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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis, di tularkan melalui percikan dahak dari penderita 

kepada individu yang rentan. Sebagian besar bakteri Mycobacterium tuberculosis 

menyerang bagian paru-paru , namun dapat juga menyerang organ yang lain seperti 

pleura, selaput otak, kulit , kelenjar limfe, tulang, sendi, usus, sistem urogenital dan 

lain-lain (Kemenkes,2013). Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri basil 

yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mengobatinya. 

Obat anti tuberkulosis (OAT) sudah di temukan dan vaksinasi Bacillus calmette 

Guerin (BCG) telah di laksanakan akan tetapi tuberkulosis masih belum bisa di 

tangani (Kemenkes, 2012). 

      Tuberkulosis merupakan penyebab kematian kesembilan di seluruh dunia dan 

merupakan penyebab utama dari penyakit menular yang mematikan. Pada tahun 

2016 di perkirakan 10,4 juta penduduk menderita penyakit tuberkulosis terdiri dari 

90 % yaitu orang dewasa, 65% yaitu laki-laki dan 10 % yaitu orang yang terkena 

HIV. Sebagian besar perkiraan jumlah kasus kejadian pada tahun 2016 terjadi di 

Wilayah Asia Tenggara (45%), Wilayah Afrika (25%), Wilayah Pasifik Barat 

(17%), dan proporsi kasus yang lebih kecil terjadi di Wilayah Mediterania Timur 

(7%), Wilayah Eropa (3%) dan Wilayah Amerika (3%). Lima negara teratas, 

dengan 56% dari perkiraan kasus yaitu  India, Indonesia, Cina, Filipina dan Pakistan 

(dalam urutan menurun) (WHO, 2017). 

      Prevalensi penyakit tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 272 per 

100.000 penduduk dan angka insiden sebesar 153 per 100.000 penduduk dengan 

jumlah kematian akibat tuberkulosis sebanyak 25 per 100.000 penduduk 

(WHO,2014). Pada tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu 

dengan jumlah pasien tuberkulosis terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Barat 

(Kemenkes,2011). Pasien tuberkulosis di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 
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hingga tahun 2016 bulan Februari sebanyak 38.912 orang. Banyaknya kasus 

penyakit tuberkulosis akan mengakibatkan tingginya angka kematian di Jawa 

Timur mencapai 119 kasus mulai tahun 2014 hingga maret 2015. Kota Surabaya 

menempati urutan pertama dengan tuberkulosis sebanyak 4.754 kasus, selanjutnya 

Kabupaten Jember, Sidoarjo Dan Malang (Dinkes jatim,2016). Pada keadaan itu 

diperlukan adanya penanggulangan penyakit tuberkulosis, Directly Observed 

Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan strategi yang direkomendasikan oleh 

WHO secara global untuk mencegah dan membasmi penyakit Tuberkulosis paru, 

karena tingkat kesembuhan mencapai 95% (Kemenkes,2010). Pengobatan 

tuberkulosis bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, 

mencegah muculnya kembali, untuk memutuskan rantai penularan dan mencegah 

resistenya bakteri terhadap obat anti tuberkulosis (Depkes,2008). 

      Pengobatan tuberkulosis terdiri dari kategori I dan II diberikan dalam dua tahap, 

yaitu pada kategori I tahap awal diberikan RHZE dengan dosis (150/75/400/275) 

diminum setiap hari selama 56 hari / 2 bulan dan  tahap lanjutan diberikan RH 

dengan dosis (150/150) diminum 3 kali seminggu selama 16 minggu / 4 bulan. Dan 

pada kategori II tahap awal diberikan RHZE (150/75/400/275) diminum setiap hari 

selama 56 hari / 3 bulan dan Steptomisin diberikan hanya 2 bulan pertama dan tahap 

