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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tuberkulosis 

2.1.1  Definisi  

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung paru yang 

disebabkan oleh kuman TBC (Mycobacterium tuberculosis). 

Sebagian besar kuman ini menyerang paru, tetapi dapat juga 

mengenai organ tubuh lainnya (Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, 2005). 

2.1.2 Epidemiologi  

Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang 

penting di dunia ini. Pada tahun 1992 World Health Organization 

(WHO) telah menetapkan TB sebagai « Global Emergency ». 

Terjadi peningkatan dalam penemuan kasus TB khususnya pada 

tahun 1990-2000 dalam kurun waktu tersebut tercatat 10,2 juta jiwa 

terinfeksi TB (Dolin et al; 1994).  

Pada tahun 2000 WHO meningkatkan pengendalian TB dengan 

membentuk Stop TB Partnership yang sejalan dengan Millenium 

Development Goals (MDG’s). Berikut adalah MDG’s indikator dan 
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target yang berhubungan dengan TB sebagai berikut MDG 6 yaitu 

untuk memerangi HIV/AIDS dan penyakit lain, indikator 23 yang 

berisi rata-rata prevalensi dan kematian yang berhubungan dengan 

TB, dan indikator 24 yaitu mendeteksi proporsi kasus TB dan 

menyembuhkan dengan program DOTS. Stop TB Partnership telah 

menyetujui dua target epidemiologi terkait dengan MDG 6, target 8 

untuk mengurangi prevalensi TB dan kematian sebesar 50% pada 

tahun 2015, disbanding dengan pada tahun 1990. Target kedua 

yaitu pada tahun 2050 insidensi TB akan menjadi kurang dari 1 / 1 

juta populasi pertahun (WHO & Stop TB Partnership, 2006). 

Keadaan saat ini di dunia, pada survey  tahun 2013 oleh WHO 

terhitung 9.0 juta insiden kasus TB dan 1,5 juta orang mati karena 

TB (1,1 juta kematian diantara orang dengan HIV-negatif dan 

360.000 kematian pada orang dengan HIV-positif). Kebanyakan 

dari kematian terhitung 210.000 dari MDR-TB. Sekitar 13% kasus 

baru TB disertai dengan HIV-posotif pada 2013. MDG target 

dalam pengendalian kejadian TB pada tahun 2015 telah dicapai 

secara global. Secara global pada tahun 2013, angka kematian TB 

telah turun sebesar 45% dan tingkat prevalensi TB telah turun 

sebesar 41% dibandingkan pada tahun 1990  (WHO, 2014). 

Di negara berkembang kematian penderita TB paru merupakan 

25% dari seluruh kematian, dan 75% penderita TB paru adalah 

kelompok usia produktif (Simbolon, 2007). Indonesia sendiri 

sebagai negara berkembang yang termasuk kedalam negara dengan 
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beban TB yang relatif tinggi menduduki peringkat kelima dalam 

insidensi TB di dunia sebesar 410.000-520.000 jiwa terinfeksi TB 

di bawah negara-negara berkembang lainnya seperti India (2.0–2.3 

juta), China (0.9–1.1 juta), Nigeria (340.000–880.000), dan 

Pakistan (370.000-650.000). Meskipun memiliki beban penyakit 

TB yang tinggi, Indonesia adalah negara pertama yang mampu 

mencapai target global TB untuk deteksi kasus dan keberhasilan 

pengobatan pada tahun 2006 khususnya untuk wilayah WHO Asia 

Tenggara (WHO, 2014; Aditama & Subuh, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1. Perkiraan Insidensi TB diseluruh dunia pada tahun 2013 (WHO, 2014). 

