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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tuberkulosis (TB) Paru adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan 

oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ 

terutama Paru-paru. Penyakit ini ditularkan melalui droplet atau bersin dari penderita. 

Kejadian Tuberkulosis Paru ini menjadi sangat mudah penyebarannya karena sifat 

bakteri yang berada di udara bebas. Penyakit ini bila tidak diobati atau pengobatannya 

tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga menyebabkan kematian.  

 Kejadian Tuberkulosis di dunia cukup tinggi, World Health Organization 

(WHO) atau Badan Kesehatan dunia tahun 2017 mengatakan Tuberkulosis (TB) Paru  

adalah salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Pada tahun 2017 terdapat 

10 juta orang jatuh sakit akibat penyakit ini dan 1,6 juta orang meninggal. 

 Jumlah kasus TB di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 1.020.000 kasus namun 

yang baru terlaporkan ke Kementerian Kesehatan sebanyak 420.000 kasus. Jumlah 

kasus tersebut berdasarkan jenis kelamin dan didapatkan lebih banyak penderita pada 

laki-laki yaitu sebesar 1,4 kali dibandingkan dengan perempuan (Infodatin,2017).  

 Berdasarkan Riskesdas (2018) Prevalensi penduduk Jawa Barat di diagnosis 

berada dalam posisi no 3 sebesar (0,6%) dengan jumlah 186.909 orang. Di kota 
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Bandung, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung mengatakan penyebaran 

Tuberkulosis Paru tak bisa dianggap mudah. Pada tahun 2017 ditemukan 9.623 kasus 

di seluruh rumah sakit di Kota Bandung dan jumlah tersebut meningkat pada tahun 

2018 menjadi 10.033 kasus penderita Tuberkulosis Paru (Verita, 2018).  

 Pemerintah Indonesia sendiri memiliki suatu gerakkan bersama menuju eliminasi 

TB Paru di tahun 2030 dengan nama program TOSS TBC yaitu temukan TBC obati 

sampai sembuh adapun langkah-langkahnya yaitu temukan gejala TBC di masyarakat, 

obati TBC dengan tepat, pantau pengobatan TBC sampai sembuh dan sikap etika batuk 

(TB Indonesia,2020). 

   Perawat adalah salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi strategis yang 

mampu berkontribusi dalam memberikan pelayanan keperawatan. Perawat profesional 

mempunyai enam peranan, yaitu sebagai penemu kasus, sebagai pemberi pelayanan, 

sebagai pendidik atau penyuluh kesehatan (educator), sebagai kordinator dan 

kolaborator, pemberi nasehat, dan sebagai advokat (Depkes, 2006). Maka dari itu 

perawat perlu melakukan edukasi kepada para penderita Tuberkulosis Paru untuk 

pencegahan penularan penyakit yang dilakukan.  

   Sikap mendukung dalam hal pencegahan penularan penyakit yang dilakukan 

penderita Tuberkulosis Paru. Sikap merupakan semacam kesiapan untuk beraksi 

terhadap suatu objek dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu 

stimulus yang menghendaki adanya respon. Cara untuk meningkatkan sikap dalam 

pencegahan penularan Tuberkulosis Paru pada orang lain yaitu dengan meningkatkan 
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konsumsi makanan bergizi, etika batuk, memberikan informasi mengenai pengendalian 

lingkungan rumah, dan kepatuhan minum obat teratur hingga tuntas (M.Nizar,2017). 

   Nutrisi sangat berperan penting dalam hal pencegahan penularan penyakit karena 

dengan asupan nutrisi yang baik mampu meningkatkan sistem imun atau daya tahan 

tubuh untuk melawan kuman Tuberkulosis Paru. Adapun penelitian Masruroh (2019) 

yang bertujuan untuk mengevaluasi status nutrisi pasien TB menunjukkan bahwa 

penderita TB dinilai mengalami kekurangan gizi, dimana 24% mengalami gizi buruk 

ringan, 12% sedang dan 15% berat.  

