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ABSTRAK 

 

Meliza Lasmaida Gultom 032016027 

Karakteristik Penderita TB Paru Di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir 

Tahun 2020. 

 

Program Studi Ners 2020 

Kata kunci : Karakteristik penderita TB paru 

 

(xvii+72+Lampiran) 

 

TB paru atau yang juga di kenal dengan sebutan tuberkulosis adalah infeksi 

yang disebabkan oleh basil tahan asam (BTA) mycobacterium 

tuberculosis.Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global, dengan 

berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, insidens dan kematian akibat 

tuberkulosis.Prevalensi penderita TB paru yang semakin meningkat dimana 

dipengaruhi oleh karakteristik yang menghubungkan dengan kejadian TB 

paru.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik penderita TB paru di 

Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020.Penelitian ini menggunakan 

rancangan deskriptif.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita TB paru 

yang datang untuk mengambil obat. Teknik pengambilan sampel menggunakan total 

samplingdengan jumlah responden 35 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rerata usia responden adalah 43,71 tahun. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-

laki (68,6%). Mayoritas responden berpendidikan SMP/sederajat (40,0%). Mayoritas 

responden bekerja sebagai petani (28,6%). Mayoritas responden memiliki kebiasaan 

merokok (80,0%). Mayoritas responden memiliki kebiasaan mengkonsumsi alkohol 

(60,0%). Mayoritas responden dengan IMT dalam kategori Normal = 18,5 kg/m² 

(51.4%). Mayoritas responden tidak memiliki penyakit penyerta (65,7%). Mayoritas 

responden  tidak pernah kontak dengan penderita TB paru lainnya (82,9%). Mayoritas 

responden tidak memiliki riwayat kekambuhan (94,3%). Pesien yang menderita TB 

paru disebabkan karena adanya faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

merokok, minum alkohol. Diharapkan pasien TB paru mampu untuk tetap 

meningkatkan pengetahuannya terutama tentang karakteristik TB paru serta mampu 

berperilaku baik dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit TB paru. 
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ABSTRACT 

 

Meliza Lasmaida Gultom 032016027 

Characteristics of Patients with Pulmonary Tuberculosis in Balai Jaya Health Center, 

Rokan Hilir2020. 

 

Nurse Study Program 2020 

Keywords: Characteristics of pulmonary TB sufferers 

 

(xvii + 72 + Attachments) 

 

 Pulmonary TB or also known as tuberculosis is an infection caused by 

mycobacterium tuberculosis-resistant acid (BTA). This research aims to determine the 

characteristics of pulmonary tuberculosis patients at Balai Jaya Health Center Rokan 

Hilir Regency in 2020. This research using descriptive method, with a total of 35 

respondents. The results showed that the average age respondents were in the range 

39-47 with a standard deviation of 11.769, the lowest age being 19 and the highest is 

70 and the mean is 43,71. The majority of respondents were male (68.6%). The 

majority of respondents have a junior high school/ equivalent (40.0%). The majority of 

respondents work as farmers (28.6%). The majority of respondents had a smoking 

habit (80.0%) of 80.0% of patients who smoked as much as 77.1%> 5 years of 

smoking, and as many as 34.3% spent 11-20 cigarettes per day.The majority of 

respondents have alcohol consumption habits (60.0%) of 60.0% of respondents 

consume alcohol 57.1%> 5 years consumed alcohol, and 42.9% <3 times consumed 

alcohol in a week. The majority of respondents with normal IMT = 18.5 kg / m² 

(51.4%). The majority of respondents did not have concomitant diseases (65.7%). The 

majority of respondents had never contacted with other pulmonary TB patients 

(82.9%), from 82.9% as many as 88.6% had never lived at home with pulmonary TB 

patients the other. The majority of respondents had no history of recurrence and had 

never consumed OAT before (94.3%). patients suffering from pulmonary TB are 

caused because of the age, gender, education, occupation, smoking, and alcohol 

alcohol. The research can be used as input for respondents to keep improving His 

knowledge is mainly about the characteristics of pulmonary TB and can behave 

properly in efforts to prevent and transmit pulmonary TB disease. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

Mycobacterium Tuberculosis.Biasanya melibatkan paru-paru, tetapi juga dapat 

terjadi di bagian lain dari tubuh. TB adalah penyebab paling umum kedua di dunia 

dari penyakit menular, setelah HIV diperoleh Acquired Immuno Deficiency 

Syndrome (AIDS) (Lewis, 2011). Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi 

perhatian global, dengan berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, insidens 

dan kematian akibat tuberkulosis (Nuraisya, 2018).Penderita TB paru meningkat 

setiap tahunnya karena setiap satu penderita tuberkulosis dengan sputum 

mengandung Basil Tahan Asam (BTA) positif akan menularkan pada 10-15 orang 

lain setiap tahun nya (Nuraeni, 2015). 

Menurut data WHO (World Health Organization) terjadi peningkatan pada 

penderita TB paru, dimana pada tahun 2017 diperkirakan ada 10,4 juta kejadian 

baru kasus TB di seluruh dunia, dimana 5,9 juta (56%) laki-laki, 3,5 juta (34%) 

wanita dan 1,0 juta (10%) anak-anak. Pada tahun 2018, diperkirakan ada 9,0-11,1 

juta kasus TB baru (insiden) di seluruh dunia, di mana 5,7 juta adalah laki-laki, 

3,2 juta adalah perempuan dan 1,1 juta adalah anak-anak. Delapan negara 

menyumbang 66% dari kasus baru: India, Cina, Indonesia, Filipina, Pakistan, 

Nigeria, Bangladesh, dan Afrika Selatan. Pada tahun 2018, 1,5 (1,4-1,6) juta 

orang meninggal karena TB (World Health Organization).  

Data dari hasil Riskesdas tahun 2013 prevalensi penduduk didiagnosis TB 

paru oleh tenaga kesehatan adalah 0,4%, dengan provinsi tertinggi berada di Jawa 

1 
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Barat mencapai 0,7%, Papua dan DKI Jakarta 0,6%, Gorontalo 0,5%, dan 

Sumatera Utara 0,2%, Riau 0,1%, tidak berbeda dengan hasil Riskesdas tahun 

2018 untuk prevalensi TB Paru berdasarkan diagnosis dokter tidak mengalami 

pergeseran yaitu sebesar 0,4%, dengan provinsi tertinggi berada di Banten dan 

Papua mencapai 0,8%, Jawa Barat 0,6%, Sumatera Utara 0,3%, Riau 0,2% 

(Riskesdas). Peneliti sudah melakukan survei awal dan didapat kan hasil dari 

Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir bahwa tahun 2019 jumlah 

keseluruhan pasien yang datang untuk berobat adalah sebanyak 80 orang.  

Menurut penelitian Ramadhan (2019) menyatakan bahwa ada hubungan 

faktor usia dengan kejadian TB paru, TB paru sebagian besar menyerang pada 

kelompok usia dewasa dan produktif, dimana dalam penelitiannya responden 

berjumlah 1.232 responden, usia >15 tahun sebanyak 1.198, dan yang berusia 0-

14 tahun sebanyak 34 responden. Berbeda dengan penelitian Brajedenta (2019) 

menyatakan bahwa usia pada anak ada hubungan dengan kejadian TB paru, 

dimana dalam penelitiannya ada sebanyak 209 responden, anak usia 0-5 tahun 

sebanyak 158 responden (75,6%) dan usia >5-14 tahun sebanyak 51 responden 

(24,4%). 

