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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat dari dilakukannya 

penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

  Tuberkulosis (TB) merupakan infeksi akut dan kronik yang 

disebakan oleh Mycobacterium tuberculosis, orang yang tinggal dalam 

kondisi padat penduduk dan berventilasi buruk memiliki kemungkinan 

besar untuk terinfeksi. Sumber penularan yaitu penderita tuberkulosis pada 

waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman lewat udara dalam 

bentuk percikan dahak (droplet nuclei) (Lipincont, 2011). Pada umumnya 

infeksi TB Paru menyebar lewat udara, yaitu melalui inhalasi droplet yang 

mengandung kuman-kuman basil tuberkel yang berasal dari orang yang 

terinfeksi. Individu yang terinfeksi akan melepaskan droplet besar dan 

kecil melalui berbicara, batuk, dan bersin. Kondisi ini sering membuat 

keluarga atau masyarakat akan menjaga jarak dengan pasien karena takut 

tertular (Price & Wilson, 2014). 

Angka kejadian tuberkulosis di seluruh dunia sebesar 10,4 juta jiwa 

pada tahun 2016, data tersebut menunjukan adanya peningkatan angka 

kejadian sebesar 8% dari tahun 2015 dengan angka kejadian sebesar 9.6 

Juta jiwa. Berdasarkan data yang diambil dari Global Tuberkulosis report 

2016 didapatkan peningkatan angka kejadian tuberkulosis di seluruh dunia 
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dari tahun 2015 sebanyak 9,6 juta sampai 2016 10,4 juta. Negara – negara 

dengan penyumbang 56% kasus tuberkulosis terbanyak yaitu India, 

Indonesia, Cina, Filipina, Pakistan. Pada data tersebut tiga negara dengan 

Tuberkulosis terbanyak yaitu India, Indonesia, Cina sebanyak 45% dari 

semua kasus tuberkulosis di dunia. (WHO, 2017) 

Berdasarkan data yang diambil dari Depertemen Kesehatan RI 

Tahun 2016 didapatkan peningkatan angka kejadian tuberkulosis pada 

tahun 2015 yaitu 330.729 kasus sampai 2016 dengan jumlah kasus yaitu 

351.893 kasus, berdasakan data tersebut peningkatan yang terjadi yaitu 

sebesar 21.164 kasus. 

Angka kejadian Tuberkulosis di Kabupaten dan kota di Nusa 

Tenggara Timur (NTT) mengalami peningkatan, data yang diperoleh pada 

tahun 2014 sebesar 210 kasus per 100.000 penduduk yang meningkat pada 

tahun 2015 sebesar 347 (6,78 per 100.000) artinya dalam 100.000 

penduduk di NTT ada 7 orang penderita Tuberkulosis. (Depkes, 2016) 

Manifestasi klinis yang bisa dijumpai pada penderita TB Paru yaitu 

batuk, nyeri dada, hemoptysis, demam, menggigil, keringat malam, 

kelemahan, hilangnya nafsu makan, dan penurunan berat badan. 

Menifestasi klinis tersebut akan menimbulkan perasaan malu, rendah diri, 

serta masyarakat akan mengucilkan pasien TB Paru. Penderita TB Paru 

biasanya mengalami perubahan postur tubuh, yaitu badan kurus dan 

diiringi dengan bahu yang naik sehingga terlihat berbeda dengan orang 

lain (Price & Wilson, 2014). 
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Berdasarkan wawancara dengan dua perawat yang berjaga di Poli 

Tuberkulosis, masalah yang sering ditemukan adalah kurangnya dukungan 

dari pihak keluarga sehingga dapat menimbulkan masalah secara psikologi 

dan fisik yang dapat mempengaruhi konsep diri pasien tuberkulosis. Oleh 

sebab itu, pasien dengan tuberkulosis memiliki tekanan hidup yang tinggi, 

dan juga faktor lain yang dapat memicu tekanan psikologi adalah lama dari 

proses penyembuhan penyakit yang dapat memunculkan presepsi bahwa 

pasien tidak berguna lagi untuk keluarga dan lingkungannya.  