2.1.3 Etiologi 

Penyebab penyakit TB paru adalah Mycrobacterium tuberkulosis, 

bakteri ini masuk dalam bentuk batang dan memiliki sifat tahan 

terhadap asam atau Batang Tahan Asam (BTA).  
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Penderita TB BTA  (+) merupakan sumber penularan utama penyakit 

ini, terutama pada waktu bersin atau batuk. Penyebaran melalui 

droplet atau percikan dahak yang didalamnya terkandung bakteri 

aktif yang nantinya apabila terhisap oleh orang lain dapat 

menularkan TB melewati saluran pernapasan. Daya penularan dari 

seorang penderita di tentukan banyaknya kuman yang di keluarkan 

dari parunya. Dalam BTA positif pada penderita TB semakin tinggi 

derajat positif hasil pemeriksaan dahak maka semakin infeksius 

penderita tersebut, begitu pula dengan sebaliknya. Droplet yang 

mengandung kuman dapat bertahan dalam beberapa jam di udara 

dengan suhu kamar (Manalu, 2010; Perhimpunan Dokter Paru 

Indonesia, 2006). 

2.1.4  Klasifikasi  

Klasifikasi TB dibagi menjadi dua yaitu TB paru dan TB ekstra 

paru.  

  2.1.4.1 TB Paru  

Tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang menyerang 

jaringan paru, tidak termasuk pleura. Berdasar hasil 

pemeriksaan dahak  (BTA) TB paru dibagi atas : 

1. Tuberkulosis paru BTA (+) 

a. Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak 

SPS hasilnya BTA positif. 
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b. 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif 

dan foto rontgen dada menunjukkan 

gambaran tuberkulosis aktif. 

2. Tuberkulosis paru BTA (-) 

Pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA 

negatif dan foto rontgen dada menunjukkan 

gambaran tuberkulosis aktif. TB paru BTA negatif 

rontgen positif dibagi berdasarkan tingkat keparahan 

penyakitnya, yaitu bentuk berat dan ringan. Bentuk 

berat bila gambaran foto rontgen dada 

memperlihatkan gambaran kerusakan paru yang luas 

(misalnya proses “far advanced” atau millier), 

dan/atau keadaan umum penderita baik. 

 

Berdasarkan tipe pasien ditentukan berdasarkan riwayat 

pengobatan sebelumnya. Ada beberapa jenis pasien yaitu : 

1. Kasus baru adalah pasien yang belum pernah 

mendapat pengobatan dengan OAT atau sudah 

pernah menelan OAT kurang dari satu bulan. 

2. Kasus kambuh (relaps) adalah pasien tuberkulosis 

yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan 

tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh atau 

pengobatan lengkap, kemudian kembali  lagi berobat 
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dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif atau 

biakan positif. 

3. Kasus droped out adalah pasien yang telah menjalani 

pengobatan > 1 bulan dan tidak mengambil obat 2 

bulan berturut-turut atau lebih sebelum masa 

pengobatannya selesai. 

4. Kasus gagal adalah pasien BTA positif yang masih 

tetap positif atau kembali menjadi positif pada akhir 

bulan ke-5 (satu bulan sebelum akhir pengobatan) 

atau akhir pengobatan. 

5. Kasus kronik adalah pasien dengan hasil 

pemeriksaan BTA masih positif setelah selesai 

pengobatan ulang dengan pengobatan kategori 2 

dengan pengawasan yang baik. 

6. Kasus bekas TB adalah  hasil pemeriksaan BTA 

negatif (biakan juga negatif bila ada) dan gambaran 

radiologi paru menunjukkan lesi TB yang tidak 

aktif, atau foto serial menunjukkan gambaran yang 

menetap. Riwayat pengobatan OAT adekuat akan 

lebih mendukung. 

2.1.4.2  TB Ekstra Paru 

Tuberkulosis ekstraparu adalah tuberkulosis yang 

menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya kelenjar 

getah bening, selaput otak, tulang, ginjal, saluran kencing 
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dan lain-lain. Diagnosis sebaiknya didasarkan atas kultur 

positif atau patologi anatomi dari tempat lesi. Untuk 

kasus-kasus yang tidak dapat dilakukan pengambilan 

spesimen maka diperlukan bukti klinis yang kuat dan 

konsisten dengan TB ekstraparu aktif. . (Perhimpunan 

Dokter Paru Indonesia, 2006) 

 