Menurut penelitian Ismah (2017) bahwa jenis kelamin laki-laki adalah 

kelompok yang paling banyak menderita TB paru. Dimana perbandingan antara 

jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang menderita TB paru adalah sebesar 

3:2, yaitu dimana jumlah responden dalam penelitian berjumlah 40 responden, 

laki-laki sebanyak 28 orang (70%) dan perempuan sebanyak 12 orang (30%), 

dimana sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tola (2019) menyatakan laki-laki 
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lebih banyak menderita TB paru dengan laki-laki sebanyak 739 responden 

(59,8%) dan perempuan sebanyak 497 responden (40,2%). Berbeda dengan 

penelitian Dotulong (2015) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa jenis 

kelamin perempuan lebih dominan terjangkit TB paru, dimana perempuan 

sebanyak 58 responden (59,8%) dan laki-laki sebanyak 39 responden (40,2%). 

Menurut penelitian Novita (2017) bahwa pendidikan rendah ada hubungan 

nya dengan kejadian TB paru, dimana pada penelitian nya responden sebanyak 40 

orang, pendidikan responden paling banyak pada adalah pendidikan Sekolah 

Dasar sebanyak 20 responden (50,0%), tidak sekolah sebanyak 3 responden 

(7,5%), dan perguruan tinggi sebanyak 1 responden (2,5%). Berbeda dengan 

penelitian Simbolon (2019) menyatakan bahwa tidak ada hubungan pendidikan 

rendah dengan kejadian TB paru, dimana dalam penelitiannya berjumlah 17 

responden, yang berpendidikan tinggi sebanyak 9 responden (15,5%) dan 

berpendidikan rendah sebanyak 8 responden (13,8%). 

Menurut penelitian Fitria (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

ada hubungan pekerjaan dengan kejadian TB paru, dimana responden dalam 

penelitian berjumlah 49 responden, yang bekerja sebanyak 36 responden, dimana 

paling banyak bekerja sebagai buruh/ tani yaitu 19 responden (38,78%), dan tidak 

bekerja sebanyak 13 responden (26,53%). Berbeda dengan penelitian Puspita 

(2016) menyatakan bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan kejadian TB 

paru, dimana responden berjumlah 43 orang, sebanyak 25 responden (19,4%) dan 

yang bekerja sebanyak 18 responden (14%). 
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Menurut penelitian Rosdiana (2018) menyatakan dalam penelitiannya 

bahwa ada hubungan merokok dengan kejadian TB paru, dimana keseluruhan 

responden dalam penelitiannya berjumlah 29 responden, yang merokok sebanyak 

19 responden (32,8%) dan tidak merokok sebanyak 10 responden (17,2%). 

Berbeda dengan penelitian Kambuno (2019) bahwa tidak ada hubungan merokok 

dengan kejadian TB paru, dimana dalam penelitiannya jumlah keseluruhan 

responden 22 orang, yang tidak merokok sebanyak 19 responden (86,4%) dan 

yang merokok sebanyak 3 responden (13,6%). 

Menurut penelitian Olys (2016) menyatakan ada hubungan konsumsi 

alkohol dengan kejadian TB paru, dimana dalam penelitiannya berjumlah 47 

responden, yang mengkonsumsi alkohol sebanyak 27 responden dan tidak 

mengkonsumsi alkohol sebanyak 20 responden. Berbeda dengan penelitian 

Pamungkas (2018) menyatakan bahwa tidak ada hubungan konsumsi alkohol 

denagan kejadian TB paru, dimana dalam penelitiannya sebanyak 76 responden, 

tidak konsumsi alkohol sebanyak 54 responden (40,0%), dan konsumsi alkohol 

sebanyak 22 responden (21,7%). 

Menurut penelitian Inda (2019) salah satu faktor yang mempengaruhi 

terjangkit nya penyakit tuberkulosis adalah status gizi. Dimana hasil penelitian 

dari 85 responden yang di teliti, sebanyak 41 responden (48,2%) dengan status 

gizi kurang dan sebanyak 35 responden (41,2%) dengan status gizi normal. 

Berbeda dengan penelitian Puspita (2016) yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan status gizi kurang dengan kejadian TB paru, dimana dalam 
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penelitiannya berjumlah 71 responden, sebanyak 33 orang (46,5%) dengan status 

gizi normal, 31 orang (43,7%) dengan status gizi underweight. 

Menurut penelitian Bisara (2019) menyatakan bahwa ada hubungan 

penyakit penyerta dengan kejadian TB paru yaitu penyakit HIV/AIDS dan DM, 

dimana dalam penelitiannya sebanyak 965 responden menderita penyakit 

HIV/AIDS dan sebanyak 326 responden menderita penyakit DM. Berbeda dengan 

penelitian Panggayuh (2019) menyatakan bahwa tidak ada hubungan penyakit 

HIV/AIDS dengan kejadian TB paru, dimana dalam penelitiannya responden 

berjumlah 21 orang, sebanyak 20 responden tidak menderita HIV/AIDS, dan 

sebanyak 1 responden menderita HIV/AIDS. Berbeda dengan penelitian Oktavia 

(2016) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan penyakit DM dengan 

kejadian TB paru, dimana dalam penelitian nya ada sebanyak 33 responden, 

diantara nya sebanyak 20 responden (60,6%) yang tidak menderita DM, dan 

sebanyak 13 responden (39,4%) yang menderita DM. 

Menurut penelitian Hartina (2019) menyatakan bahwa ada hubungan 

kontak dengan penderita TB paru dengan kejadian TB paru, dimana dalam 

penelitiannya berjumlah sebanyak 38 responden, diantaranya 23 responden 

(60,5%) yang memiliki kontak dengan penderita TB paru dan sebanyak 15 

responden (39,5%) tidak memiliki kontak dengan penderita TB paru. Berbeda 

dengan penelitian Pamungkas (2018) menyatakan tidak ada hubungan yang 

bermakna kontak dengan TB paru, dimana dalam penelitiannya sebanyak 76 

responden, yang tidak kontak dengan penderita TB paru sebanyak 58 responden 

(43,9%) dan kontak dengan TB paru sebanyak 18 responden (22,1%). 
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Menurut penelitian Nugroho (2018) menyatakan bahwa TB paru lebih 

berisiko menjadi TB MDR pada kasus kambuh.Berdasarkan hasil penelitian dari 8 

partisipan ditemukan bahwa 7 partisipan pernah mengalami kasus 

kekambuhan.Kondisi tersebut membuktikan bahwa kasus kekambuhan sangat 

memegang peranan penting dalam munculnya TB MDR. Berbeda dengan 

penelitian Muthiah (2019) menyatakan bahwa dari 42 pasien dan 38 pasien tidak 

pernah menderita TB paru sebelumnya. 

