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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit kronik menular yang disebabkan 

oleh bakteri mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang dan 

bersifat tahan asam sehingga dikenal dengan basil tahan asam (BTA). Sebagian 

besar kuman TB sering menyerang parenkim paru dan menyebabkan TB paru, 

tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya (TB ekstra paru) seperti 

pleura, kelenjar limfe, tulang, dan organ ekstra paru lainnya (Aditama, 2008). 

Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium 

tuberculosis. Risiko penularan tergantung dari tingkat pajanan dan percikan 

dahak. Pasien TB paru dengan BTA positif memberikan kemungkinan risiko 

penularan lebih besar dari TB paru dengan BTA negatif (Puspitasari, Wongkar 

dan Surachmanto, 2014).  

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Dengan 

berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, insidens dan kematian akibat 

tuberkulosis telah menurun, namun tuberkulosis diperkirakan masih 

menyerang 9,6 juta orang dan menyebabkan 1,2 juta kematian pada tahun 

2014. India, Indonesia dan China merupakan negara dengan penderita 

tuberkulosis terbanyak yaitu berturut-turut 23%, 10% dan 10% dari seluruh 

penderita di dunia (World Health Organization, 2015). 
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Tahun 2013-2014 dilakukan survei prevalensi tuberkulosis yang bertujuan 

untuk menghitung prevalensi tuberkulosis paru dengan konfirmasi 

bakteriologis pada populasi yang berusia 15 tahun ke atas di Indonesia. Pada 

survei ini dilakukan penambahan metode pemeriksaan selain menggunakan 

pemeriksaan dahak mikroskopis dan pemeriksaan foto toraks ditambahkan 

pemeriksaan x-ray, gen expert dan kultur. Dengan penambahan metode 

pemeriksaan dalam penetapan kasus tuberkulosis ini maka jumlah penderita 

tuberkulosis yang terjaring menjadi lebih banyak daripada tahun-tahun 

sebelumnya. Angka prevalensi TB pada tahun 2014 menjadi sebesar 

647/100.000 penduduk meningkat dari 272/100.000 penduduk pada tahun 

sebelumnya, angka insidensi tahun 2014 sebesar 399/100.000 penduduk dari 

sebelumnya sebesar 183/100.000 penduduk pada tahun 2013, demikian juga 

dengan angka mortalitas pada tahun 2014 sebesar 41/100.000 penduduk, dari 

25/100.000 penduduk pada tahun 2013 (WHO, 2015). 

World Health Organization (WHO) telah mencanangkan tuberkulosis 

sebagai global public health emergency. Pada tahun 2014, sebanyak 9,6 juta 

orang di diagnosis sebagai penderita tuberkulosis dan 1,5 juta orang meninggal 

akibat tuberkulosis. Prevalensi terbesar untuk penderita tuberkulosis kasus 

baru, yaitu sekitar 58%, terdapat di Asia Tenggara dan Pasifik Barat (WHO, 

2015). 

Negara Indonesia sendiri jumlah penderita tuberkulosis menempati urutan 

kedua terbanyak di dunia. Insidensinya yaitu 399 orang dalam seratus ribu 

populasi. Berdasarkan laporan WHO, angka penderita tuberkulosis di 
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Indonesia tiap tahunnya tidak mengalami penurunan yang signifikan. Pada 

tahun 2014, rata-rata insidensinya adalah sekitar 1 juta orang dan untuk 

prevalensinya adalah 1,6 juta orang (WHO, 2015).  

Provinsi Jawa Barat menjadi jumlah penderita tuberkulosis terbanyak 

di indonesia, yaitu sekitar 18%. Jumlah kasus tuberkulosis adalah sebesar 

62.225 penderita pada tahun 2012 (DepKes, 2013). Berdasarkan laporan Dinas 

Kesehatan Kota Bandung tahun 2012, penderita tuberkulosis yang telah 

didiagnosis secara klinis maupun dari hasil laboratorium di kota Bandung 

mencapai 2.456 kasus dan kasus TB dengan hasil BTA positif adalah sebanyak 

1.173 kasus seindonesia. Angka ini tidak berbeda jauh dengan tahun 2011. 

Kasus baru tuberkulosis pada tahun 2011 mencapai 2.482 kasus. Laporan kasus 

tuberkulosis tersebut berhubungan dalam menilai tingkat keberhasilan program 

pengendalian tuberkulosis. Ada beberapa indikator yang menggambarkan 

keberhasilan program pengendalian tuberkulosis, salah satunya adalah angka 

penemuan kasus/ Case Detection Rate (CDR) dan angka kesembuhan/ Cure 

Rate/ Treatment Success Rate. Target nasional untuk CDR adalah 70% dan 

angka kesembuhan (cure rate) minimal 85%. CDR di Indonesia adalah sebesar 

46% pada tahun 2014. Untuk angka kesembuhan di Jawa Barat masih dibawah 

target yaitu sebesar 81% (DepKes, 2015).  