2.1.5 Patogenesis  

 2.1.5.1 Tuberkulosis Primer 

Infeksi primer terjadi saat seseorang terpapar pertama kali 

dengan dengan kuman TB. Droplet yang terhirup sangat 

kecil ukurannya, sehingga dapat melewati sistem 

pertahanan mukosilier bronkus, dan terus berjalan 

sehingga sampai di alveolus dan menetap disana. Infeksi 

dimulai saat kuman TB berhasil berkembang biak dengan 

cara pembelahan diri di paru, yang mengakibatkan 

peradangan di dalam paru. Saluran limfe akan membawa 

kuman TB ke kelenjar limfe di sekitar hilus paru, dan ini 

disebut sebagai kompleks primer. Waktu antara terjadinya 

infeksi sampai pembentukan kompleks primer adalah 

sekitar 4-6 minggu. Adanya infeksi dapat dibuktikan 

dengan terjadinya perubahan reaksi tuberkulin dari negatif 

menjadi positif. 
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Kelanjutan setelah infeksi primer tergantung dari 

banyaknya kuman yang masuk dan besarnya respon daya 

tahan tubuh tersebut dapat menghentikan perkembangan 

kuman TB. Meskipun demikian, ada beberapa kuman akan 

menetap sebagai kuman persister atau dorman (tidur). 

Kadang-kadang daya tahan tubuh tidak mampu 

menghentikan perkembangan kuman, akibatnya dalam 

beberapa bulan, yang bersangkutan akan menjadi 

penderita TB. Masa inkubasi yaitu waktu yang diperlukan 

mulai terinfeksi sampai menjadi sakit, diperkirakan sekitar 

6 bulan.  

 

Menyebar dengan cara :  

1. Perkontinuitatum, menyebar ke sekitarnya. Salah 

satu contoh adalah epituberkulosis, yaitu suatu 

kejadian penekanan bronkus, biasanya bronkus 

lobus medius oleh kelenjar hilus yang membesar 

sehingga menimbulkan obstruksi pada saluran 

napas bersangkutan, dengan akibat atelektasis. 

Kuman tuberkulosis akan menjalar sepanjang 

bronkus yang tersumbat ini ke lobus yang 

atelektasis dan menimbulkan peradangan pada 

lobus yang atelektasis tersebut, yang dikenal 

sebagai epituberkulosis. 
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2. Penyebaran secara bronkogen, baik di paru 

bersangkutan maupun ke paru sebelahnya atau 

tertelan 

3. Penyebaran secara hematogen dan limfogen. 

Penyebaran ini berkaitan dengan daya tahan 

tubuh, jumlah dan virulensi kuman. Sarang yang 

ditimbulkan dapat sembuh secara spontan, akan 

tetetapi bila tidak terdapat imuniti yang adekuat, 

penyebaran ini akan menimbulkan keadaan cukup 

gawat seperti tuberkulosis milier, meningitis 

tuberkulosis, typhobacillosis Landouzy. 

Penyebaran ini juga dapat menimbulkan 

tuberkulosis pada alat tubuh lainnya, misalnya 

tulang, ginjal, anak ginjal, genitalia dan 

sebagainya. 

2.1.5.2 Tuberkulosis Post Primer 

Tuberkulosis post primer akan muncul bertahun-tahun 

kemudian setelah tuberkulosis primer, biasanya terjadi pada 

usia 15-40 tahun. Tuberkulosis postprimer mempunyai 

nama yang bermacam-macam yaitu tuberkulosis bentuk 

dewasa, localized tuberculosis, tuberkulosis menahun, dan 

sebagainya. Bentuk tuberkulosis inilah yang terutama 

menjadi masalah kesehatan masyarakat, karena dapat 

menjadi sumber penularan. Tuberkulosis postprimer 
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dimulai dengan sarangan dini, yang umumnya terletak di 

segmen apikal lobus superior maupun lobus inferior. Sarang 

dini ini awalnya berbentuk suatu sarang pneumoni kecil. 