lanjutan diberikan RH (150/150), E (400) diminum 3 kali seminggu selama 20 

minggu / 5 bulan. Obat - obatan yang diberikan dalam tahap penyembuhan 

tuberkulosis yaitu Rifampisin (R) dan atau Streptomisin (S), Izoniazid (H), 

Pirazinamid (Z) dan Etambutol (E) (WHO,2002). Pada tahap lanjutan obat yang 

akan di minum oleh pasien akan lebih sedikit tetapi harus diminum dalam jangka 

waktu yang lama (Depkes ,2008). Pengobatan akan lebih efektif jika pasien patuh 

dalam mengkonsumsi obat-obatan. Menurut Dapertemen Kesehatan RI bahwa yang 

menjadi penyebab gagalnya proses penyembuhan pada pasien tuberkulosis paru 

salah satunya adalah kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan (Gendhis I 

D,dkk.,2011).  

      Kepatuhan pengobatan dapat di tandai ketika perilaku pasien yang berkaitan 

dengan penggunaan obat-obatan, rekomendasi terhadap perubahan gaya hidup dan 

kehadiran pasien untuk menjalani perjanjian terkait pengobatan sesuai dengan saran 

dokter dan juga tenaga kesehatan (Osamor dan Owumi,2011). Salah satu yang dapat 
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menetukan keberhasilan  dalam pengobatan tuberkulosis yaitu kepatuhan pasien 

terhadap terapi. 

      Menurut penelitian Bagiada,dkk (2010) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang untuk meninum obat yaitu usia, 

pekerjaan, waktu luang, pengawasan, jenis obat, dosis obat, dan penyuluhan dari 

petugas kesehatan. Pengetahuan dan sikap menjadi faktor kepatuhan seseorang 

dalam meminum obat. Menurut Lawrance Green (1980)  perilaku di tentukan oleh 

3 faktor utama, salah satu yaitu faktor predisposis (predisposing factors) yaitu 

pengetahuan, sikap, keyakinan , kepercayaan, nilai-nilai, tradisi dan sebagiannya, 

yang kedua faktor pendukung (enabling factor) yaitu lingkungan fisik, faktor yang 

memfasilitasi perilaku seperti ada atau tidaknya sarana dan fasilitas kesehatan, dan 

yang ketiga faktor pendorong (reinforcing factors) yaitu faktor yang mendorong 

atau memperkuat terjadinya perilaku, antara lain sikap dan perilaku petugas 

kesehatan atau dukungan keluarga yang merupakan kelompok yang dicontoh oleh 

masyarakat. Sikap merupakan salah satu faktor pendorong untuk pasien melakukan 

pengobatan secara teratur sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam 

mengkonsumsi obat anti tuberkulosis dalam jangka waktu yang lama. 

      Sikap seseorang sangat berpengaruh terhadap tindakan pencegahan 

tuberkulosis, yaitu semakin positif sikap seseorang maka tindakan dalam mencegah 

penyakit tuberkulosis akan semakin baik juga. Hubungan antara sikap dengan 

tindakan pencegahan tuberkulosis yaitu adanya sikap positif yang sangat 

berpengaruh terhadap tindakan pencegahan tuberkulosis, dengan demikian 

seseorang yang memiliki sikap yang mendukung tindakan pencegahan tuberkulosis 

akan berupaya untuk berperan aktif dalam melakukan tindakan pencegahan 

tuberkulosis (Fibriana, 2015). Oleh karna itu diperlukan juga penyuluhan kesehatan 

jangka panjang agar meningkatkan status kesehatan yang optimal, sedangkan dalam 

jangka menegah adalah perilaku yang sehat dan dalam jangka pendek bertujuan 

untuk terciptanya pengertian, sikap , norma dan kemauan serta peran pasien dalam 

penanggulangan tuberkulosis paru (Machfoedz,2007).  

