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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan 

oleh kuman Tuberkulosis (Mycobacterium tuberculosis). Gejala utama dari 

penyakit ini 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 (Riskesdas, 2013). Klien yang 

umumnya terinfeksi adalah mereka yang mempunyai kontak erat berulang dengan 

individu terinfeksi yang belum terdiagnosa (Asih dan Effendy, 2002). 

Prevalensi penduduk Indonesia yang didiagnosis Tuberkulosis paru oleh 

tenaga kesehatan tahun 2013 adalah 0.4 persen, tidak berbeda dengan 2007. Enam  

provinsi dengan Tuberkulosis paru tertinggi adalah Jawa Barat (0.7%), Papua 

(0.6%), DKI Jakarta (0.6%), Gorontalo (0.5%), Banten (0.4%) dan Papua Barat 

(0.4%) (Riskesdas 2013). 

 Tuberkulosis paru merupakan penyakit yang sangat cepat ditularkan. Salah 

satu cara penularan Tuberkulosis paru adalah melalui percikan dahak (droplet) pada 

saat pasien batuk atau bersin terutama pada orang terdekat pasien, yaitu keluarga 

yang selalu melakukan kontak secara langsung dengan pasien. Hal ini disebabkan 

karena keluarga cenderung memiliki intensitas dan frekuensi untuk melakukan 

kontak langsung atau berinteraksi dengan pasien. Selain itu, keluarga juga sulit   
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untuk menghindari kontak langsung karena adanya tanggung jawab untuk merawat 

atau menjadi penjaga pasien. 

Perilaku keluarga dalam pencegahan sangat berperan penting dalam 

mengurangi risiko penularan Tuberkulosis paru. Menurut Soekidjo, N (1993) dalam 

Sunaryo (2002) perilaku manusia adalah suatu aktivitas manusia itu sendiri. Dalam 

upaya penanggulangan penyakit Tuberkulosis paru, perilaku keluarga dalam 

kegiatan pencegahan merupakan faktor yang sangat penting. Pengetahuan tentang 

penyakit Tuberkulosis paru merupakan hal yang sangat penting agar tidak 

menimbulkan peningkatan jumlah kasus Tuberkulosis paru akibat penularan dari 

pasien kepada orang lain, sehingga sangat perlu bagi seseorang mendapatkan 

informasi tentang Tuberkulosis dan pencegahannya. 

Hasil survei prevalensi Tuberkulosis (2004) mengenai pengetahuan, sikap dan 

perilaku menunjukkan bahwa 96% keluarga merawat anggota keluarga yang 

menderita Tuberkulosis dan hanya 13% yang menyembunyikan keberadaan 

mereka. Meskipun 76% keluarga pernah mendengar tentang Tuberkulosis dan 85% 

mengetahui bahwa Tuberkulosis dapat disembuhkan, akan tetapi hanya 26% yang 

dapat menyebutkan dua tanda dan gejala utama Tuberkulosis.Cara penularan 

Tuberkulosis dipahami oleh 51% keluarga dan hanya 19% yang mengetahui bahwa 

tersedia obat Tuberkulosis gratis (KEMENKES RI, 2011). 

Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh keluarga membuat perilaku 

pencegahan penyakit juga semakin kurang, salah satu tindakan pencegahan yang 

dapat dilakukan oleh keluarga maupun pasien itu sendiri adalah penggunaan APD 

(Alat Pelindung Diri) khususnya masker. Anjuran penggunaan masker ketika 
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berada dalam jarak 3 kaki dari pasien penderita Tuberkulosis merupakan tindakan 

kewaspadaaan universal yang perlu dilakukan oleh siapapun yang memiliki kontak 

erat dengan pasien Tuberkulosis (Kozier, et al, 2010 : 33). Melalui hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Suwarsono, Nurhayati, dan Sayono (2003), 

tentang kejadian suspek Tuberkulosis pada petugas kesehatan yang tidak memakai 

masker menunjukkan dari 57 orang responden, 47 orang yang tidak memakai 

masker dua diantaranya suspek Tuberkulosis. 

Berdasarkan pengalaman klinik peneliti ketika berada di Rumah Sakit Siloam 

Makassar, peneliti melakukan observasi di ruang rawat inap dan mendapatkan 

bahwa pada bulan Juni 2017 terdapat sembilan pasien dengan diagnosa 

Tuberkulosis paru. Dari hasil observasi peneliti juga mandapatkan bahwa ada dua 

hingga maksimal lima keluarga yang datang berkunjung setiap hari tidak memakai 

masker pada saat megunjungi pasien. Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya 

pengembangan penelitian mengenai gambaran perilaku keluarga pasien 

Tuberkulosis paru dalam menggunakan masker di Rumah Sakit Siloam Makassar. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, Tuberkulosis paru merupakan penyakit yang 

ditularkan melalui percikan dahak (droplet) pada saat pasien batuk atau bersin 

terutama pada orang terdekat pasien. Keluarga yang merupakan salah satu orang 

terdekat pasien memiliki resiko yang lebih besar karena keluarga cenderung 

memiliki intensitas dan frekuensi untuk melakukan kontak langsung atau 

berinteraksi dengan pasien. Selain itu keluarga juga sulit untuk menghindari kontak 

langsung karena adanya tanggung jawab untuk merawat atau menjadi penjaga 
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pasien. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana gambaran 

perilaku keluarga pasien Tuberkulosis paru dalam menggunakan masker di Rumah 

Sakit Siloam Makassar?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah memperoleh gambaran perilaku 

keluarga pasien Tuberkulosis paru menggunaan masker di Rumah Sakit Siloam 

Makassar.  

1.3.2 Tujuan khusus  

Tujuan khusus penelitian ini adalah mendeskripsikan perilaku keluarga 

pasien Tuberkulosis paru dalam menggunakan masker di Siloam Hospitals 

Makassar. 

1.4 Pertanyaan Penelitian  

 

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah “bagaimana mendeskripsikan gambaran perilaku 

keluarga pasien Tuberkulosis paru dalam menggunakan masker di Rumah Sakit 

Siloam Makassar?” 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

 1.5.1 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

menambah wawasan mengenai perilaku penggunaan masker pada keluarga 

pasien Tuberkulosis paru.
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1.5.2 Manfaat Praktikal 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan bagi instistusi pendidikan ataupun pembaca serta mahasiswa 

mengenai perilaku penggunaan masker. Hasil dari penelitian ini juga dapat 

menjadi referensi pentingnya perilaku penggunaan masker untuk mencegah 

penularan penyakit Tuberkulosis paru. 