Sarang pneumoni ini akan mengikuti salah satu jalan 

sebagai berikut : 

1. Diresopsi kembali dan sembuh tanpa meninggalkan 

cacat. 

2. Sarang tersebut akan meluas dan segera terjadi 

proses penyembuhan dengan penyebukan jaringan 

fibrosis. Selanjutnya akan terjadi pengapuran dan 

akan sembuh dalam bentuk perkapuran. Sarang 

tersebut dapat menjadi aktif kembali dengan 

membentuk jaringan keju dan menimbulkan kaviti 

bila jaringan keju dibatukkan keluar. 

3. Sarang pneumoni meluas, membentuk jaringan keju 

(jaringan kaseosa). Kaviti akan muncul dengan 

dibatukkannya jaringan keju keluar. Kaviti awalnya 

berdinding tipis, kemudian dindingnya akan menjadi 

tebal (kaviti sklerotik) (Werdhani, 2010). 

2.1.6 Diagnosis 

Diagnosis TB paru ditegakkan melalui pemeriksaan gejala klinis, 

mikrobiologi, radiologi, dan patologi klinik.   
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 2.1.6.1 Gambaran Klinik 

Gejala klinikTB dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu 

gejala respiratorik (atau gejala organ yang terlibat) dan 

gejala sistemik. 

1. Gejala respiratorik meliputi batuk lebih dari 3 

minggu, batuk disertai darah, sesak napas, dan nyeri 

dada. Semua gejala ini sangat bervariasi, dimulai 

tidak ada gejala sampai gejala cukup berat 

tergantung luasnya perlukaan pada paru.  

2. Gejala tuberkulosis ekstra paru tergantung dari 

organ yang terlibat, misalnya pada limfadenitis 

tuberkulosa akan terjadi pembesaran yang lambat 

dan tidak nyeri dari kelenjar getah bening, pada 

meningitis tuberkulosa akan terlihat gejala 

meningitis, sementara pada pleuritis tuberkulosa 

terdapat gejala sesak napas & kadang nyeri dada 

pada sisi yang rongga pleuranya terdapat cairan.  

3. Gejala sistemik meliputi demam dari rendah sampai 

tinggi, dan disertai dengan gejala sistemik yang lain 

seperti malaise, anoreksia, keringat malam, dan berat 

badan menurun yang merupakan ciri khas TB selain 

batuk berkepanjangan (Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, 2005). 
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2.1.6.2 Pemeriksaan Fisik 

Pada tuberkulosis paru, kelainan yang didapat tergantung 

luas kelainan struktur paru. Apabila dilakukan pemeriksaan 

pada awal perkembangan penyakit biasanya sulit atau tidak 

ditemukan kelainan.. Kelainan paru pada umumnya terletak 

di daerah lobus superior terutama daerah apex dan segmen 

posterior , serta daerah apex lobus inferior. Pada 

pemeriksaan fisik dapat ditemukan kelainan dengan 

mendengarkan suara nafas dengan menggunakan stetoskop, 

ditemukan antara lain suara napas bronkial, amforik, suara 

napas melemah, ronki basah, dan pada tanda lain adalah 

penarikan paru, diafragma & mediastinum (Perhimpunan 

Dokter Paru Indonesia, 2006). 

 

2.1.6.3 Pemeriksaan Bakteriologik 

Pemeriksaan dahak berfungsi untuk menegakkan diagnosis, 

menilai keberhasilan pengobatan dan menentukan potensi 

penularan. Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis 

dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang 

dikumpulkan dalam dua hari kunjungan yang berurutan 

sewaktu-pagi-sewaktu (SPS) (Kementrian Kesehatan RI, 

2012).  
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Laboratorium Mikroskopis merupakan penunjang utama 

untuk tata laksana pasien Tuberkulosis. Ketersediaan 

perangkat laboratorium mikroskopis tidak dapat dipisahkan 

dalam memberikan pelayanan tata laksana pasien TB selain 

obat anti tuberkulosis (OAT).   