Wawancara juga dilakukan kepada tujuh pasien, masalah dalam 

konsep diri yang ditemukan yaitu, enam dari tujuh pasien mengatakan 

bahwa berat badan mereka berkurang secara signifikan, mereka merasa 

bahwa bentuk tubuh mereka tidak seperti dulu lagi yang pada awalnya 

berbadan kekar menjadi kurus, merasa lemah, merasa kurang percaya diri       

dengan penampilannya, tiga dari tujuh pasien mengatakan bahwa mereka 

merasa tidak bisa menggapai keinginan yang mereka cita-citakan sejak 

lama, seperti menjadi seorang yang sukses karena harus rutin menjalani 

pengobatan. Lima dari tujuh pasien mengatakan bahwa mereka merasa 

hidup mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, pasien mengatakan bahwa 

penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan merasa sedih dengan 

keadaannya, mereka juga merasa bahwa seperti dijauhi oleh kerabat 

sehingga pasien malu untuk keluar rumah, dan dua orang lainnya 

mengatakan bahwa mereka yakin mereka dapat sembuh karena ada 

obatnya. Lima pasien mengatakan bahwa mereka merasa kehilangan peran 
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dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat sekitar karena 

penyakit yang dideritanya. Selain itu, mereka juga mengatakan takut untuk 

bersosialisasi karena mereka khawatir penyakitnya dapat menular ke orang 

lain. Oleh sebab itu, pasien hanya berdiam dirumah dan fokus dalam 

pengobatan yang sedang dijalani. Pada saat melakukan wawancara, 

peneliti juga mengamati gestur tubuh dari pasien yang menunjukan bahwa 

adanya ketidakpercayaan diri. Saat wawancara, tampak tiga pasien 

menunduk saat sedang berbicara, dua pasien lainnya tampak 

menggenggam tangannya, dan dua pasien terakhir tampak menggerak-

gerakan kedua kakinya. Selain itu, tampak pula pasien tidak ekspresif saat 

menjawab pertanyaan peneliti. 

Peran perawat juga sangat penting dalam keberhasilan pengobatan 

tuberkulosis, mengingat penderita tuberkulosis juga sering menjadi sangat 

lemah karena penyakit kronis yang berkepanjangan dan perubahan status 

nutrisi, oleh karena itu peran perawat sangat penting saat menjelaskan 

tentang pentingnya kepatuhan untuk berobat secara teratur sesuai dengan 

jadwal. Inilah satu-satunya cara menyembuhkan penderita dan 

memutuskan rantai penularan karena kesembuhan seorang penderita 

tuberkulosis bukanlah dengan usaha secara individu, namun dukungan dari 

keluarga dan pengawasan terhadap ketepatan konsumsi obat (Ferry & 

Makhfudli, 2009). 

Berdasarkan paparan data dan masalah diatas maka penulis tertarik 

untuk meneliti “Gambaran Konsep Diri Pasien Tuberkulosis” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah 

“bagaimanakah gambaran konsep diri pasien tuberkulosis di Satu Rumah 

Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah” 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui gambaran konsep diri pasien tuberkulosis di 

Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimanakah gambaran konsep diri pasien tuberkulosis di Satu 

Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah? 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian, dan dapat 

mengetahui gambaran konsep diri pasien tuberkulosis.  

1.5.2 Bagi Pendidikan Keperawatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi 

perkembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam bidang medikal 

bedah terkait gambaran konsep diri pada pasien tuberkulosis. 
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1.5.3 Bagi Rumah Sakit  

Dapat menjadi bahan informasi dan bahan acuan dalam upaya 

meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan terlebih khususnya 

pasien dengan tuberkulosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




