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Abstract

Tuberculosis (TB) is caused by Mycobacterium tuberculosis. Prevalence of pulmonary tuberculosis in 
Indonesia there are 583.000 cases, 140.000 deaths and 13/100.000 population represent a new patient. About 
75% of TB patient are the most productive age group are economically (15-50 years) with nutrional and 
economic status is quite low. World TB report by the World Health Organization latest still puts Indonesia as 
the largest contributor to the TB number 3 in the world  after India and China with a number of new cases 
totaled 528.000 in the years. The purpose of this study was to determine the profile of patient with pulmonary 
tuberculosis who get outpatient treatment in puskesmas Blangpidie southwest Aceh district, Aceh Province. 
The population in this study were patient diagnosed with pulmonary tuberculosis who get treatment at the 
puskesmas Blangpidie. This research is a descriptive method with cross sectional design, sample selection is 
by the total  sampling. The sample of 37 patient with TB. The data will be analyzed using univariate analysis. 
Results univariate analysis with 6 variables as factors wich closeness of the relationship with pulmonary TB 
patients who get outpatient at the puskesmas Blangpidie. Age (28 men with age 15-54 years 75,68%), sex (21 
males 56,70%), education (14 person with highest education level of junior high 37,84%), income (20 people 
with low socioeconomic 54,05%), nutritional status (26 people with poor nutrition 70,27%), knowledge (24 
people with poor knowledge 64,86%). 
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PENDAHULUAN

Tuberkulosis (TB) paru merupakan penyakit 
infeksi pada paru yang disebabkan oleh kuman 
Mycobacterium tuberculosis yang ditemukan pada 
tahun 1882 oleh Robert Koch, Kuman ini dapat 
menular lewat percikan ludah yang keluar saat batuk, 
bersin atau berbicara1 .

TB merupakan penyebab utama kematian di antara 
berbagai infeksi. Penyakit ini menjadi masalah yang 
cukup besar bagi kesehatan masyarakat terutama di 
negara yang sedang berkembang. Sosial ekonomi 
yang rendah akan menyebabkan kondisi kepadatan 
hunian yang tinggi dan buruknya lingkungan, selain 
itu masalah kurang gizi dan rendahnya kemampuan 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
layak juga menjadi problem bagi golongan sosial 
ekonomi rendah. TB sangat erat kaitannya faktor 
usia, jenis kelamin, adanya sumber penularan, daya 
tahan tubuh yang rendah, riwayat kontak penderita, 
tingkat sosial ekonomi maupun pendapatan keluarga, 
status gizi, pendidikan, serta pengetahuan pasien. 
Penyebab dan kematian TB Lebih dari  15-54 tahun 

dengan sosial ekonomi rendah2-4.
World Health Organization (WHO) masih 

menempatkan Indonesia sebagai penyumbang TB 
terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Cina 
dengan jumlah kasus baru berjumlah 528.000 dalam 
setahunnya1,3,5.

Berdasarkan data dari dinas kesehatan Aceh, 
prevalensi penderita dengan BTA positif yang 
ditemukan pada periode Januari – Desember 2008 
berjumlah 2.793 kasus dengan Case Detection 
Rate (CDR) 40 %, meningkat bila dibandingkan 
pencapaian tahun 2007 dimana CDR yang dicapai 
adalah 38 %. Pencapaian ini masih jauh dari target 
nasional sekurang-kurangnya 70 %. Bila dilihat 
gambaran perkabupaten/ kota, terdapat 3 dari 23 
kabupaten/ kota yang CDR nya diatas 70% yaitu 
Kabupaten Aceh Barat Daya dengan CDR 98.1 % 
dan Kabupaten Pidie Jaya dengan CDR 101,5 % 
serta Kota Subulussalam dengan CDR 112 % 6 .

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam 
penyembuhan TB paru antara lain progresivitas 
infeksi, Diabetes Mellitus, HIV, penyakit ginjal, 
kehamilan, malnutrisi, merokok, alkohol, terapi 
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kortikosteroid, faktor genetik, tidak selesai 
pengobatan, gagal pengobatan, hilangnya motivasi 
penderita, problem ekonomi, sulitnya transportasi, 
komunikasi yang kurang baik antara penderita 
TB paru dengan petugas kesehatan, kurangnya 
informasi/pemahaman mengenai penyakitnya, serta 
faktor sosioekonomi kultural1,3,7 .

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa 
Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki angka kejadian 
sekitar 98,1%  atau sekitar 250 penderita tuberkulosis 
dalam kurun waktu satu tahun yaitu pada tahun 
2009. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi dinas 
kesehatan setempat yang harus segera ditindak 
lanjuti. Blangpidie adalah salah satu kecamatan 
yang terletak pada kawasan Aceh Barat Daya yang 
dinyatakan memiliki tingkat penularan yang cukup 
tinggi dari kecamatan lainnya.

Sehingga dari uraian di atas dengan berbagai 
masalah yang terkait, peneliti merasa tertarik 
melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana 
“Profil penderita TB paru dengan BTA positif yang 
berobat jalan di Puskesmas Blangpidie Kabupaten 
Aceh Barat Daya”.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif yaitu mengetahui profil tuberkulosis yang 
berobat jalan di Puskesmas Blangpidie Kabupaten 
Aceh Barat Daya, pada Bulan Januari sampai 
Desember 2010. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah pasien 
yang di diagnosa Tuberkulosis yang mendapat 
pengobatan di Puskesmas Blangpidie Kabupaten 
Aceh Barat Daya. Sampel yang digunakan adalah 
seluruh dari jumlah populasi TB yang berobat di 
Puskesmas Blangpidie, penderita dengan diagnosa 
BTA positif pada Bulan Januari sampai Desember 
2010.