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan dahak 

mikroskopis TB adalah faktor di dalam laboratorium 

(pembuatan sediaan, pembacaan sediaan, pencatatan dan 

pelaporan) dan faktor di luar laboratorium (pasien, petugas 

kesehatan, pengambilan sampel, pengadaan logistik, 

pengelola program) seperti tampak pada bagan di bawah ini. 
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Gambar 2.2 Dampak Lab Yang Buruk (Sumber : Kementrian Kesehatan RI, 2012). 

2.1.6.4 Pemeriksaan Radiologik 

Pemeriksaan standar adalah foto toraks PA. Pemeriksaan 

lain atas indikasi ialah foto lateral, top lordotik, oblik, CT-

Scan. Pada kasus dimana pada pemeriksaan sputum SPS 

positif, foto toraks tidak diperlukan lagi. Pada beberapa 

kasus dengan hapusan positif perlu dilakukan foto toraks 

bila : 
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1. Curiga adanya komplikasi (misal: efusi pleura, 

pneumotoraks). 

2. Hemoptisis berulang atau berat. 

3. Didapatkan hanya 1 spesimen BTA +. 

Interpretasi hasil foto toraks yang diduga TB aktif : 

1. Bayangan berawan/nodular di segmen apikal dan 

posterior lobus atas dan segmen superior lobus 

bawah paru. 

2. Kaviti terutama lebih dari satu, dikelilingi bayangan 

opak berawan atau nodular. 

3. Bayangan bercak milier. 

4. Efusi Pleura. 

Interpretasi hasil foto toraks yang diduga TB inaktif : 

1. Fibrotik, terutama pada segmen apical dan atau 

posterior lobus atas dan atau segmen superior lobus 

bawah. 

2. Kalsifikasi & penebalan pleura. 
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Gambar 2.3 Bagan Alur Diagnosis TB-Paru (Sumber : Kementrian Kesehatan RI, 2015). 
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2.1.7 Penatalaksanaan TB 

Pengobatan tuberkulosis terbagi menjadi 2 fase yaitu fase intensif 

(2-3 bulan) dan fase lanjutan 4 atau 7 bulan. Paduan obat yang 

digunakan terdiri dari paduan obat utama dan tambahan.  

2.1.7.1 Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 

Obat yang dipakai:  

1. Jenis obat utama (lini 1) yang digunakan adalah: 

a. Rifampisin (R) 

b. Isoniazid (H) 

c. Pirazinamid (Z) 

d. Streptomisin (S) 

e. Etambutol (E) 

2. Kombinasi dosis tetap (Fixed dose combination).  

Kombinasi dosis tetap ini terdiri dari :  

a. Empat obat antituberkulosis dalam satu tablet, 

yaitu rifampisin 150 mg, isoniazid 75 mg, 

pirazinamid 400 mg dan etambutol 275 mg. 

b. Tiga obat antituberkulosis dalam satu tablet, 

yaitu rifampisin 150 mg, isoniazid 75 mg dan 

pirazinamid. 400 mg. 

3. Jenis obat tambahan lainnya (lini 2)  

a. Kanamisin. 

b. Kuinolon. 
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c. Obat lain masih dalam penelitian ; makrolid, 

amoksilin + asam klavulanat. 

d. Derivat rifampisin dan INH (Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, 2005). 

2.1.7.2 Dosis OAT 

1. Rifampisin (R) . 10 mg/ kg BB, maksimal 600mg 2-3X/ 

minggu atau BB > 60 kg : 600 mg, BB 40-60 kg : 450 mg, 

BB < 40 kg : 300 mg Dosis intermiten 600 mg / kali. 

2. Isoniazid (H) 5 mg/kg BB, maksimal 300mg, 10 mg /kg BB 

3 X seminggu, 15 mg/kg BB 2 X semingggu atau 300 

mg/hari untuk dewasa, lntermiten : 600 mg / kali. 

3. Pirazinamid (Z): fase intensif 25 mg/kg BB, 35 mg/kg, BB 

3 X semingggu, 50 mg /kg, BB 2 X semingggu atau : BB > 

60 kg : 1500 mg, BB 40-60 kg : 1 000 mg, BB < 40 kg : 750 

mg. 

