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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

     Tuberkulosis saat ini masih tetap menjadi masalah kesehatan dunia yang utama 

walaupun upaya penanggulangan TB telah dilaksanakan di banyak negara sejak 

tahun 1995. Pada bulan Maret 1993 World Health Organization (WHO) 

mendeklarasikan TB sebagai golobal health emergency. TB dianggap sebagai 

masalah kesehatan dunia yang sangat penting karena diperkirakan hampir 

sepertiga penduduk dunia terinfeksi oleh mikobakterium TB. Penyakit ini 

merupakan penyebab penting dari kesakitan (morbiditas) dan kematian 

(mortalitas) pada dewasa dan anak. (Seth dan Kabra, 2011). Setiap tahun terjadi 

sekitar 9 juta penderita baru TBC dengan kematian sebesar 3 juta orang. Di negara 

berkembang kematian mencakup 25% dari semua kasus yang ada, sebenarnya 

dapat dicegah sehubungan dengan telah ditemukannya kuman penyebab penyakit 

Tuberkulosis ini (Aditama, 2014). 

     Berdasarkan data World Health Organization (WHO), pada tahun 2016 

terdapat 10,4 juta kasus Tuberculosis atau setara dengan 142 kasus pada setiap 

100.000 populasi.Indonesia menduduki peringkat kedua penderita Tuberculosis 

terbanyak setelah India. Pada tahun 2017, jumlah kasus baru Tuberculosis di 

Indonesia sebanyak 420.994 kasus. Jumlah tersebut merupakan yang terlapor di 

Kementerian Kesehatan RI namun diperkirakan terdapat 1.020.000 kasus. 

(Kemenkes RI, 2018) 

     Provinsi Jawa Timur sendiri pada tahun 2015 menempati ururan kedua di 

Indonesia dalam jumlah  penemuan Tuberculosis BTA + kasus baru. Angka 
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penemuan kasus baru BTA + sebanyak 23.183 penderita atau case destection rate 

(CDR) sebesar 56%. Sedangkan target CDR yang ditetapkan adalah minimal 70% 

(Kemenkes RI, 2016). 

     Kabupaten Sampang sendiri tercatat pada tahun 2016 terdapat 749 kasus 

Tuberculosis. Serangan penyakit ini masih sangat tinggi di Sampang bahkan 

termasuk jajaran terbanyak se-Jawa Timur yakni menempati urutan ke 15. Pada 

tahun 2017 jumlah ini meningkat drastis yakni menjadi 1300 kasus Tuberculosis. 

Sedangkan pada wilayah kerja Puskesmas Omben yang terbagi dalam beberapa 

desa sendiri juga memiliki kasus Tuberculosis yang cukup tinggi yaitu pada tahun 

2018 tercatat jumlah Tuberculosis adalah 157 kasus.  

     Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan, 

mencegah, mengadaptasi dan atau memperbaiki masalah kesehatan yang 

ditemukan dalam keluarga. Baik kesehatan fisik maupun mental. Peran keluarga 

sesuai dengan tugas-tugas keluarga dalam bidang kesehatan salah satunya adalah 

mengenal masalah kesehatan keluarga, memutuskan tindakan kesehatan yang 

tepat bagi keluarga, memberikan perawatan terhadap keluarga yang sakit, 

memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga dan 

menggunakan pelayanan kesehatan (Friedman, 2010).  

     Dukungan keluarga sangat menunjang keberhasilan pengobatan pasien TB 

Paru dengan cara selalu mengingatkan penderita agar minum obat, pengertian 

yang dalam terhadap penderita yang sedang sakit dan memberi semangat agar 

tetap rajin berobat. Dukungan keluarga yang diperlukan untuk mendorong pasien 

TB Paru dengan menunjukkan kepedulian dan simpati, dan merawat pasien. 

Dukungan keluarga, yang melibatkan keprihatinan emosional, bantuan dan 
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penegasan, akan membuat pasien TB Paru tidak kesepian dalam menghadapi 

situasi serta dukungan keluarga dapat memberdayakan pasien TB Paru selama 

masa pengobatan dengan mendukung terus menerus, seperti mengingatkan pasien 

untuk mengambil obat-obatan dan menjadi peka terhadap penderita TB Paru jika 

mereka mengalami efek samping dari obat TB. Menurut Zahara (2007), dalam 

penelitiannya ia menemukan bahwa dukungan keluarga merupakan faktor penting 

keberhasilan pasien TB dalam mematuhi program pengobatan. (Septia, 2014) 

     Untuk mengukur fungsi fisiologis keluarga dapat diukur menggunakan Score 

APGAR Family. Score APGAR Family adalah  score yang digunakan untuk 

menilai fungsi keluarga ditinjau dari sudut pandang setiap anggota keluarga 

terhadap hubungannya dengan anggota keluarga lainnya yang terdiri dari 5 poin 

yaitu Adaptation, Partnership, Growth, Affection dan Resolve. (Istiati, 2010). 

     Pada tahun 2050, pemerintah telah menargetkan Indonesia sebagai negara 

bebas Tuberculosis dan untuk mewujudkannya tentu dibutuhkan kerjasama oleh 

semua pihak dalam melakukan tindakan promotif dan prenventif dalam penangan 

penyakit menular ini. Dari berbagai fakta di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

Hubungan Fungsi Keluarga (APGAR Family) Terhadap Keberhasilan Pengobatan 

Tuberculosis Paru di Puskesmas Omben. 

1.2. Rumusan Masalah 

     Adakah hubungan fungsi keluarga (Indikator APGAR Family) terhadap 

keberhasilan pengobatan Tuberculosis Paru di Puskesmas Omben? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

     Mengetahui hubungan fungsi keluarga (APGAR Family) terhadap 

keberhasilan pengobatan Tuberculosis Paru di Puskesmas Omben. 

1.3.1 Tujuan Khusus 

Mengetahui angka kejadian Tuberculosis Paru di Puskesmas Omben. 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis  

     1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik awal dan sumber bagi 

penelitian selanjutnya. 

     2. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai penelitian kesehatan 

terutama di bidang Tuberculosis. 

1.4.2 Manfaat Klinis  

     1. Memberikan informasi kepada keluarga penderita Tuberculosis tentang 

pentingnya fungsi keluarga terhadap keberhasilan pengobatan Tuberculosis. 

     2. Mengurangi angka kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) pasien 

Tuberculosis bila mencapai kesembuhan dengan menyelesaikan pengobatan 

secara lengkap. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

     Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

penyakit Tuberculosis. 

 


