
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Salah satu penyakit penyebab kematian utama yang disebabkan oleh 

infeksi adalah tuberkulosis/TB (Depkes RI, 2005). Tuberkulosis ialah 

penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium 

tuberculosis. Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan masyarakat 

yang penting di dunia. Bahkan di Indonesia TB adalah pembunuh nomor 

satu diantara penyakit menular dan merupakan penyebab kematian nomor 

tiga setelah penyakit jantung dan penyakit pernafasan akut pada seluruh 

kalangan usia (PDPI, 2006). Tuberkulosis masih menjadi penyebab utama 

dari morbiditas dan mortalitas pada semua umur terutama di negara 

berkembang (WHO, 2008). 

 

 

Laporan WHO pada tahun 2009, mencatat peringkat Indonesia menurun 

ke posisi lima dengan jumlah penderita TBC sebesar 429 ribu orang. Lima 

negara dengan jumlah terbesar kasus insiden pada tahun 2009 adalah 

India, Cina, Afrika Selatan, Nigeria dan Indonesia. Pada Global Report 

WHO 2010, didapat data TB Indonesia, Total seluruh kasus TB tahun 



2 
 

2009 sebanyak 294.731 kasus, dimana 169.213 adalah kasus TB baru BTA 

positif, 108616 adalah kasus TB BTA negatif, 11.215 adalah kasus TB 

Extra Paru, 3709 adalah kasus TB Kambuh, dan 1978 adalah kasus 

pengobatan ulang diluar kasus kambuh (PPTI, 2012). 

 

 

Laporan mengenai jumlah penderita tuberkulosis anak jarang didapat 

(Depkes RI, 2008). Namun, besarnya angka kejadian tuberkulosis pada 

orang dewasa dapat diperkirakan bahwa angka kejadian tuberkulosis pada 

anak tinggi pula (Kartasasmita, 2002). Berdasarkan laporan kasus tahunan 

TB di dunia yaitu 9 juta orang, sekitar 1 juta orang (11%) dirata-ratakan 

merupakan anak-anak (usia <15 tahun). Hal ini bervariasi di berbagai 

negara mulai dari 3 sampai 25% (WHO, 2006). Sementara data yang 

diperoleh dari Laporan Situasi Terkini Perkembangan Tuberkulosis di 

Indonesia Januari-Juni 2011 didapatkan proporsi pasien TB anak diantara 

seluruh kasus TB pada tahun 2008-2010 mempunyai range sebesar 9,4- 

11,2% (diharapkan sekitar 15%), terendah pada tahun 2010 dan tertinggi 

pada tahun 2008. Bila dibandingkan antara tahun 2010- 2011 terjadi 

penurunan hanya sebesar 0,1% (Kemenkes RI, 2011). 

 

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada tahun 

2011 penemuan suspek Tb paru di Kota Bandar Lampung tahun 2011 

sebanyak 8.424 suspek dari target yang ditetapkan 13.533 suspek (62,2%). 

Terdapat 1.259 total kasus penderita TB paru. Dari jumlah tersebut total 

penderita baru dengan hasil BTA positif adalah 1.000 penderita, jumlah 
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total penderita dengan hasil BTA Negatif Rontgen positif adalah 231 

kasus, dan jumlah total penderita BTA positif kambuh adalah 28 kasus. 

Dari total 1.000 penderita BTA positif diatas, penderita yang berobat atau 

diobati sebanyak 750 penderita. Dengan rincian 673 kasus berhasil 

sembuh, 45 kasus gagal, 19 kasus tidak periksa dahak, 8 kasus default, 3 

kasus pindah, dan 2 kasus meninggal (P2M Dinas kesehatan Bandar 

Lampung, 2011). 

 

Meskipun memiliki beban tertinggi kasus TB, Indonesia merupakan 

negara pertama di antara negara-negara beban tinggi di kawasan WHO 

Asia Tenggara yang berhasil mencapai target TB global untuk deteksi 

kasus dan keberhasilan pengobatan pada tahun 2006. Proporsi kambuh dan 

pengobatan gagal masih di bawah 2%, menunjukkan bahwa secara umum, 

tingkat resistensi obat TB di antara pasien dirawat di fasilitas kesehatan 

masih rendah. Namun, data ini berasal dari Puskesmas, yang telah 

menerapkan strategi DOTS sesuai selama 15 tahun terakhir. Masalah 

resistansi obat mungkin lebih tinggi dalam sektor rumah sakit dan swasta 

yang belum sepenuhnya terlibat dalam program pengendalian TB. 