4. Etambutol (E) : fase intensif 20mg /kg BB, fase lanjutan 15 

mg/kg BB, 30mg/kg BB 3X seminggu, 45 mg/kg BB 2 X 

seminggu atau : BB >60kg : 1500 mg, BB 40 -60 kg : 1000 

mg, BB < 40 kg : 750 mg, Dosis intermiten 40 mg/ kgBB/ 

kali. 
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WHO dan IUATLD (International Union Against 

Tuberculosis and Lung Disease) merekomendasikan 

panduan OAT standar, yaitu: 

Kategori 1: 

a. 2HRZE/4H3R3 

b. 2HRZE/4HR 

c. 2HRZE/6HE 

Kategori 2: 

a. 2HRZES/HRZE/5H3R3E3 

b. 2HRZES/HRZE/5HRE 

Kategori 3: 

a. 2HRZ/4H3R3 

b. 2HRZ/4HR 

c. 2HRZ/6HE 

Tabel 2.1. Efek Samping OAT  

Efek samping  Penyebab Penanganan 

Tidak nafsu makan, mual, 

sakit perut. 

Rifampisin Obat diminum sebelum 

tidur. 

Nyeri sendi. Pyrazinamid Beri aspirin / allopurinol. 

Kesemutan s/d rasa terbakar 

di kaki. 

INH Beri vitamin B6 

(Piridoksin) 100mg per hari. 

Warna kemerahan pada urin. Rifampisin Beri penjelasan tidak perlu 

cemas akan efek samping 

tersebut. 

 (Sumber : Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2006). 
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2.2 Determinan Sosial 

 2.2.1 Definisi 

Graham mengamati bahwa konsep determinan kesehatan mengacu 

baik untuk faktor-faktor sosial yang mempromosikan dan merusak 

kesehatan individu ataupun populasi dalam proses sosial yang 

mendasari suatu distribusi yang tidak merata dari faktor-faktor ini 

akan menyebabkan kelompok  menempati posisi yang tidak setara 

dalam masyarakat. Ketika mengacu pada faktor-faktornya, maka 

akan terbentuk istilah “perantara penentu kesehatan” (Solar & Irwin, 

2007). 

2.2.2 Jenis Determinan Sosial 

  2.2.2.1 Pendidikan  

Pendidikan merupakan indikator sering dipergunakan dalam 

epidemiologi. Pendidikan dapat diukur sebagai variabel 

kontinu atau berkelanjutan (tahun pendidikan selesai), atau 

sebagai variabel kategoris dengan menilai tonggak 

pendidikan seperti penyelesaian sekolah dasar atau tinggi , 

ijazah pendidikan tinggi , atau derajat. Berikut adalah 

beberapa interpretasi pendidikan yang berkaitan dengan 

kesehatan :  

1. Posisi sosial yang akan menentukan hubungannya 

dengan pekerjaan dan pendapatan yang dipengaruhi 

oleh kinerja di sekolah dasar dan menengah dan 
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mencapai pencapaian akhir di usia dewasa muda bagi 

kebanyakan orang. 

2. Pengetahuan dan kemampuan terlatih yang 

dipengaruhi pendidikannya akan mempengaryhi 

koknitif seseorang. 

3. Sakit di masa kecil dapat membatasi kehadiran 

pendidikan dan atau pencapaian dimasa depannya. 

2.2.2.2 Pekerjaan 

Beberapa mekanisme yang lebih umum yang dapat 

menjelaskan hubungan antara pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi kesehatan terkait adalah : 

1. Pekerjaan (orang tua atau diri sendiri) sangat 

berkaitan dengan pendapatan  dan mungkin karena 

inilah terdapat hubungan langsung antara  sumber 

daya materi dengan kesehatan. 

2. Pekerjaan dapat berdampak pada jaringan sosial, 

tekanan karena pekerjaan, kontrol, otonomi, dengan 

demikian mempengaruhi hasil kesehatan melalui 

proses psikososial. 

