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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian.  

1.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit infeksi menular yang 

disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat 

menyerang berbagai organ, terutama paru-paru (infoDATIN Tuberkulosis, 

2016). Penyakit ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat 

menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian. Data terbaru dari 

Global Tubercolusis Report (2016) diketahui bahwa angka kematian di 

dunia yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis mencapai 

1,4 juta jiwa ditambah 390  ribu jiwa penderita yang positif terkena HIV 

(dikutip dalam Purwanti, 2017).  

Di Indonesia angka kematian akibat TB paru mencapai 100 ribu jiwa 

dalam setahun di tambah 26 ribu penderita TB paru yang teridentifikasi HIV 

positif. Indonesia merupakan negara dengan pasien TB paru terbanyak ke-2 

di dunia dengan jumlah 1,02 juta kasus, setelah India dengan 2,8 juta kasus. 

Menurut profil kesehatan Indonesia (2016) provinsi dengan jumlah kasus 

baru TB paru BTA positif terbanyak adalah Jawa Barat 23.744 dengan 

tingkat keberhasilan 64,3% sedangkan di Nusa Tenggara Timur sebanyak 
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3.173 dengan tingkat keberhasilan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur 

91,1%.  

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan melihat rekam 

medis pasien TB paru tahun 2016-2017, pasien yang putus obat sebanyak 63 

orang dari total 200 pasien sementara 103 pasien yang sedang menjalani 

program Obat Anti Tuberkulosis tidak pernah kontrol. Mengingat tingginya 

angka putus obat bisa menunjukkan bahwa pasien kemungkinan tidak siap 

melakukan perawatan diri di rumah setelah kembali dari rumah sakit. Potter 

& Perry menyatakan bahwa pada saat pulang, pasien harus memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan petunjuk yang mereka butuhkan untuk 

merawat dirinya (dikutip dalam Suprapti et al, 2016, hal 2) sehingga akan 

mengurangi resiko kekambuhan dan kembalinya pasien ke rumah sakit.  

Pengetahuan untuk pasien mengenai penyakit TB Paru dan 

perawatannya selama di rumah dapat diberikan dengan pelaksanaan 

discharge planning di rumah sakit oleh perawat. Oleh karena itu, 

pengetahuan perawat merupakan hal yang mendasari perawat membentuk 

suatu tindakan, salah satunya pemberian discharge planning pada pasien 

tuberkulosis paru dengan Obat Anti Tuberkulosis. National Council of 

Social Service menyatakan bahwa discharge planning adalah suatu rencana 

pemulangan pasien yang merupakan bagian dari perencanaan perawatan 

pasien dan bertujuan untuk memberdayakan dan memaksimalkan potensi 

pasien untuk hidup secara mandiri melalui dukungan-dukungan dan sumber-
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sumber yang ada dalam keluarga dan masyarakat (dikutip dalam Ernita et 

al., 2015, hal 2).  

Potter & Perry menyatakan bahwa discharge planning harus 

dilaksanakan oleh perawat secara terstruktur dimulai dari pengkajian saat 

pasien masuk ke rumah sakit sampai pasien pulang (dikutip dalam Agustine, 

2017, hal 98). Slevin, Zwicker & Picariello menyatakan proses pelaksanaan 

discharge planning dilakukan melalui lima tahap yaitu seleksi pasien, 

pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dalam perencanaan 

yang digunakan pada discharge planning difokuskan pada enam area 

penting dari pemberian penkes yang dikenal dengan istilah ”METHOD”. 

M: Medication, pasien dapat mengetahui tentang: nama obat, dosis 

yang harus dikonsumsi, waktu pemberiannya, tujuan penggunaan obat, efek 

samping obat yang perlu dilaporkan. E: Environment, pasien dapat 

mengetahui keterampilan-keterampilan penting yang diperlukan di rumah, 

bahaya di lingkungan rumah, support emosional yang adekuat, dukungan 

ekonomi, serta transportasi yang akan digunakan klien. T: Treatment, pasien 

dan keluarga dapat mengetahui tujuan perawatan yang akan dilanjutkan di 

rumah, serta mampu mendemonstrasikan cara perawatan secara benar.  

H: Health, pasien dapat mendeskripsikan bagaimana penyakitnya 

atau kondisinya yang terkait dengan fungsi tubuh, mendeskripsikan makna-

makna penting untuk memelihara derajat kesehatan, atau mencapai derajat 

kesehatan yang lebih tinggi. O: Outpatient Referral, pasien dapat 

mengetahui waktu dan tempat untuk kontrol kesehatan, mengetahui dimana 
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dan siapa yang dapat dihubungi untuk membantu perawatan dan 

pengobatannya. D: Diet, pasien dapat mendeskripsikan tujuan pemberian 

diet, merencanakan jenis-jenis menu yang sesuai dengan dietnya (dikutip 

dalam Darliana, 2012, hal 34). 