Pasien tuberkulosis bisa mendapatkan penyuluhan dan pelayanan kesehatan 

secara gratis di puskesmas. Kecamatan Sukun merupakan satu dari dua wilayah 

Kecamatan yang tergolong baru di Kota Malang. Untuk memenuhi pelayanan 
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kesehatan , di Kecamatan Sukun ini mempunyai beberapa puskesmas yaitu 

Puskesmas Janti di jalan Janti Barat Nomor 88, Puskesmas Ciptomulyo di Jalan 

Kolonel Sugiono VIII Nomor 54 dan Puskesmas Mulyorejo di Jalan Budi Utomo 

11-A Malang.  Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2016 

jumlah keseluruhan penderita Tuberkulosis paru kasus baru BTA positif  terbanyak 

di Kecamatan Sukun yaitu Puskesmas Janti sebanyak 34 pasien, Ciptomulyo 

sebanyak 26 pasien dan Mulyorejo sebanyak 29 pasien dengan total 89 pasien dan 

jumlah seluruh kasus tuberkulosis sebanyak 147  kasus. 

Dari uraian penyakit tuberkulosis paru diatas menurut Dinas Kesehatan Kota 

Malang diketahui bahwa Puskesmas di Kecamatan Sukun memiliki angka kejadian 

tuberkulosis yang tinggi di Kota Malang oleh karena itu diperlukan penelitian 

terkait adanya hubungan sikap pasien tuberkulosis paru terhadap kepatuhan 

penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) di beberapa Puskesmas Sukun Kota 

Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan sikap pasien tuberkulosis paru terhadap kepatuhan 

penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) di beberapa puskesmas Sukun Kota 

Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

         Untuk mengetahui adanya hubungan sikap pasien tuberkulosis paru terhadap 

kepatuhan penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) di puskesmas Sukun Kota 

Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

         Tujuan khusus dari penelitian ini : 

1. Mengetahui sikap pasien terhadap penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) 

di beberapa puskesmas kecamatan Sukun kota Malang. 

2. Mengetahui kepatuhan penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) pada pasien 

tuberkulosis paru di beberapa puskesmas Kecamatan Sukun kota Malang. 

3. Mengetahui hubungan sikap pasien dengan kepatuhan minum obat anti 

tuberkulosis (OAT) di  beberapa puskesmas  Kecamatan Sukun kota Malang.  



5 

 

 

4. Mengetahui perbedaan data demografi pasien berdasarkan kategori sikap dan 

kategori kepatuhan di beberapa puskesmas Kecamatan Sukun Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

1. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan terkhususnya pada sikap dan 

kepatuhan pasien tuberkulosis paru. 

2. Sebagai tugas untuk menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi. 

3. Sebagai pengalaman pertama dalam melakukan penelitian dan dapat di 

gunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Bagi Institusi 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk melakukan 

penelitian lainnya yang berkaitan dengan meningkatkan kepatuhan pasien 

tuberkulosis dalam mengkonsumsi obat anti tuberkulosis. 

2. Sebagai referensi tambahan dalam mencari informasi mengenai penyakit 

tuberkulosis yang berhubungan dengan sikap serta kepatuhan pasien 

tuberkulosis. 

1.4.3 Manfaat Bagi Puskesmas 

1. Memberikan informasi untuk meningkatkan penanggulangan penyakit serta 

kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan tuberkulosis paru sehingga 

dapat mengurangi kasus penyakit tuberkulosis paru. 

2. Sebagai bahan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

yang diberikan dalam menangani penyakit tuberkulosis paru. 

1.4.4 Manfaat Bagi Masyarakat  

1. Agar dapat meningkatkan sikap positif dan kepatuhan pasien tuberkulosis 

dalam mengkonsumsi obat anti tuberkulosis , sehingga meningkatkan angka 

kesembuhan pasien tuberkulosis paru. 

2. Agar dapat memberikan informasi mengenai penyakit tuberkulosis paru 

sehingga masyarakat dapat terhadap mengurangi terjadinya penularan dan 

pencegahan penyakit tuberkulosis. 