2.2.2.3 Pendapatan 

Pendapatan adalah posisi yang ditentukan langsung dari 

komponen sumber daya material yang didapatkan langsung 

dari jenis pekerjaan. Mekanisme yang dapat menjelaskan 
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hubungan antara pendapatan yang dapat mempengaruhi 

kesehatan adalah : 

1. Daya beli untuk membeli sumber daya yang baik 

seperti makanan dan tempat tinggal. 

2. Memudahkan akses kesemua layanan, yang dapat 

meningkatkan kesehatan secara langsung. 

3. Membina harga diri dan status sosial dalam 

bermasyarakat. 

2.2.2.4 Kelas Sosial 

Konsep kelas dikaitkan dengan posisi seseorang dalam 

masyarakat berdasarkan kriteria ekonomi, maksudnya disini 

adalah pembeda kedudukan seseorang dalam masyarakat 

berdasarkan kriteria ekonomi, yang berarti apabila semakin 

tinggi perekonomian seseorang maka semakin tinggi pula 

kedudukannya, dan bagi mereka perekonomiannya bagus 

(berkecukupan) termasuk kategori kelas tinggi (high class ), 

begitu juga sebaliknya bagi mereka yang perekonomiannya 

cukup bahkan kurang, mereka termasuk kategori kelas 

menengah ( middle class ) dan kelas bawah ( lower class) 

(Lahelma et al; 2004). Kelas sosial berhubungan dengan 

kepemilikan atau kontrol atas sumber daya produktif (fisik, 

keuangan, dan organisasi). Kelas sosial memberikan 

mekanisme yang rasional yang menjelaskan bagaimana 

ketidaksetaraan ekonomi yang dihasilkan, dan bagaimana 
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mereka dapat mempengaruhi kesehatan. Luasnya hak 

individu dan kekuatan untuk mengendalikan aset produktif 

menentukan strategi individu dan praktik yang ditujukan 

untuk memperoleh pendapatan dan, sebagai hasilnya, 

menentukan standar hidup individu tersebut contohnya 

pemilik perusahaan, rumah, atau pemegang kekuasaan pada 

pemerintahan (Solar & Irwin, 2007). 

2.2.2.5 Gender 

Jenis kelamin termasuk kedalam karakteristik yang 

ditentukan secara biologis. Dalam bermasyarakat, jenis 

kelamin sering mendapatkan diskriminasi dimana anggota 

kelompok didefinisikan secara sosial dan diperlakukan 

berbeda (tidak adil) karena masuknya mereka kedalam salah 

satu grup atau kelompok.  

2.2.2.6 Etnis  

Konstruksi perbedaan ras atau etnis merupakan dasr dari 

praktek-praktek diskriminatif dalam banyak konteks. Istilah 

ini mengacu pada kelompok-kelompok sosial, dalam hal ini 

sering berbagi warisan budaya dan keturunan sehinggan 

menimbulkan kepemilikan karakterisktik fisik dan jasmani 

(contoh seperti warna kulit).  

Pada negara–negara demokrasi kapitalis ketidaksetaraan 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kelas sosial dianggap 
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sah sebagai faktor penentu kesehatan, namun tidak untuk 

gender dan etnic (Solar & Irwin, 2007). 

 

 

Gambar 2.4. Alur determinan sosial terhadap kesehatan. Sumber : (Lahelma et al; 2004). 

2.2.3 Pengaruh Determinan Sosial Terhadap TB Paru 

Tingkatan determinan sosial yang dimiliki seseorang akan sangat 

mempengaruhi tingkat kesehatan individu tersebut disamping faktor 

penyakit itu sendiri. Salah satu penyakit yang kejadiannya dipengaruhi oleh 

determinan sosial adalah TB paru. Komponen yang dimiliki determinan 

sosial itu adalah tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kelas sosial 

yang secara bersama atau memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya 

dalam mempengaruhi tingkat kesehatan (Lahelma et al, 2004). Pada 

kejadian TB determinan sosial mempengaruhi kejadian TB melalui berbagai 

aspek. Baik tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, ataupun kelas sosial 