Berbagai penyakit dapat muncul apabila kondisi rumah tersebut tidak 

memenuhi persyaratan kesehatan termasuk penyakit menular (Kaligis et al., 

2019). Kuman tuberkulosis dapat hidup dalam 1-2 jam sampai beberapa hari 

tergantung dari ada tidaknya sinar matahari, ventilasi yang baik, kelembaban, 

suhu rumah dan kepadatan hunian rumah (Dotulong et al., 2015). Menurut 

penelitian Mawardi (2019) menyatakan bahwa ada hubungan lantai rumah dengan 

kejadian TB paru, dimana dalam penelitiannya terdapat 36 responden, lantai 

rumah yang tidak memenuhi syarat sebanyak 23 responden (63,9%) dan lantai 

rumah yang memenuhi syarat sebanyak 13 responden (36,1%). Pencahayaan di 

rumah yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak 22 responden (61,1%) dan 

yang memenuhi persyaratan sebanyak 14 responden (38,9%). Ventilasi rumah 

yang tidak memenuhi syarat sebanyak 20 responden (55,6%) dan yang memenuhi 

syarat sebanyak 16 responden (44,4%). Kepadatan penghuni yang tidak 

memenuhi syarat sebanyak 26 responden (72,2%) dan yang memenuhi syarat 

sebanyak 10 responden (27,8%). Menurut Prihartanti (2017) menyatakan bahwa 

kelembaban udara ada hubungan dengan kejadian TB paru, dimana responden 
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dalam penelitiannya berjumlah 20 responden, yang tidak memenuhi syarat 

sebanyak 16 responden (80,0%) dan memenuhi syarat sebanyak 4 responden 

(20%). Suhu yang tidak memenuhi syarat sebanyak 12 responden (60,0%) dan 

memenuhi syarat sebanyak 8 responden (40%). 

Komplikasi tuberkulosis yang serius dan meluas saat ini adalah 

berkembangnya basil tuberkulosis yang resisten terhadap berbagai kombinasi obat 

yang dapat menyebabakan keparahan bahkan tuberkulosis ekstra paru seperti efusi 

pleura, TB perikarditis, pneumotorax, TB meningitis, TB spodilitis, TB 

pencernaan dan TB saluran kemi.Sehingga siapapun yang terpajan dengan galur 

basil ini, juga dapat menderita TB resisten multi-obat yang dalam beberapa tahun 

dapat mengakibatkan morbiditas bahkan kematian. Jika sudah demikian, akan 

memerlukan terapi yang lebih banyak dan mahal dengan kecenderungan 

mengalami kegagalan (Wianti, 2017). 

Berdasarkan Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis prinsip 

pengobatan TB paru adalah dengan obat anti tuberkulosis (OAT) di berikan pada 

pasien dengan memperhatikan jenis, dalam jumlah cukup dan dosis yang tepat 

selama 6-8 bulan. Jika paduan obat yang di konsumsi tidak adekuat (jenis, dosis 

dan jangka waktu pengobatan), kuman TB akan berkembang menjadi kuman obat 

(resisten). Tahap lanjut obat sangat penting untuk membunuh kuman sehingga 

mencegah kekambuhan (Puspita, 2016). 

Berdasarkan prevalensi penderita TB paru yang meningkat dimana juga di 

pengaruhi oleh karakteristik yang menghubungkan dengan kejadian TB paru serta 

adanya perbedaan penelitian tentang karakteristik yang berhubungan dengan 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

kejadian TB paru.Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti tentang karakteristik 

penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang bermanfaat dalam 

bidang kesehatan, khusus nya penyakit TB paru sehingga program  

penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular termasuk TB paru dapat 

dilaksanakan secara optimal. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

karakteristik penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir 

tahun 2020. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui karakteristik penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi usia penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

2. Mengidentifikasi jenis kelamin penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

3. Mengidentifikasi pendidikan penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 
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4. Mengidentifikasi pekerjaan penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

5. Mengidentifikasi perilaku merokok, lama merokok, dan banyak rokok 

yang dikonsumsi penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten 

Rokan Hilir tahun 2020. 

6. Mengidentifikasi konsumsi alkohol, lama mengkonsumsi, dan seberapa 

sering konsumsi alkohol penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

7. Mengidentifikasi status gizi penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

8. Mengidentifikasi penyakit penyerta penderita TB paru di Puskesmas Balai 

Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

9. Mengidentifikasi adanya kontak dengan penderita TB paru, dengan siapa 

kontak dan adanya riwayat tinggal serumah pada penderita TB paru di 

Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

10. Mengidentifikasi riwayat kekambuhan, riwayat mengkonsumsi OAT, 

mengkonsumsi OAT dengan tuntas pada penderita TB paru di Puskesmas 

Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan 

informasi bagi mahasiswa/I maupun Layanan kesehatan mengenai karakteristik 

penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Bagi Puskesmas 

Sebagai bahan informasi bagi pihak Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir mengenai karakteristik penderita TB paru di 

Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020.. 

2. Bagi pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan institusi 

pendidikan untuk mengembangkan strategi pembelajaran terkait 

karakteristik penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan 

Hilir tahun 2020. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan membuka wawasan baru peneliti 

mengenai karakteristik penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep TB Paru 

2.1.1 Definisi TB paru 

TB paru atau yang juga di kenal dengan sebutan tuberkulosis adalah infeksi 

yang di sebabkan oleh basil tahan asam (BTA) mycobacterium tuberculosis 

(Sunaryati, 2019).Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang paling sering 

mengenai parenkim paru, dapat ditularkan ke setiap bagian tubuh, termasuk 

meninges, ginjal, tulang, dan kelenjar getah bening.(Smeltzer, 2010).Infeksi awal 

biasanya terjadi dalam 2 sampai 10 minggu setelah pajanan.Pasien kemudian 

dapat membentuk penyakit aktif karena respons sistem imun menurun atau tidak 

adekuat (Smeltzer, 2013). 

2.1.2 Klasifikasi TB paru 

1. Tuberkulosis pada manusia di temukan dalam dua bentuk yaitu: 

a. Tuberkulosis Primer 

Penyakit tuberkulosis yang di tularkan melalui batuk atau bersin oleh 

si penderita menjadi droplet nuclei dalam udara. Partikel infeksi bisa 

bertahan dalam udara bebas selama 1-2 jam, tergantung pada ada atau tidak 

nya sinar matahari dalam hal ini sinar ultraviolet, ventilasi yang baik dan 

kelembaban ruangan. Dalam suasana yang lembab dan gelap, bakteri 

tuberkulosis dapat bertahan berhari-hari sampai berbulan-bulan (Apsari, 

2018). 
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b. Tuberkulosis Sekunder 

Terjadi karena bakteri yang dorman pada tuberkulosis primer akan 

aktif setelah bertahun-tahun kemudian sebagai infeksi endogen menjadi 

tuberkulosis dewasa. Mayoritas di sebabkan karena ada nya penurunan 

imunitas, misal nya karena malnutrisi, penggunaan alkohol, penyakit 

maligna, diabetes, AIDS, dan gagal ginjal (Somantri, 2012). 