Akibatnya, ketidakpatuhan dengan strategi DOTS dan proporsi tinggi 

pengobatan drop out lebih tinggi dibandingkan di Puskesmas (TB 

Indonesia, 2011). 

 

 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit 

Umum Abdul Moeloek didapatkan bahwa penyakit tuberkulosis termasuk 
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dalam 10 penyakit terbanyak rawat jalan di rumah sakit tersebut. Bagian 

Rekam Medis Rumah Sakit Abdul Muluk memberikan data jumlah 

kunjungan anak penderita tuberkulosis di poli anak pada tahun 2010 

sebanyak 1.761 orang, tahun 2011 sebanyak 1.448 orang dan tahun 2012 

periode Januari-Agustus sebanyak 693 orang. Selama 3 tahun terakhir TB 

anak sering menempati urutan pertama jumlah kunjungan terbanyak di 

Poli Anak Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek setiap bulannya.  Data 

terakhir pada bulan Agustus 2012 didapatkan jumlah kunjungan sebanyak 

92 orang dan TB anak masih  merupakan penyakit nomor satu yang 

menjadi diagnosis terbanyak di poli anak rumah sakit tersebut pada bulan 

tersebut. 

 

 

Prinsip pengobatan TB anak meliputi: kombinasi lebih dari satu macam 

obat; pengobatan jangka panjang, teratur, dan tidak terputus; obat 

diberikan secara teratur tiap hari. Prinsip ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya resistensi terhadap obat (IDAI, 2007). Dengan pertimbangan 

bahaya yang ditimbulkan oleh resistensi kuman TB, maka sangatlah 

diperlukan kepatuhan dari pasien dalam menjalani terapi pengobatannya. 

Masa pengobatan untuk penderita TB minimal adalah enam bulan. Dalam 

rentang waktu yang tidak singkat ini banyak kemungkinan yang bisa 

mempengaruhi jalannya terapi. Berdasarkan penelitian yang pernah 

dilakukan, ditemukan bahwa di negara-negara berkembang masih sering 

dijumpai kejadian ketidakpatuhan terhadap terapi pengobatan tuberkulosis 

(Aditama, 2003). 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan dan 

penyembuhan penyakit tuberkulosis, diantaranya adalah: faktor sarana, 

faktor penderita, serta faktor keluarga dan lingkungan masyarakat 

(Permatasari, 2005). Pola perawatan orang tua terhadap anak tuberkulosis 

primer dapat mendukung masa penyembuhan pasien. Lama waktu 

pengobatan yang lebih panjang dari yang seharusnya membuat orang tua 

tidak sabar dan merasa kasihan pada anaknya karena harus terus minum 

obat, maka orang tua tidak datang membawa berobat kembali anaknya 

sehingga obat akan berhenti sebelum waktunya yang justru dapat 

menimbulkan komplikasi yang sebagian besar terjadi dalam 2 bulan 

setelah terjadinya penyakit dan merupakan fokus reaktivasi nantinya 

(Ngastiyah, 2003). 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa ibu/bapak, yang pada 

umumnya merupakan orang terdekat dalam keluarga bagi seorang anak, 

memiliki peranan penting dalam proses pengobatan dan penyembuhan 

anak penderita tuberkulosis. Seorang anak belum dapat mandiri sehingga 

membutuhkan dukungan ibu/bapak terutama dalam menjalani pengobatan 

tuberkulosis yang sifatnya teratur dan kontiniu.  Kepatuhan ibu/bapak 

dalam pengobatan anaknya yang menderita tuberkulosis dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang ada dalam diri ibu/bapak tersebut maupun faktor lain 

yang berasal dari luar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berhubungan terhadap kepatuhan ibu/bapak 



6 
 

dalam pengobatan tuberkulosis anak di Poliklinik Anak Rumah Sakit 

Abdul Moeloek. 