Hasil penelitian Ernita, Rahmalia, Novayelinda (2015) tentang 

pengaruh perencanaan pasien pulang (discharge planning) yang dilakukan 

oleh perawat terhadap kesiapan pasien TB paru menghadapi pemulangan. 

Didapatkan hasil bahwa, setelah dilakukan discharge planning oleh perawat 

tingkat kesiapan responden menghadapi pemulangan mengalami 

peningkatan. Lebih dari setengah responden (71,43%) memiliki tingkat 

kesiapan yang baik dalam mengahadapi pemulangan yaitu mampu, ingin, 

dan yakin melakukan kegiatan yang diajarkan pada saat discharge planning 

setelah berada di rumah.  

Hasil wawancara dengan 10 perawat pelaksana di ruang in patient 

department didapatkan bahwa perawat tidak mengetahui apa saja discharge 

planning untuk pasien TB paru karena tidak adanya Standar Operasional 

Prosedur (SOP) discharge planning untuk pasien TB paru. Perawat juga 

mengatakan bahwa discharge planning secara umum tidak pernah 

dijalankan di ruang rawat inap apalagi discharge planning untuk pasien TB 

paru dengan Obat Anti Tuberkulosis. Hal ini dibuktikan dengan tidak 

adanya form discharge planning pada rekam medis pasien TB paru serta 

tidak adanya form discharge planning untuk pasien TB paru pada ruang In 

Patient Department dan ruang Out Patient Department.  
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Discharge planning pada pasien TB paru bertujuan tidak hanya 

untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien dan perencanaannya namun juga 

memfasilitasi keberlanjutan suatu pelayanan kesehatan agar tidak terjadi 

putus obat yang dapat menimbulkan resistensi terhadap obat itu sendiri. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran tingkat 

pengetahuan perawat tentang discharge planning pasien Tuberkulosis Paru 

dengan Obat Anti Tuberkulosis di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Tengah.   

1.2 Rumusan Masalah 

Discharge planning pada pasien Tuberkulosis paru dengan Obat 

Anti Tuberkulosis sangat diperlukan untuk mencegah putus obat yang dapat 

menimbulkan resistensi terhadap obat itu sendiri. Mengingat angka putus 

obat yang tinggi di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah serta 

hasil wawancara dengan 10 perawat pelaksana yang tidak mengetahui apa 

saja discharge planning untuk pasien TB paru, karena tidak adanya Standar 

Prosedur Operasional (SPO) discharge planning untuk pasien TB paru. Dari 

uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang discharge planning pasien 

Tuberkulosis paru dengan Obat Anti Tuberkulosis di Satu Rumah Sakit 

Swasta Indonesia Bagian Tengah.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum 

mengenai tingkat pengetahuan perawat tentang discharge planning pasien 

Tuberkulosis paru dengan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) di Satu Rumah 

Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mendapatkan gambaran umum mengenai tingkat pengetahuan perawat 

berdasarkan karakteristik usia responden. 

2) Mendapatkan gambaran umum mengenai tingkat pengetahuan perawat 

berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan responden. 

3) Mendapatkan gambaran umum mengenai tingkat pengetahuan 

berdasarkan karakteristik lama masa bekerja responden. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Peneliti membuat sebuah pertanyaan penelitian berdasarkan latar 

belakang yaitu : bagaimana gambaran tingkat pengetahuan perawat tentang 

discharge planning pasien Tuberkulosis paru dengan Obat Anti 

Tuberkulosis di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah ? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1   Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

perawat tentang pentingnya discharge planning pasien Tuberkulosis paru 
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dengan Obat Anti Tuberkulosis di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia 

Bagian Tengah. 

1.5.2  Manfaat Praktis 

a) Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia Bagian Tengah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

pertimbangan, dan informasi mengenai pengetahuan perawat dalam 

melaksanakan discharge planning pasien Tuberkulosis paru dengan 

OAT. 

b) Perawat dan Mahasiswa Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dalam 

praktik klinik maupun dalam pembelajaran tentang pentingnya 

discharge planning pasien Tuberkulosis paru dengan OAT. 

c) Fakultas Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi untuk bahan belajar mengajar dibidang akademik mengenai 

discharge planning pasien Tuberkulosis paru dengan OAT. 

d) Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dasar 

atau referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan 

metode penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan perawat tentang 

discharge planning pasien Tuberkulosis paru dengan OAT. 

  