2. Klasifikasi berdasarkan organ tubuh (anatomical site) yang terkena:  

a. Tuberkulosis paru 

Tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan 

(parenkim) paru.tidak termasuk pleura (selaput paru) dan kelenjar pada 

hilus. 

b. Tuberkulosis ekstra paru 

Tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya 

pleura, selaput otak, selaput jantung (pericardium), kelenjar lymfe, tulang, 

persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). 

3. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis: 

a. Tuberkulosis paru BTA positif: 

1) Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif. 

2) 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks dada 

menunjukkan gambaran tuberkulosis.  

3) 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan biakan kuman TB 

positif.  
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4) 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen dahak 

SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif dan tidak ada 

perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT. 

b. Tuberkulosis paru BTA negatif  

Kasus yang tidak memenuhi definisi pada TB paru BTA positif. 

Kriteria diagnostik TB paru BTA negatif harus meliputi:  

1) Paling tidak 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negative 

2) Foto toraks abnormal sesuai dengan gambaran tuberkulosis.  

3) Tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT, bagi pasien 

dengan HIV negatif.  

4) Ditentukan (dipertimbangkan) oleh dokter untuk diberi pengobatan 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). 

4. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya  

Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya disebut 

sebagai tipe pasien, yaitu: 

a. Kasus baru: Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau 

sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu). 

Pemeriksaan BTA bisa positif atau negative 

b. Kasus yang sebelumnya diobati: 

1) Kasus kambuh (Relaps) Adalah pasien tuberkulosis yang sebelumnya 

pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh 

atau pengobatan lengkap, didiagnosis kembali dengan BTA positif 

(apusan atau kultur). 
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2) Kasus setelah putus berobat (Default) Adalah pasien yang telah berobat 

dan putus berobat 2 bulan atau lebih dengan BTA positif.  

3) Kasus setelah gagal (Failure): Adalah pasien yang hasil pemeriksaan 

dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima 

atau lebih selama pengobatan. 

4). Kasus Pindahan (Transfer In): Adalah pasien yang dipindahkan 

keregister lain untuk melanjutkan pengobatannya.  

5). Kasus lain: Adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan diatas,    

seperti yang: 

a. Tidak diketahui riwayat pengobatan sebelumnya,  

b. Pernah diobati tetapi tidak diketahui hasil pengobatannya, 

c. Kembali diobati dengan BTA negative (Kementerian Kesehatan RI, 

2011). 

2.1.3 Etiologi TB paru 

Penyebab tuberkulosis adalah Mycobacterium tuberculosis yang 

mempunyai ukuran panjang 5 mikron dan lebar 3 mikron dengan bentuk batang 

tipis, kurus, dan agak bengkok, bergranular atau tidak mempunyai selubung, tetapi 

mempunyai lapisan luar yang tebal. Bakteri ini termasuk golongan bakteri 

aerob.Bakteri ini mempunyai sifat istimewa yaitu dapat bertahan terhadap 

pencucian warna dengan asam (HCL) dan alkohol sehingga disebut basil tahan 

asam (BTA).Bakteri ini tidak tahan terhadap ultraviolet, karena itu penularannya 

terjadi pada malam hari.Bakteri dapat bertahan hidup pada udara kering maupun 

dalam keadaan dingin.Hal ini terjadi karena bakteri berada dalam sifat 
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dormant.Dari sifat dormant ini bakteri dapat hidup kembali dan menjadi 

tuberkulosis aktif lagi. Bakteri ini merupakan aerobik obligat yang memperoleh 

energi dari oksidasi beberapa senyawa karbon sederhana (APSARI, 2018). 

2.1.4 Karakteristik TB paru 

1. Usia 

Usia (umur) adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau 

diadakan) (Kartika, 2017). Usia produktif merupakan usia dimana seseorang 

berada pada tahap untuk bekerja/ menghasilkan sesuatu baik untuk diri sendiri 

maupun orang lain (Nurjana, 2015). TB paru banyak terjadi pada usia dewasa 

dikarenakan dua faktor, yaitu  orang dewasa tersebut pernah terinfeksi TB primer 

pada waktu kecil tetapi tidak dilakukan preventif dengan baik sehingga muncul 

pada saat dewasa serta adanya aktivitas dan lingkungan pekerjaan yang 

berinteraksi dengan penderita TB atau lingkungan yang memudahkan tertular TB 

paru (Ismah, 2017). TB paru juga rentan pada usia lebih dari 55 tahun di 

karenakan sistem imunologis seseorang menurun sehingga sangat rentan terhadap 

berbagai penyakit, termasuk penyakit TB paru yang menyerang kekebalan tubuh 

yang rendah (Pradita, 2018). Pada umur >60 tahun tergolong lansia yang 

mempunyai kekebalan menurun seiring dengan proses menua maka seluruh fungsi 

organ mengalami penurunan, kemampuan untuk melawan kuman micobacterium 

tuberculosis lemah sehingga kuman mudah masuk kedalam tubuh lansia 

(Andayani, 2017). 
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2. Jenis kelamin 

Jenis kelamin atau gender adalah  pembagian peran kedudukan, dan tugas 

antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat 

perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma-norma dan adat 

istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat (Kartika, 2017) . Jenis kelamin 

laki-laki adalah kelompok yang paling banyak menderita TB paru.Dimana 

perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang menderita TB 

paru adalah sebesar 3:2 (Ismah, 2017). Dimana laki-laki lebih banyak yang 

merokok dan minum alkohol dibandingkan dengan perempuan, merokok dan 

alkohol dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga lebih mudah terkena penyakit 

TB paru (Dotulong et al., 2015). 

3. Pendidikan  

Pendidikan merupakan pola perkembangan yang terorganisasi dan 

kelengkapan dari semua potensi manusia, moral, intelektual dan jasmani (Sari, 

2019). Pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki kemampuan untuk memahami 

lebih cepat dibandingkan berpendidikan yang lebih rendah. Pendidikan adalah 

suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan di 

luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan akan mempengaruhi 

proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah orang 

tersebut untuk menerima informasi yang di dapat dengan jelas (Hartiningsih, 

2018) Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi terhadap pengetahuan 

seseorang diantaranya mengenai rumah yang memenuhi syarat kesehatan dan 

pengetahuan penyakit Tuberkulosis, sehingga dengan pengetahuan yang cukup 
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maka seseorang akan mencoba untuk mempunyai perilaku hidup bersin dan sehat 

(Pradita, 2018). 

4. Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah guna 

memenuhi kebutuhan sosial ekonomi.Pekerjaan dilihat dari kemungkinan tingkat 

keterpaparan serta besarnya risiko menurut pekerjaan, lingkungan kerja dan sifat 

sosio ekonomi karyawan pada pekerjaan tersebut (Nurkumalasari, 2016). 

Pekerjaan yang di maksud seperti, buruh bangunan, sopir truk, pengangkat kayu, 

dan petani dengan aktivitas lebih rentan terhadap paparan debu dan asap (Jaya & 

Mediarti, 2017). Bila pekerja bekerja di lingkungan yang berdebu paparan partikel 

debu di daerah terpapar akan mempengaruhi terjadinya gangguan pada saluran 

pernafasan. Paparan kronis udara yang tercemar dapat meningkatkan morbiditas, 

terutama terjadinya gejala penyakit saluran pernafasan dan umumnya TB paru 

(Pradita, 2018). 