 

B. Rumusan Pemasalahan 

 

Tuberkulosis banyak terjadi di dunia, terutama di negara berkembang 

seperti Indonesia. Penyakit ini menyerang semua kalangan usia termasuk 

anak-anak (usia<15 tahun). Anak yang menderita tuberkulosis 

membutuhkan pengobatan yang rutin dan teratur selama waktu tertentu 

untuk mendukung kesembuhan anak dari penyakit tersebut. Peran orang 

tua, baik ibu maupun bapak, yang merupakan orang yang paling dekat 

dengan anak pada umumnya dan banyak berperan dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang belum mandiri, sangat 

dibutuhkan dalam keberhasilan pengobatan tuberkulosis pada anak. Untuk 

itu perlu diketahui apa yang menjadi faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tindakan seorang ibu/bapak dalam pengobatan tuberkulosis 

yang diderita anaknya melalui tahapan wawancara dengan alat kuisioner. 

 

 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Apakah faktor-

faktor yang berhubungan terhadap kepatuhan ibu/bapak dalam pengobatan 

tuberkulosis anak?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya hal-hal yang berhubungan terhadap kepatuhan ibu/bapak 

dalam pengobatan tuberkulosis anak. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya faktor pengetahuan ibu/bapak tentang tuberkulosis 

berhubungan terhadap kepatuhan ibu/bapak dalam pengobatan 

tuberkulosis anak di Poli Anak Rumah Sakit Abdul Moeloek 

Desember 2012-Januari 2013. 

b. Diketahuinya faktor sikap ibu/bapak terhadap tuberkulosis 

berhubungan terhadap kepatuhan ibu/bapak dalam pengobatan 

tuberkulosis anak di Poli Anak Rumah Sakit Abdul Moeloek 

Desember 2012-Januari 2013. 

c. Diketahuinya faktor pendorong berupa orang-orang berpengaruh  

berhubungan terhadap kepatuhan ibu/bapak dalam pengobatan 

tuberkulosis anak di Poli Anak Rumah Sakit Abdul Moeloek 

Desember 2012-Januari 2013. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat bagi penulis 

Memperoleh informasi dan pengalaman langsung dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan penyusunan hasil penelitian mengenai faktor-faktor 

yang berhubungan terhadap kepatuhan ibu/bapak dalam pengobatan 

tuberkulosis anak di Poli Anak Rumah Sakit Abdul Moeloek 

Desember 2012-Januari 2013. 

2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam 

pengembangan informasi penelitian yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang berhubungan terhadap kepatuhan ibu/bapak dalam 

pengobatan tuberkulosis anak.  

3. Rumah Sakit 

Dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan terhadap kepatuhan ibu/bapak dalam pengobatan 

tuberkulosis anak, yang kemudian diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi rumah sakit untuk mengupayakan peningkatan informasi yang 

diberikan kepada ibu/bapak agar mendukung proses pengobatan 

dengan baik sehingga keberhasilan pengobatan dapat tercapai. 

4. Ibu dan bapak 

Untuk menambah informasi ibu/bapak tentang penyakit tuberkulosis 

dan pentingnya dukungan ibu/bapak terhadap proses pengobatan anak 

yang menderita tuberkulosis. 
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E. Kerangka penelitian 

 

1. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Teori Lawrence Green (Notoadmojo, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor predisposisi : 

a. Pengetahuan 

b. Sikap 

c. Keyakinan 

d. Kepercayaan 

e. Nilai-nilai 

 
Faktor pemungkin : 

a. Adanya puskesmas 

atau sarana kesehatan 

b. Adanya prasarana 

yang mendukung 

Faktor pendorong: 

a. Adanya orang-orang di 

lingkungan sekitar yang 

berpengaruh 

b. Adanya kelompok-

kelompok masyarakat 

khusus 

 

Kepatuhan (tindakan 

pengobatan) 
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2. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Gambar 2. Kerangka konsep. 

 

 

F. Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Adanya hubungan pengetahuan ibu/bapak terhadap kepatuhan 

ibu/bapak dalam pengobatan tuberkulosis anak. 

2. Adanya hubungan sikap ibu/bapak terhadap kepatuhan ibu/bapak 

dalam pengobatan tuberkulosis anak. 

3. Adanya hubungan orang-orang yang berpengaruh terhadap kepatuhan 

ibu/bapak dalam pengobatan tuberkulosis anak. 

Pengetahuan ibu/bapak 

 

 

Variabel independen Variabel dependen 

Faktor pendorong : 

Adanya orang-orang di 

lingkungan sekitar yang 

berpengaruh 

Kepatuhan ibu/bapak dalam 

pengobatan tuberkulosis anak 

Sikap ibu/bapak 

 


