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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, dan manfaat dari kajian literatur. 

1.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan 

oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Gejala utama adalah batuk selama dua 

minggu atau lebih, batuk disertai dengan gejala tambahan yaitu dahak, dahak 

bercampur darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan 

menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam lebih dari satu 

bulan, riset kesehatan dasar (Riskesdas, 2013). Menurut Yuliastuti, Novita, dan 

Narsih (2014), penularan nosokomial tuberkulosis mungkin dapat terjadi diantara 

pasien tuberkulosis dengan pengunjung dan perawat yang berkontak selama masa 

perawatan. Tindakan kewaspadaan universal digunakan kepada semua pasien untuk 

mencegah penularan patogen yang menyebar melalui udara seperti tuberkulosis. 

Penggunaan masker ketika berada dalam jarak tiga kaki dari pasien penderita 

tuberkulosis merupakan tindakan kewaspadaaan universal yang perlu dilakukan oleh 

siapapun yang memiliki kontak erat dengan pasien tuberkulosis Yuliastuti et al. 

(2014). 
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Epidemi tuberkulosis lebih besar dari perkiraan sebelumnya, pada tahun 2015, 

diperkirakan ada 10,4 juta kejadian baru kasus tuberkulosis di seluruh dunia. 

Berdasarkan kasus baru tersebut, terdiri dari 5,9 juta (56%) adalah pria, 3,5 juta 

(34%) wanita dan 1,0 juta (10%) anak-anak. Orang yang hidup dengan HIV 

Menyumbang 1,2 juta (11%) dari semua kasus tuberkulosis baru. Enam negara yang 

menyumbang 60% kasus baru adalah India, Indonesia, Cina, Nigeria, Pakistan dan 

Afrika Selatan.  

Prevalensi penduduk Indonesia yang didiagnosis tuberkulosis oleh tenaga 

kesehatan tahun 2007 dan 2013 tidak berbeda (0,4%). Lima provinsi dengan 

tuberkulosis tertinggi adalah Jawa Barat (0,7%), Papua (0,6%), DKI Jakarta (0,6%), 

Gorontalo (0,5%), Banten (0,4%), dan Papua Barat (0,4%). Dari seluruh penduduk 

yang didiagnosis tuberkulosis paru oleh tenaga kesehatan, hanya 44,4% diobati 

dengan obat program. Lima propinsi terbanyak yang mengobati tuberkulosis dengan 

obat program adalah DKI Jakarta (68,9%), Yogyakarta (67,3%), Jawa Barat (56,2%), 

Sulawesi Barat (54,2%) dan Jawa Tengah (50,4%) Riskesdas (2013). 

The Sustainable Development Goals (SDGs) untuk 2030 yang diadopsi oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 salah satunya adalah mengakhiri 

epidemi tuberkulosis secara global. Strategi World Health Organization (WHO) 

disetujui oleh majelis kesehatan dunia pada tahun 2014, yaitu untuk mengurangi 90% 

kematian tuberkulosis dan pengurangan 80% kejadian tuberkulosis pada tahun 2030 

dibanding pada tahun 2015, menyediakan pengkajian epidemi tuberkulosis dan 



3 

 

kemajuan dalam diagnosis tuberkulosis, pencegahan dan pengobatan. Program 

penanggulangan tuberkulosis paru saat ini yang dilakukan oleh Depkes RI dengan 

menggunakan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) yang 

direkomendasikan WHO memiliki lima komponen yaitu komitmen politis dari 

pengambil keputusan, diagnosis dan pemeriksaan mikroskopis dahak penderita, 

jaminan ketersediaan obat dan jalur distribusinya, pengawas langsung minum obat 

(PMO), dan menggunakan pencatatan pelaporan untuk mempermudah pemantauan 

dan pembinaan.  

Fenomena peningkatan kasus dan kematian yang disebabkan tuberkulosis 

antara lain karena tidak diobati dan tidak mengerti telah terinfeksi basil tuberkulosis. 