   Pada penelitian Hermaya (2019) mengenai sikap penderita TB Paru dalam hal 

Etika Batuk didapatkan hasil 76,6% dari penderita TB Paru tidak menerapkan etika 

batuk dengan baik. Etika batuk merupakan suatu cara yang dilakukan untuk 

menanggulangi penyebaran kuman Tuberkulosis Paru di udara.  

   Kemudian Ma’tuf (2017) penelitian yang dilakukan mengenai pengendalian 

lingkungan rumah penderita Tuberkulosis Paru didapatkan bahwa kondisi lingkungan 

fisik rumah responden sebagian besar memenuhi syarat kesehatan (82,5%), 

berdasarkan lima indikator yang meliputi kondisi lantai, ventilasi, suhu, pencahayaan 

dan kepadatan.  

   Adapun hasil penelitian Idris (2019) penelitian mengenai kepatuhan minum obat 

penderita dari 28 responden menunjukkan 12 responden (42,9%) tidak patuh minum 
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OAT TB. Hasil tersebut menunjukkan masih kurangnya sikap penderita Tuberkulosis 

Paru dalam melakukan pencegahan penularan penyakit.  

   Pada penelitian Andika (2016) mengenai sikap penderita Tuberkulosis Paru 

dalam pencegahan penularan penyakit didapatkan dari 25 responden bahwa responden 

dengan sikap positif dalam melakukan upaya pencegahan yang baik sebanyak 10 

responden (66,7%) dan responden yang bersikap negatif dalam pencegahan kurang 

sebanyak 15 responden (78,9%). Hasil uji chi square test diperoleh dengan nilai p value 

(0,020) artinya ada hubungan antara sikap penderita dengan upaya pencegahan 

Tuberkulosis Paru. 

   Hal ini menunjukkan semakin positif sikap masyarakat terhadap masalah 

penyakit maka masyarakat akan semakin baik terhadap upaya pencegahan penyakit 

sehingga masyarakat akan melakukan upaya pencegahan penyakit Tuberkulosis Paru 

dengan baik dilingkungan keluarga maupun diluar lingkungan keluarga. Perilaku 

kurang dalam pencegahan Tuberkulosis Paru lebih banyak dilakukan oleh penderita 

yang memiliki sikap negatif tentang pencegahan penularan Tuberkulosis Paru daripada 

penderita yang memiliki sikap positif. Hal ini berarti sikap mempengaruhi perilaku 

individu dalam berperilaku sehat dalam aktivitas sehari-hari, sehingga peneliti tertarik 

untuk mengetahui Gambaran Sikap Penderita Tuberkulosis Paru dalam Pencegahan 

Penularan Penyakit. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan identifikasi masalah yang peneliti uraikan dalam latar belakang 

diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran sikap 

penderita Tuberkulosis Paru dalam pencegahan penularan penyakit ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui gambaran sikap penderita Tuberkulosis Paru dalam pencegahan 

penularan penyakit. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

a. Mengetahui sikap penderita Tuberkulosis Paru dalam pencegahan penularan 

penyakit berdasarkan nutrisi 

b. Mengetahui sikap penderita Tuberkulosis Paru dalam pencegahan penularan 

penyakit berdasarkan etika batuk  

c. Mengetahui sikap penderita Tuberkulosis Paru dalam pencegahan penularan 

penyakit berdasarkan  pengendalian lingkungan rumah  

d. Mengetahui sikap penderita Tuberkulosis Paru dalam pencegahan penularan 

penyakit berdasarkan kepatuhan minum obat 

1.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1 Penderita Tuberkulosis Paru 

 Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penderita untuk meningkatkan 

sikap dalam melakukan pencegahan penularan penyakit Tuberkulosis Paru. 
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1.4.2 Profesi 

 Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi profesi dalam melalukan upaya 

meningkatkan sikap penderita Tuberkukosis Paru dalam pencegahan penularan 

penyakit 

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan 

 Sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang KMB yang 

digunakan untuk sumber bacaan bagi pihak dosen atau mahasiswa. 

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk peneliti selanjutnya, agar 

dapat mengembangkan penelitian yang sudah ada khususnya mengenai sikap penderita 

Tuberkulosis Paru dalam pencegahan penularan penyakit.  

 

 