5. Merokok 

Rokok adalah hasil olahan dari tembakau kering yang terbungkus sehingga 

berbentuk seperti cerutu. Merokok adalah suatu tindakan membakar, menghisap 

dan/atau menghirup salah satu tembakau, termasuk yang dihasilkan dari tanaman 

nicotina tabacum, nicotina rustuca dan speries lain yang asapnya mengandung 

nikotin dan tar (Putri, 2019). Asap rokok mengandung lebih dari 4.500 bahan 

kimia yang memiliki berbagai efek racun, mutagenik dan karsinogenik. Asap 

rokok menghasilkan berbagai komponen baik di kompartemen seluler dan 

ekstraseluler, mulai dari partikel yang larut dalam air dan gas. Banyak zat yang 
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bersifat karsinogenik dan beracun terhadap sel namun tar dan nikotin telah 

terbukti imunosupresif dengan mempengaruhi respons kekebalan tubuh bawaan 

dari pejamu dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Semakin tinggi kadar 

tar dan nikotin efek terhadap sistem imun juga bertambah besar. RisikoTB dapat 

dikurangi dengan hampir dua pertiga jika seseorang berhenti merokok (Nurjana, 

2015). 

Merokok diketahui dapat merusak fungsi paru-paru dan menekan 

kekebalan adaptif seseorang. Kebiasaan merokok dapat merusak pertahanan paru 

serta merusak mekanisme mucuciliary Clearence, selain itu asap rokok juga akan 

meningkatkan airway resistance serta permeabilitas epitel paru dan merusak gerak 

silia, makrofag meningkatkan sintesis etalase dan menurunkan produksi 

antiprotease. Semakin lama seseorang menghisap rokok maka semakin beresiko 

terkena TB paru (Wahyudi, 2017). 

6. Konsumsi alkohol 

Alkohol merupakan zat yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan 

mental, zat yang dapat membuat merasa santai dan senang namun dapat berakibat 

masalah kesehatan yang serius. Konsumsi alkohol dapat merusak sistem 

kekebalan tubuh yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi tuberkulosis, 

serta mengaktifkan kembali TB laten. Dimana kemampuan makrofag alveolar 

berfungsi untuk merespons patogen yang baru datang.Dalam keadaan normal 

makrofag ini menghilangkan sebagian besar mikobakteri.Saat mengkonsumsi 

alkohol kemampuan makrofag untuk menanggapi sitokin ini dan menyajikan 

antigen mikobakteri terhadap limfosit juga berkurang, serta aktivasi sel T spesifik 
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antigen terganggu. Sebagai hasil dari perubahan-perubahan ini kemampuan sistem 

kekebalan tubuh untuk merespon mikobakteri yang baru dan tidak aktif telah 

sangat berkurang (Imtiaz et al., 2017). 

7. Status gizi 

Status gizi adalah cerminan dari ukuran terpenuhi kebutuhan gizi yang 

dpat di ukur dengan antopometri (pengukuran bagian tertentu dari tubuh 

(Apriadisiregar et al., 2018). Status gizi adalah salah satu faktor terpenting dalam 

pertahanan tubuh terhadap infeksi. Pemeriksaan status gizi dalam penelitian nya 

adalah dengan mengukur tinggi badan dan berat badan responden sehingga di 

dapatkan indeks massa tubuh (IMT).  Status gizi yang buruk dapat menyebabkan 

meningkat nya resiko penyakit tuberkulosis.tuberkulosis paru berkontribusi 

menyebabkan status gizi buruk karena proses perjalanan penyakit yang 

mempengaruhi daya tahan tubuh (Puspita, 2016).  

Kekurangan gizi secara umum akan memengaruhi kekuatan, daya tahan 

tubuh dan respon imunologis terhadap penyakit dari keracunan. Resistensi 

penyakit TB disebabkan oleh status gizi buruk (malnutrisi) dan daya tahan tubuh 

menurun. Kuman TB dapat menyerang semua orang dalam keadaan sistem 

kekebalan tubuh menurun, status gizi buruk (malnutrisi) dan istrirahat yang 

kurang dan status gizi buruk dapat mempersulit untuk proses penyembuhan TB 

dan memudahkan kambuhnya kembali TB (Sari, 2019). 

8. Penyakit penyerta 

Penyakit penyerta adalah adanya riwayat penyakit yang pernah di derita 

turut mempengaruhi penyebab terjadi nya tuberkulosis. 
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a.  HIV/AIDS  

HIV/AIDS di dunia akan menyebabkan meningkat nya juga risiko 

kejadian TB. Sebagian besar orang yang terinfeksi kuman TB tidak menjadi 

sakit TB karena mereka mempunyai sistem imunitas yang masih baik 

dimana kondisi ini dikenal sebagai infeksi TB laten. Pada orang-orang 

dengan sistem imunitas yang menurun seperti pada pasien HIV/AIDS, maka 

kondisi infeksi TB laten tersebut dengan mudah berkembang menjadi TB 

aktif (P et al., 2019). Ketika HIV berkembang maka jumlah dan fungsi 

limfosit-T CD4 menurun.Selsel ini mempunyai peran yang penting untuk 

melawan kuman TB. Dengan demikian, sistem kekebalan tubuh menjadi 

kurang mampu untuk mencegah perkembangan dan penyebaran lokal 

kuman ini (Efendi et al., 2015). 

b. Diabetes melitus (DM)  

Merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun kedua-

duanya (Fauziah et al., 2016). Penyakit diabetes mellitus merupakan 

penyakit kronik yang berkaitan dengan gangguan fungsi imunitas tubuh, 

sehingga penderita lebih rentan terserang infeksi, termasuk TB paru. 

Penyebab infeksi TB paru pada penderita DM kebanyakan akibat adanya 

gangguan fungsi sel-sel imun dan mekanisme pertahanan tubuh, termasuk 

gangguan fungsi dari epitel pernapasan serta motilitas silia (Aziz, 2019). 

Diabetes Mellitus dapat meningkatkan frekuensi maupun tingkat keparahan 

suatu infeksi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya abnormalitas dalam 
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imunitas yang diperantarai oleh sel dan fungsi fagosit berkaitan dengan 

hiperglikemia, termasuk berkurangnya vaskularitas (Oktavia et al., 2016). 

9.  Kontak dengan penderita TB paru  

Kontak dengan penderita TB paru adalah adanya host yang positif BTA 

menularkan infeksi TB paru kepada orang yang sehat melalui droplet (percikan 

ludah) yang mengandung ribuan bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan apabila 

kondisi imunitas seseorang tersebut sedang lemah maka sangat mudah terserang 

penyakit TB paru. Pada waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman 

ke udara dalam bentuk droplet (percikan dahak).Droplet yang mengandung kuman 

dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat 

terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup kedalam saluran pernafasan, kuman TB 

Paru tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya, melalui sistem 

peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran napas, atau penyebaran langsung ke 

bagian-bagian tubuh lainnya. Daya penularan dari seorang penderita ditentukan 

oleh banyaknya kuman, yang dikeluarkan dari parunya.Kemungkinan seseorang 

terinfeksi TB paru ditentukan oleh konsentrasi droplet dalam udara dan lamanya 

menghirup udara tersebut.Kontak yang berlebihan dengan Mycobacterium 

tuberculosis adalah kontak yang berlangsung terus menerus selama 3 bulan atau 

lebih. Terutama dilihat dari kebiasaan penderita yang kurang baik dalam 

pengelolaan sekret (ludah), kepadatan hunian, dan kondisi perumahan rakyat yang 

pada umumnya kurang memenuhi syarat kesehatan (Oktavia et al., 2016). 