Lokasi yang akan dilakukan penelitian ini adalah 
di Puskesmas Blangpidie Kabupaten Aceh Barat 
Daya yaitu pada Bulan Agustus sampai Desember 
2010.

Data yang diperoleh langsung oleh peneliti 
dilokasi penelitian melalui wawancara langsung 
dengan responden  dengan menggunakan 
kuesioner.

Penelitian ini menggunakan kartu status 
penderita atau medical record dalam masa periode 
Januari sampai Desember 2010. Selain itu, dalam 
penelitian ini juga menggunakan timbangan berat 
badan dan meteran untuk mengukur status gizi 
pasien. Data dikumpulkan dengan cara kunjungan 

ke Puskesmas Blangpidie dan kunjungan ke rumah 
responden dengan menggunakan kuesioner.

Setelah data dikumpulkan, maka langkah 
selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan 
data dilakukan secara manual dengan cara editing 
dan tabulating. Data yang diperoleh dalam penelitian 
ini akan dianalisis menggunakan analisis univariat 
dan hasil dari analisis akan disajikan dalam bentuk 
tabel dan narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
 Hasil pengumpulan data pasien yang berobat 
jalan di Puskesmas Blangpidie dengan jumlah 
responden 37 orang dan di jumlahkan berdasarkan 
analisis univariat dengan persentase.

Tabel 1. Rangkuman dari beberapa variabel terhadap Profil 
Penderita TB paru di Puskesmas Blangpidi

TB merupakan suatu penyakit menahun, namun 
setiap hari terdapat 5 ribu orang mati dikarenakan 
penyakit ini, lebih dari 90% penyebab TB terjadi 
pada negara yang sedang berkembang dan 75% 
diantaranya terdapat pada mereka yang berusia 
produktif yaitu antara 15 – 54 tahun dengan status 
ekonomi yang berbeda setiap kelompok umur. 
Survey prevalens TB paru tahun 2004, dimana 78% 
jenis kelamin laki-laki pernah menderita penyakit TB 
paru dibandingkan perempuan 74%. 
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Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa 
pervelens penyakit TB paru memiliki tingkat 
kerentanan terhadap mereka yang berusia produktif, 
berkisar antara 28 responden (75,68%), dan terjadi 
pada mereka yang berjenis kelamin pria yaitu 21 
responden (56,70%).

Tingkat pendidikan pasien TB paru pada 
penelitian ini  sebagian besar pendidikan responden 
adalah Sekolah Menengah pertama (SMP) yaitu 
37,84%. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi 
responden sebagian besar dalam kategori rendah, 
sehingga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan 
sampai ke jenjang tingkat tinggi, sehingga responden 
lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan. 
Rendahnya pendidikan responden sehingga 
menyebabkan informasi yang diterima tentang TB 
paru tidak dapat diserap secara sempurna.

Melalui pendidikan, seseorang dapat lebih 
terampil dan lebih memahami tentang berbagai 
penyakit yang diderita, begitu juga terhadap 
pemahaman tentang penyakit TB paru, dengan 
adanya pendidikan yang dimiliki masyarakat 
maka akan memahami dan berpengalaman dalam 
mengatasi penyakit TB paru yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 20 
orang (54,05%), tingkat sosial ekonomi responden 
termasuk dalam dalam kategori rendah, sehingga 
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk 
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
memadai tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Tungdim (2010) di india, yang 
menyatakan bahwa rendahnya status ekonomi 
sangat berkaitan erat terhadap pervalensi TB paru 
dan dalam hal ini pendidikan juga menjadi suatu 
faktor penting dalam prevalensi TB di India8 .

Hasil penelitian dari responden yang berobat 
jalan dipuskesmas Blangpidie memberikan 
gambaran bahwa sebagian besar pada kategori gizi 
kurang  yaitu dengan jumlah 26 orang (70,27%). 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan 
bahwa pasien TB paru memiliki status gizi yang 
kurang dan mempengaruhi timbulnya penyakit TB 
paru. TB paru dengan berat badan rendah sering 
timbul bersamaan, TB paru mempengaruhi status 
gizi yang buruk, sebaliknya status gizi yang buruk 
dapat mempengaruhi timbulnya penyakit TB paru.

Penelitian ini sesuai dengan beberapa referensi  
tentang hubungan penyakit lain pada paru seperti 
PPOK, malnutrisi dan faktor sosial demografis 
dengan TB paru,  dimana prevalensi TB paru  
memiliki kaitan  tingkat,  prevalensi dan malnutrisi 
yang mencapai 87% pada pasien TB paru yang 
mengalami malnutrisi 9-11. 

Menurut Rusnoto Pengetahuan tentang TB 
paru yang rendah akan beresiko lebih besar dari 
pada mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang 
baik3, ternyata dalam hasil penelitian dipuskesmas 
Blangpidie didapatkan 64,5% responden atau 24 
orang tidak mengetahui tentang tuberkulosis paru.

KESIMPULAN 

Dari hasil uraian diatas didapatkan bahwa 
umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, 
status ekonomi serta pengetahuan pasien TB yang 
berobat jalan di Puskesmas Blangpidie berpengaruh 
terhadap kejadian TB paru di Kecamatan Blangpidie, 
Kabupaten Aceh Barat Daya.

SARAN

1. Kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh 
Barat Daya agar dapat secepatnya membuat 
suatu kebijakan baik dalam bentuk alokasi dana 
khusus untuk pemberantasan lebih optimal dalam 
memutuskan rantai penularan TB. 

2. Kepada pihak Puskesmas setempat agar lebih 
aktif melakukan survey lapangan terhadap 
penyakit menular seperti TB.

3.  Penelitian lanjutan tentang penularan tuberkulosis 
di kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat 
Daya sehingga daerah setempat dapat terbebas 
dari TB. 
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