Jumlah data kasus pasien TB di Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang 

pada tahun 2016-2017 adalah adalah rawat inap 75 orang dan rawat jalan 2,522 

orang. Di Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang mempunyai standar perawatan 

terhadap pasien dengan penyakit yang beresiko menularkan penyakit melalui 
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airborne seperti TB paru. Pasien dengan penyakit TB paru akan dianjurkan 

untuk tetap berada dikamar perawatan (isolasi) selama periode tertentu sampai 

masa penularan dinyatakan negatif atau tidak menular oleh dokter yang 

merawat. Perawatan TB juga akan terus berlangsung sampai ada keputusan 

dokter dengan berdasarkan hasil negatif dari pemeriksaan laboratorium atau 

radiologi. Pasien TBC harus minum obat selama 6 sampai 9 bulan sesuai aturan 

sampai dokter menganjurkan untuk berhenti, Pasien juga harus minum obat 

sebanyak 3-4 macam jenis obat anti TBC. Pasien harus makan makanan yang 

tinggi  kalori (sereal, selai kacang, mentega, buah-buahan) dan tinggi protein 

(daging merah seperti daging sapi, daging putih seperti daging ayam, ikan, 

telur, ikan teri, kacang kedelai, kacang-kacangan, kacang polong, gandum). 

Pengaturan waktu istrahat dan aktivitas harus seimbang kontrol ke dokter 

sesuai dengan jadwal atau bila ada keluhan.  

Peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan perawat dalam menjalankan 

prosedur airborne percaution pada pasien tuberculosis paru di Rumah Sakit 

Siloam Lippo Cikarang, karena dari beberapa artikel yang dibaca oleh  peneliti, 

dari artikel tersebut menyatakan bahwa banyaknya kasus tuberkulosis paru di 

Indonesia yang menempati urutan kedua terbanyak di dunia dengan 

insidensinya yaitu 399 orang dalam seratus ribu populasi terlebih khusus di 

Provinsi Jawa Barat tempat SHLC berada, terdapat jumlah penderita 

tuberkulosis terbanyak seindonesia, yaitu sekitar 18%. Jumlah kasus 

tuberkulosis adalah sebesar 62.225. Dengan mengetahui banyak kasus TB paru 

di Indonesia terkhsusunya di Provinsi Jawa Barat tempat SHLC berada, 
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seharusnya membuat perawat sangat berwaspada terhadap penyakit tersebut 

akan tetapi di SHLC dari jumlah perawat di ruang rawat inap 40 orang ada 25 

orang yang tidak patuh dalam menjalankan prosedur airborne percaution, (dua 

orang tidak patuh dalam menutup pintu kamar isolasi saat ke ruang isolasi, 

tujuh orang tidak mencuci tangan setelah dan sesudah ke pasien, dan 16 orang 

tidak menggunakan masker N95 saat masuk ke ruang isolasi). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada perawat diruang rawat 

inap terkhususnya di Ruang Rawat Inap Orchid dan Chrysanthemum Siloam 

Hospital Lippo Cikarang  ditemukan bahwa perawat kurang patuh dengan 

prosedur airborne percaution pada pasien TB paru karena berbagai pendapat 

yang mereka katakan mengenai alat pelindung diri yang tersedia yaitu dengan 

alasan karena masker yang digunakan berbahan jelek sehingga menyebabkan  

gatal, tidak nyaman ketika berkomunikasi dengan pasien, terasa pengap, lipstik 

yang digunakan terhapus, perawat juga mengatakan lupa menutup pintu dan 

mencuci tangan karena terburu. Padahal mereka sendiri sudah mengetahui 

penyebab dari ketidakpatuhan. 

1.3 Pernyataan Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan perawat dalam  

menjalankan prosedur airborne precaution pada pasien penyakit tuberkulosis 

paru di ruang rawat inap Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang. 
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1.4 Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana penerapan perawat dalam mematuhi prosedur airborne 

percaution (masker N95, mencuci tangan dan menutup rapat pintu kamar 

isolasi) di ruang rawat inap SHLC? 

b. Apakah perawat di ruang rawat inap SHLC patuh dalam menjalankan 

prosedur airborne precaution tuberkulosis paru? 

1.5 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat bagi peneliti. 

Penelitian ini bermanfaat untuk sebagai sarana untuk meningkatkan 

pengetahuan, wawasan baru dan juga pengalaman baru bagi peneliti dalam 

menggunakan prosedur airborne precaution. 

b) Manfaat bagi perawat. 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan perawat 

terhadap penularan tuberkulosis paru dengan menggunakan alat pelindung 

diri sesuai prosedur airborne precaution di ruang rawat inap SHLC. 

c) Manfaat bagi Rumah Sakit.  

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkat kualitas pelayanan dan 

kesehatan kerja perawat di ruang rawat inap SHLC. 

 

 

 

 

 

 