Hal ini dapat dicegah jika program penanggulangan tuberkulosis dengan strategi 

DOTS dapat menjangkau seluruh rumah sakit pemerintah, swasta, dan sarana 

pelayanan fasilitas kesehatan lain. Program tuberkulosis sudah banyak menjangkau 

Puskesmas. Menurut Bagoes, Priyadi, dan Edi (2006) banyak faktor yang 

memengaruhi keberhasilan program tuberkulosis di Kabupaten Blora, diantaranya 

adalah faktor pengetahuan masyarakat, faktor pembinaan dari wakil supervisor 

kabupaten, ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas. Faktor yang paling 

penting untuk diperhatikan adalah khususnya faktor Sumber Daya Manusia (SDM) 

yaitu pemegang program yang meliputi karakteristik petugas itu sendiri. 

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai mahasiswa keperawatan yang 

sedang menjalani internship di Rumah Sakit Siloam Bali, penulis pernah kontak 
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dengan pasien tuberkulosis. Oleh karena Rumah Sakit Siloam Bali masih belum 

menerapkan program tuberkulosis DOTS, pasien yang dirawat merupakan pasien 

dengan infeksi sekunder tuberkulosis dan penanganan lebih lanjut dirujuk ke rumah 

sakit pemerintah yang memiliki program tuberkulosis. Selain itu saat penulis bertugas 

di Unit Gawat Darurat (UGD), dokter dan perawat saat menerima pasien baru selalu 

menggunakan masker terutama dengan gejala batuk bercampur darah dan gejala lain 

dari tuberkulosis. 

Fasilitas kesehatan merupakan ujung tombak dalam penemuan, pengobatan 

dan evaluasi pasien tuberkulosis. Indonesia merupakan salah satu dari enam negara 

dengan kasus tuberkulosis terbesar di dunia (WHO, 2016). Dalam mengurangi kasus 

tuberkulosis di Indonesia dan mencapai SDGs tentunya penting untuk mengetahui 

faktor yang memengaruhi kegiatan pencegahan tuberkulosis pada fasilitas kesehatan. 

Melalui pertimbangan ini maka penulis tertarik untuk melakukan kajian literatur 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan tuberkulosis pada fasilitas 

kesehatan di Indonesia.  

1.1 Rumusan Masalah 

Strategi penanggulangan tuberkulosis yang dikenal dengan strategi DOTS 

telah terbukti sebagai strategi penanggulangan yang secara ekonomis paling efektif. 

Penelitian Bagoes, Priyadi, dan Edi (2006) fokus utama DOTS adalah penemuan 

kasus, penyembuhan pasien, dan prioritas penanganan diberikan kepada pasien 

tuberkulosis tipe menular. Namun kenyataannya kasus tuberkulosis meningkat setiap 
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tahunnya. Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC, 2016) ada 3 

level hirarki dalam pengendalian infeksi tuberkulosis yaitu, tindakan administratif, 

kontrol lingkungan dan penggunaan alat pelindung pernapasan. Menurut data awal 

yang penulis dapat dari Rumah Sakit Siloam Denpasar strategi DOTS masih belum 

diterapkan sehingga di Rumah Sakit Siloam Denpasar belum bisa menerima pasien 

rawat inap untuk tuberkulosis. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Kajian literatur ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang 

memengaruhi pencegahan tuberkulosis pada fasilitas kesehatan di Indonesia. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka pertanyaan penelitian ini adalah 

“Faktor apa saja yang memengaruhi pencegahan tuberkulosis pada fasilitas kesehatan 

di Indonesia?” 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru 

bagi akademisi terutama bidang keperawatan. Pengetahuan tersebut khususnya dalam 

implementasi faktor pencegahan tuberkulosis di fasilitas kesehatan maupun 

masyarakat. 
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1.4.2 Pengembangan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk pengembangan 

penelitian tentang standar pencegahan infeksi tuberkulosis. 

 

 




