 

Febrina dan Rahmi (2018) menjelaskan bahwa lamanya proses 

pengobatan, adanya efek samping obat, dan masalah kesehatan lainnya 

dapat mengakibatkan penderita TB paru mengentikan pengobatannya, 

sehingga dukungan dan motivasi dari keluarga dibutuhkan untuk 

menghindari hal tersebut. 

Jarak rumah, sumber biaya untuk pengobatan TB, dan kurangnya 

dukungan dari keluarga juga dapat menjadi salah satu penyebab penderita 

TB memutuskan untuk menghentikan pengobatannya (Kementrian 

Kesehatan RI, 2013). 

 