dapat berkontribusi secara bersamaan dalam mempengaruhi beberapa faktor 

yang mempengaruhi risiko kejadian TB. Determinan sosial akan 

mempengaruhi akses pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan 

bekerja dan tempat tinggal, serta pengetahuan dan prilaku tentang kesehatan 

yang nantinya mempengaruhi risiko kejadian TB. Selain mempengaruhi 

risiko kejadian TB, determinan sosial juga turut ambil pernan dalam 

diagnosis dan prognosis dari penyakit TB (Lönnroth, 2011). 
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2.3 Faktor Risiko 

Faktor risiko adalah yang menentukan seberapa besarkah seseorang 

mempunyai peluang untuk terkena suatu penyakit. Faktor risiko yang 

dimaksud dalam konteks kejadian TB adalah (Lönnroth, 2011) :  

Status sosial ekonomi (determinan sosial) akan berimplikasi terhadap 

beberapa faktor risiko berikut yaitu akses pelayanan kesehatan, ketahanan 

pangan, kondisi hidup dan kerja, pengetahuan, sikap, dan prilaku terhadap 

kesehatan. Dimana faktor-faktor tersebut akan berpengaruh terhadap : 

1. Kontak dengan kasus TB menular. 

2. Tingkat paparan tinggi terhadap M.tuberkulosis. 

3. Infeksi TB. 

4. Perkembangan penyakit. 

5. Diagnosis tertunda. 

6. Hasil yang merugikan. 

a. Hasil pengobatan TB buruk. 

b. Hasil kesehatan umum yang buruk. 

c. Biaya bencana. 

d. Konsekuensi sosial yang merugikan. 

 

2.4 Pengendalian TB 

Pada tahun 2000 WHO membentuk Stop TB Partnership guna mendukung 

Millennium Development Goals (MDG) dalam pengendalian TB di dunia. 
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Tujuan utama dari Stop TB Partnership adalah untuk mengurangi insidensi, 

prevalensi, dan mortalitas akibat TB (WHO,  2014). 

Strategi nasional program pengendalian TB nasional terdiri dari 7 strategi, 

terdiri dari 4 strategi umum dan didukung oleh 3 strategi fungsional. Ketujuh 

strategi ini berkesinambungan dengan strategi nasional sebelumnya, dengan 

rumusan strategi yang mempertajam respons terhadap tantangan pada saat ini. 

Strategi nasional program pengendalian TB nasional sebagai berikut 

(Aditama & Subuh, 2011) : 

1. Memperluas dan meningkatkan pelayanan DOTS yang bermutu. 

2. Menghadapi tantangan TB/HIV, MDR-TB, TB anak dan kebutuhan 

masyarakat miskin serta rentan lainnya. 

3. Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, masyarakat 

(sukarela), perusahaan dan swasta melalui pendekatan Public-Private 

Mix dan menjamin kepatuhan terhadap International Standards for 

TB Care. 

4. Memberdayakan masyarakat dan pasien TB.  

5. Memberikan kontribusi dalam penguatan sistem kesehatan dan 

manajemen program pengendalian TB. 

6. Mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap 

program TB.  

7. Mendorong penelitian, pengembangan dan pemanfaatan informasi 

strategis. 
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2.5 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Kerangka Teori. Sumber:  (Lönnroth, 2011) 
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2.6 Kerangka Konsep 

 Determinan Sosial : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Kerangka Konsep. 

2.7 Hipotesis 

Dari konsep penelitian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu: 

1. Pendidikan < 9 tahun merupakan faktor risiko kejadian TB paru di 

Puskesmas Panjang. 

2. Tidak memiliki pekerjaan merupakan faktor risiko kejadian TB paru di 

Puskesmas Panjang. 

3. Pendapatan rendah merupakan faktor risiko kejadian TB paru di 

Puskesmas Panjang. 

4. Tidak memiliki sumber daya produktif (kelas sosial) merupakan faktor 

risiko kejadian TB paru di Puskesmas Panjang. 
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