Seseorang yang tinggal di rumah terdapat orang yang mengidap 

Tuberkulosis aktif atau yang memiliki risiko Tuberkulosis, akan memiliki risiko 
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sama tingginya untuk mengidap Tuberkulosis. Sumber penularan yang paling 

berbahaya adalah penderita orang dewasa yang menderita Tuberkulosis dengan 

kavitas (lubang pada paru-paru).Kasus seperti ini sangat infeksius dan dapat 

menularkan penyakit melalui batuk, bersin dan percakapan. Semakin sering dan 

lama kontak, makin besar pula kemungkinan terjadi penularan (Raditya et al., 

2018). 

10. Riwayat kekambuhan 

TB Paru kambuh adalah penderita TB Paru yang sebelumnya pernah 

mendapat pengobatan TB Paru dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan 

lengkap, didiagnosis kembali dengan TB BTA positif berdasarkan pemeriksaan 

apusan atau kultur. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekambuhan TB 

paru relaps yaitu harus ada infeksi, jumlah basil penyebab infeksi harus cukup, 

virulensi yang tinggi dari basil tuberculosis, daya tahan tubuh yang menurun 

memungkinkan basil berkembang biak dan keadaan ini menyebabkan timbulnya 

kembali penyakit TB paru (Jaya, 2017). Kekambuhan TB paru relaps terjadi 

dikarenakan kondisi paru yang sudah pernah terinfeksi TB akan lebih mudah 

untuk diinfeksi oleh bakteri lain yang dapat menyebabkan peradangan pada paru-

paru. TB paru juga diakibatkan oleh pertumbuhan kembali dari 

strainMycobacterium tuberculosis yang sama maupun reinfeksi dari strain yang 

berbeda (Widyastuti et al., 2019). 

 

11. Kondisi rumah  
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Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

hunian dan sarana pembinaan keluarga, harus memenuhi persyaratan kesehatan 

untuk melindungi penghuni rumah dan atau perumahan serta masyarakat 

sekitarnya dari bahaya gangguan kesehatan. Berbagai penyakit dapat muncul pada 

rumah apabila rumah tersebut tidak memenuhi persyaratan kesehatan termasuk 

penyakit menular (Kaligis et al., 2019). Lingkungan rumah merupakan salah satu 

faktor yang berperan dalam penyebaran kuman tuberkulosis.  Kuman tuberkulosis 

dapat hidup dalam 1-2 jam sampai beberapa hari tergantung dari ada tidaknya 

sinar matahari, ventilasi yang baik, kelembaban, suhu rumah dan kepadatan 

hunian rumah (Dotulong et al., 2015).  

a. Syarat suhu yang nyaman menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1077 tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara 

dalam Ruang Rumah adalah 18ºC–30ºC (Kurniawati, 2019). Keberadaan 

suhu sangat berperan sekali pada pertumbuhan basil Mycobacterium 

tuberculosis, dimana laju pertumbuhan basil tersebut ditentukan 

berdasarkan suhu udara yang berada di sekitarnya (Prihartanti & Subagyo, 

2017). 

b. Syarat kelembapan dalam ruang rumah menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077 tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah adalah 40-60 % Rh. Kelembapan 

mempengaruhi jumlah bakteri Mycobacterium tuberculosis di udara. 

Kelembapan memiliki peran bagi pertumbuhan mikroorganisme termasuk 

bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kelembapan rumah yang tinggi 
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dapat mengoptimalkan pertumbuhan bakteri Mycobacterium 

tuberculosis(Kurniawati, 2019). Kelembaban yang tinggi di dalam rumah 

akan mempermudah berkembangbiaknya mikroorganisme antara lain 

bakteri spiroket, ricketsia dan virus. Mikroorganisme tersebut dapat 

masuk ke dalam tubuh melalui udara, selain itu kelembaban yang tinggi 

dapat menyebabkan membran mukosa hidung menjadi kering seingga 

kurang efektif dalam menghadang mikroorganisme. Kelembaban udara 

yang meningkat merupakan media yang baik untuk bakteri-bakteri 

termasuk bakteri tuberkulosis. Hal ini sesuai dengan sifat kuman 

tuberkulosis yang mampu bertahan hidup di tempat gelap dan lembab 

selama berbulan-bulan, namun tidak tahan terhadap sinar matahari atau 

aliran udara (penghawaan) (Pradita, 2018).  

c. Syarat luas ventilasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No. 1077 tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara 

dalam Ruang Rumah adalah lebih besar sama dengan 10% dari luas 

lantai. Fungsi utama ventilasi adalah untuk menjaga sirkulasi udara di 

dalam rumah. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya oksigen 

di dalam rumah dan menyebabkan ruangan terasa lembab. Fungsi lain dari 

ventilasi adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri patogen, 

karena dengan adanya ventilasi yang baik maka terjadi sirkulasi udara 

yang terus menerus sehingga bakteri yang menempel pada debu akan 

terbawa oleh angin (Kurniawati, 2019). Ventilasi juga berguna untuk 

menjaga agar aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar. Hal ini 
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berarti keseimbangan O2 yang diperlukan oleh penghuni rumah tersebut 

tetap terjaga. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya O2 di 

dalam rumah yang berarti kadar CO2 yang bersifat racun bagi 

penghuninya menjadi meningkat (Sakati, 2019).  

d. Syarat pencahayaan dalam ruang rumah menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 1077 tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah adalah minimal 60 lux dan tidak 

menyilaukan. Penyakit tuberkulosis paru ditularkan melalui penyebaran 

airborne droplet infection dengan sumber infeksi adalah orang dengan 

penyakit tuberkulosis paru yang batuk. Transmisi umumnya terjadi di 

ruangan, dimana droplet nuclei dapat tinggal dalam udara dengan waktu 

yang lama. Sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk pencegahan penyakit 

tuberkulosis paru, dengan masuknya sinar matahari pagi ke dalam rumah. 

Cahaya matahari masuk ke dalam rumah melalui jendela atau genteng 

kaca (Pradita, 2018). Kurangnya sinar matahari yang masuk ke dalam 

rumah akan menyebabkan ruangan menjadi lembab dan gelap sehingga 

kuman dapat bertahan berhari-hari sampai berbulan-bulan di dalam 

rumah. Keberadaan sinar matahari dalam rumah sangat penting, karena 

salah satu sifat cahaya adalah dapat membunuh bakteri. Bakteri 

Mycobacterium tuberculosis dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun 

di tempat yang gelap (Kurniawati, 2019). 

e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 829 tahun 1999 

tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan yaitu kepadatan hunian rumah  



STIKes Santa Elisabeth Medan 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

minimal 8 m2 dan tidak dianjurkan digunakan oleh lebih dari 2 orang 

dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun. Ruangan 

yang terlalu padat disamping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen 

juga juga dapat menyebabkan terjadinya penularan penyakit antar anggota 

keluarga apabila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi. 

