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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh M. 

Tuberculosis,suatu bakteri aerob yang tahan-asam (acid-fast bacillus [AFB]). 

Tuberkulosis merupakan infeksi melalui udara dan umumnya didapatkan 

dengan inhalasi partikel kecil (diameter 1 hingga 5 mm) yang mencapai 

alveolus. Droplet tersebut keluar saat berbicara, batuk, tertawa, bersin, atau 

menyanyi (Black & Hawks, 2014).  

Angka kejadian penyakit menular tidak terlepas dari peran faktor 

lingkungan. Hubungan antara manusia beserta perilakunya tentu tidak pernah 

bisa lepas dari kehidupan manusia. Komponen ini juga yang terkadang perlu 

menjadi perhatian khusus dalam perihal penularan penyakit  Tuberkulosis. 

Pentingnya pengetahuan keluarga sangat berpengaruh terhadap tindakan 

pencegahan akan penularan penyakit ini. Hasil penelitian penularan 

Tuberkulosis di rumah tangga diketahui 180 dari 282 (63,8%) anak di bawah 

enam tahun yang kontak serumah dengan penderita Tuberkulosis BTA positif 

diidentifikasi tertular (WHO, 2005 dalam lailatul dkk, 2015).  

Data terakhir WHO, memperkirakan bahwa terdapat sekitar 1,7 miliar 

orang terinfeksi Tuberkulosis, dengan delapan hingga sepuluh juta kasus baru 

dan tiga juta kematian per tahun. Tuberkulosis adalah penyebab kematian ke-2 
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di Indonesia setelah penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya. Setiap 

tahun, terdapat 583.000 kasus baru Tuberkulosis di Indonesia, dan setiap tahun 

ada 1,3 juta anak berumur kurang dari 15 tahun yang terinfeksi kuman 

Tuberkulosis dan setiap tahun ada 450.000 kematian anak akibat penyakit ini 

(Depkes RI, 2007). 

Sikap keluarga sangat menentukan keberhasilan pengobatan dan terlebih 

lagi dalam mencegah penularannya, karena jika keluarga dan orang yang 

berada di sekitar klien yang terdiagnosa Tuberkulosis paru mengerti apa yang 

sebenarnya dia lakukan maka secara otomatis dia juga bisa dan mampu 

melindungi dirinya dan anggota keluarga  lainnya.  

Berdasarkan standar WHO, angka keberhasilan pengobatan penderita 

Tuberkulosis Paru minimal 85%. Angka keberhasilan pengobatan penderita 

pada tahun 2014 di kota Palembang mencapai 88.13%. Belum semua 

kecamatan memenuhi target angka keberhasilan penyembuhan (success rate) 

antara lain Kecamatan Ilir Barat II, Plaju, Bukit Kecil, Kemuning, dan Sako 

(DinKes Kota Palembang, 2014). 

Rumah Sakit Siloam Sriwijaya sendiri merupakan salah satu rumah sakit 

yang baru di kota Palembang dan penelitian terkait pengetahuan keluarga 

pasien dengan Tuberkulosis dalam pengunaan masker belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Data yang dapat dikumpulkan terdapat 60 pasien dengan 

Tuberkulosis dirawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang pada tahun 

2016. Selama beberapa bulan terakhir ini peneliti banyak memperhatikan 

situasi yang terdapat di lapangan pada pasien dengan Tuberkulosis, terdapat 
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beberapa pasien dengan Tuberkulosis yang dirawat di ruang isolasi rumah 

sakit, namun peneliti juga menemukan beberapa pasien dengan Tuberkulosis 

dirawat di ruang perawatan biasa. Pada kenyataannya di lapangan peneliti 

masih menjumpai banyak diantara keluarga pasien Tuberkulosis tidak 

menggunakan masker saat berada di dalam ruangan isolasi. Beberapa dari 

keluarga pasien Tuberkulosis bahkan membawa seluruh keluarganya untuk 

tinggal di rumah sakit selama masa perawatan pasien dan mereka tidak 

menggunakan masker saat berada di dalam ruangan. Tidak jarang juga diantara 

keluarga yang datang ke ruang isolasi untuk menjenguk pasien tidak menutup 

pintu ruang isolasi dengan baik dan terkadang pintu ruangan isolasi terlihat 

terbuka. 

Berdasarkan pada fenomena diatas, dapat terlihat bahwa penyebaran 

infeksi dari pasien kepada orang di sekitarnya masih dapat ditemui dan dapat 

meningkat jika tidak diperhatikan dengan baik.  Oleh sebab itu peneliti tertarik 

untuk mengidentifikasi lebih mendalam tentang pengetahuan keluarga pasien 

dengan Tuberkulosis dalam penggunaan APD di Rumah Sakit Siloam 

Sriwijaya Palembang. 

1.2 Rumusan Masalah  

Pengetahuan keluarga pasien dengan Tuberkulosis adalah hal yang 

cukup penting dalam menjaga transmisi penyakit dari penderita kepada 

lingkungan. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagimanakah gambaran pengetahuan keluarga 

pasien dengan Tuberkulosis dalam pengunaan masker?”. 



4 
 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk  memperoleh gambaran 

tentang pengetahuan keluarga pasien dengan Tuberkulosis dalam penggunaan 

masker di RS Siloam Sriwijaya Palembang. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah mendeskripsikan tingkat 

pengetahuan keluarga pasien dengan Tuberkulosis tentang penggunaan 

masker.  

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran pengetahuan keluarga pasien dengan Tuberkulosis 

dalam pengunaan masker? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1). Manfaat teoritis 

Secara teoritis harapan dari penelitian ini adalah untuk menambah 

pengetahuan tentang pentingnya pengetahuan terkait pengunaan masker 

pada keluarga pasien dengan Tuberkulosis.  

2). Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:  

a). Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah data awal untuk 

mendapat pengetahuan atau informasi dan wawasan baru mengenai 

gambaran pengetahuan keluarga pasien Tuberkulosis dalam 
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penggunaan masker. Jadi  penelitian ini dapat menjadipedoman untuk 

penlitian selanjutnya. 

 

b). Bagi Keluarga Pasien 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan dan 

wawasan hingga mampu menerapkan pencegahan penularan Penyakit 

Tuberkulosis dengan pengunaan masker. 

c). Bagi Institusi Rumah Sakit  

Hasil penelitian ini diharapkan mencegah atau memberi  intervensi pada 

potensi dampak negatif yang mungkin dari kurangnya pengetahuan 

keluarga pasien dengan Tuberkulosis dalam pengunaan masker saat 

berkunjung ke ruang isolasi. 

 

 

 