Ruangan yang padat memudahkan perpindahan penyakit khususnya 

penyakit yang menular melalui udara (Kurniawati, 2019). 

f. Menurut Kepmenkes RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999, jenis lantai yang 

memenuhi syarat kesehatan adalah yang kedap air dan mudah di 

bersihkan, seperti jenis lantai yang terbuat dari plester, 

keramik/semen/ubin, sedangkan jenis lantai yang tidak memenuhi syarat 

kesehatan adalah yang tidak kedap air seperti seperti jenis tanah dan 

papan. Kondisi rumah dapat menjadi salah satu faktor risiko penularan 

TB. Debu yang menempel pada lantai dan dinding yang sulit dibersihkan 

dapat menjadi media berkembangbiak bakteri Mycobacterium 

tuberculosis (Kurniawati, 2019). 

g. Keadaan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829 tahun 1999 tentang 

Persyaratan Kesehatan Perumahan yaitu dinding rumah diplester dan 

dalam keadaan yang tidak lembab (Kurniawati, 2019). Dinding rumah 

berfungsi untuk mendukung atau menyangga atap, menahan angin dan air 

hujan, melindungi dari panas dan debu dari luar serta menjaga 

kerahasiaan penghuninya. Jenis dinding pada rumah akan berpengaruh 
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terhadap kelembaban dan penularan tuberkulosis.  Apabila terdapat 

penghuni yang menderita penyakit Tuberkulosis maka kuman patogen 

mungkin juga ada dalam debu yang menempel pada dinding. Oleh karena 

itu jenis dinding yang sebaiknya digunakan untuk rumah yaitu yang 

permanen dan kedap terhadap air yakni yang terbuat dari tembok/ batu 

bara yang diplester. Dinding rumah yang kedap air berfungsi untuk 

menyangga atap, menahan rumah dari angin atau hujan serta melindungi 

panas atau debu (Pradita, 2018). 

2.1.5 Patofisiologi TB paru 

Seseorang yang di curigai menghirup basil Mycobacterium tuberculosis 

akan menjadi terinfeksi. Bakteri menyebar melalui jalan napas ke alveoli, di mana 

pada daerah tersebut bakteri bertumpuk dan berkembang biak. Penyebaran basil 

ini juga bisa melalui system limfe dan aliran darah ke bagian tubuh lain (ginjal, 

tulang, korteks serebri) dan area lain dari paru-paru (lobus atas). 

Sistem kekebalan tubuh berespon dengan melakukan reaksi 

inflamasi.Neutrofil dan makrofag memfagositosis (menelan) bakteri.Limfosit 

yang spesifik terhadap tuberkulosis menghancurkan (melisiskan) basil dan 

jaringan normal.Reaksi jaringan ini mengakibatkan terakumulasinya eksudat 

dalam alveoli dan terjadilah bronkopneumonia.Infeksi awal biasanya timbul 

dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar. 

Massa jaringan baru disebut granuloma, yang berisi gumpalan basil yang 

hidup dan yang sudah mati, dikelilingi oleh makrofag yang membentuk 

dinding.Granuloma  berubah bentuk menjadi massa jaringan fibrosa. Bagian 
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tengah dari massa tersebut disebut Ghon tubercle. Materi yang terdiri atas 

makrofag dan bakteri menjadi nekrotik, membentuk perkijuan (necrotizing 

caseosa). Setelah itu akan terbentuk kalsifikasi, membentuk jaringan kolagen. 

Bakteri menjadi non-aktif. 

Penyakit akan berkembang menjadi aktif setelah infeksi awal, karena 

respons sistem imun yang tidak adekuat. Penyakit aktif dapat juga timbul akibat 

infeksi tulang atau aktif nya kembali bakteri yang tidak aktif.Pada kasus ini, 

terjadi ulserasi pada ghon tubercle, dan akhir nya menjado perkijuan. Tuberkel 

yang ulserasi mengalami proses penyembuhan membentuk jaringan parut. Paru-

paru yang terinfeksi kemudian meradang, mengakibatkan bronkopneumonia, 

pembentukan tuberkel, dan seterus nya.Pneumonia seluler ini dapat sembuh 

dengan sendirinya. Proses ini berjalan terus dan basil terus difagosit atau 

berkembang biak di dalam sel. Basil juga menyebar melalui kelenjar getah bening. 

Makrofag yang mengadakan infiltrasi menjadi lebih panjang dan sebagian bersatu 

membentuk sel tuberkel epiteloid yang di kelilingi oleh limfosit (membutuhkan 

10-20 hari). Daerah yang mengalami nekrosis serta jaringan granulasi yang di 

kelilingi sel epiteloid dan fibroblast akan menimbul kan respons berbeda dan akhir 

nya membentuk suatu kapsul yang di kelilingi oleh tuberkel (Somantri, 2012). 

 

 

2.1.6 Tanda dan Gejala TB paru 
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Menurut Sunaryati (2019), gejala yang muncul akibat serangan TB paru 

ini berbeda-beda, tergantung pada usia si penderita. Gejala TB paru yang tampak 

pada orang dewasa ialah sebagai berikut: 

1. Batuk terus-menerus dengan dahak selama tiga minggu atau lebih, 

2. Kadang-kadang dahak yang keluar bercampur dengan darah, 

3. Sesak napas dan rasa nyeri di dada, 

4. Badan lemah, nafsu makan menurun, dan berat badan juga menurun, 

5. Keringat malam hari walau tanpa aktivitas, 

6. Demam meriang (demam ringan) lebih dari sebulan. 

Sedangkan gejala TB paru yang timbul pada anak-anak ialah sebagai 

berikut: 

1. Berat badan turun selama tiga bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas, 

2. Berat badan anak tidak bertambah (anak kecil/ kurus terus), 

3. Tidak ada nafsu makan, 

4. Demam lama dan berulang, 

5. Muncul benjolan di daerah leher, ketiak, dan lipat paha, 

6. Batuk lama lebih dari dua bulan dan nyeri dada, 

7. Diare berulang yang tidak sembuh dengan pengobatan diare biasa. 

Disamping beberapa gejala di atas, masih terdapat gejala khusus yang bisa 

kita kenali, yaitu: 

1. Bila terjadi sumbatan sebagian bronkus (saluran yang menuju ke paru-paru) 

akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbul kan 

suara “mengi” (suara napas melemah) yang di sertai sesak, 
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2. Kalau ada cairan di rongga pleura (pembungkus paru-paru), dapat di sertai 

dengan keluhan sakit dada, 

3. Bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada 

suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atas nya, pada 

muara ini akan keluar cairan nanah, 

4. Pada anak-anak dapat mengenai otak (lapisan pembungkus otak) dan di sebut 

debagai meningitis (radang selaput otak), gejala nya adalah demam tinggi, ada 

nya penurunan kesadaran dan kejang-kejang, 

5. Adanya scrophuloderma atau TB kulit (seperti koreng yang kronis dan tak 

kunjung sembuh), 

6. Adanya phlycternular conjungtivitis (kadang di mata ada merah, lalu ada bintik 

putih), 

7. Adanya specific lymphadenopathy (pembesaran kelenjar getah bening di leher), 

8. Pada TB, biasa nya kelenjar yang membesar akan berderet atau lebih dari satu 

(Sunaryati, 2019). 

2.1.7 Komplikasi TB paru 

Komplikasi Penyakit tuberkulosis paru bila tidak ditangani dengan benar 

akan menimbulkan komplikasi seperti: pleuritis, efusi pleura, empiema, laringitis, 

tuberkulosis usus. Komplikasi yang sering terjadi pada penderita Tuberkulosis 

Paru stadium lanjut:   

1. Hemoptisis berat (perdarahan dari saluran nafas bawah) yang dapat 

mengakibatkan kematian karena syok hipovolemik atau tersumbatnya jalan 

nafas.  



STIKes Santa Elisabeth Medan 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

2. Kolaps dari lobus akibat retraksi bronkial.   

3. Bronkiectasis dan fribosis pada Paru.   

4. Pneumotorak spontan: kolaps spontan karena kerusakan jaringan Paru. 

5. Penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, persendian, ginjal dan 

sebagainya.   

6. Insufisiensi Kardio Pulmoner(APSARI, 2018). 

2.1.8 Pemeriksaan diagnostik TB paru 

1. Pemeriksaan radiologi (foto thorax)  

Untuk menegakkan diagnose Tb paru dilakukan bila pemeriksaan sputum 

hampir selalu negatif. Lesi Tb umumnya berada di apeks paru, tetapi dapat juga 

pada lobus bawah bagian inferior atau di daerah hilus.Gambaran radiologik 

berupa bercak-bercak seperti awan dan batas-batas yang tidak tegas. Bila lesi telah 

diliputi jaringan ikat maka bayangan akan terlihat berupa bulatan dengan batas 

yang tegas disebut tuberkuloma (Widhiasnair, 2017).  

2. Pemeriksaan Dahak 

Yaitu cairan tubuh atau jaringan yang terinfeksi.Dengan sebuah jarum di 

ambil contoh cairan dari dada, perut, sendi, atau sekitar jantung.Mungkin perlu 

dilakukan biopsy untuk memperoleh contoh jaringan yang terinfeksi.Pemeriksaan 

dahak harus di lakukan selama 3 kali (selama 2 hari) yang dikenal dengan istilah 

SPS (sewaktu, pagi, sewaktu).Pada sewaktu (hari pertama), dahak penderita di 

periksa di laboratorium.Pada pagi (hari ke dua), sehabis bangun tidur pada malam 

hari nya, dahak penderita di tampung di pot kecil yang di beri oleh petugas 

laboratorium, di tutup rapat, dan di bawa ke laboratorium untuk di 
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periksa.Sewaktu (hari ke tiga) dahak penderita di keluarkan lagi di laboratorium 

(penderita datang ke laboratorium) untuk di periksa.Jika hasil nya positif, orang 

tersebut dapat di pastikan menderita penyakit TB (Sunaryati, 2019). 

3. Tes Tuberkulin   

Pada tes tuberkulin diagnosis ditegakkan dengan melihat luasnya daerah 

indurasi pada kulit, tes tidak mempunyai arti dalam menentukan diagnosis 

tuberkulin pada orang dewasa sebab sebagian besar masyarakat sudah terinfeksi 

dengan Mycobacterium tuberculosis karena tingginya prevalensi 

tuberkulosis.Pemeriksaan ini masih banyak dipakai untuk membantu penegakan 

diagnosis tuberkulosis pada anak-anak (balita). Biasanya dipakai tes Mantoux 

yakni dengan menyuntikkan 0,1 cc tuberkulin P.P.D (Purified Protein Derivative) 

intrakutan berkekuatan 5 T.U (intermediate strength). Setelah 48-72 jam 

tuberkulin disuntikkan, akan timbul reaksi berupa indurasi kemerahan yang terdiri 

dari infiltrat limfosit yakni reaksi persenyawaan antara antibodi seluler dan 

antigen tuberkulin (APSARI, 2018) 

2.1.9 Pencegahan TB paru 

Menurut Sunaryati (2019), terdapat beberapa cara untuk mencegah TB 

paru, yaitu: 

1. Sinar ultraviolet pembasmi bakteri, bisa di gunakan di tempat-tempat di mana 

sekumpulan orang dengan berbagai penyakit harus duduk bersama- 

samaselama beberapa jam (missal nya di rumah sakit, ruang tunggu gawat 

darurat). Sinar ultraviolet ini bisa membunuh bakteri yang terdapat di dalam 

udara. 
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2. Isoniazid sangat efektif jika di berikan kepata orang-orang dengan risiko tinggi 

TB, misal nya petugas kesehatan dengan hasil tes tuberculin positif, tetapi hasil 

rontgen tidak menunjuk kan ada nya penyakit. Isoniazid di minum setiap hari 

selama 6-9 bulan. 

3. Penderita tuberkulosis pulmonal yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu 

di isolasi lebih dari beberapa hari karena obat nya bekerja secara cepat 

sehingga mengurangi kemungkinan terjadi nya penularan. Tetapi, penderita 

yang mengalami batuk dan tidak menjalani pengobatan secara teratur, perlu di 

isolasi lebih lama karena bisa menularkan penyakit nya. 

4. Untuk mencegah TB pada anak, perlu di lakukan vaksinasi BCG sejak bayi. 

Namun, apabila itu di lakukan pada anak usia 2-3 bulan maka di lakukan tes 

mantoux terlebih dahulu. Jika hasil tes negatif, baru boleh di berikan vaksinasi 

BCG. Kalau si anak ternyata positif TB dan kemudian diberikan vaksinasi 

BCG, hal itu justru akan memberatkan penyakit nya. Perlu di ketahui, vaksin 

BCG tidak menjamin 100% si anak akan terhindar dari penyakit TB. Pada anak 

balita, pencegahan di lakukan dengan cara memberikan isoniazid selama enam 

bulan dan pemberian vaksin BCG di lakukan setelah pemberian isonazid 

selesai.   

 

 

 

2.1.10 Pengobatan TB paru 
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Bagi penderita TB paru, ada hal penting yang harus di perhatikan dan juga 

harus di lakukan, yaitu teratur minum obat sampai benar-benar sembuh, biasa nya 

berkisar antara 6-8 bulan. 

1. Akibat bila tidak melakukan pengobatan, maka akan terjadi beberapa hal 

berikut ini: 

a. Kuman akan kebal sehingga penyakit lebih sulit di obati, 

b. Kuman berkembang lebih banyak dan menyerang organ lain, 

c. Membutuh kan waktu lebih lama untuk sembuh, 

d. Biaya penobatan semakin mahal, 

e. Masa produktif yang hilang semakin banyak (Sunaryati, 2019). 

2. Pengobatan TB bertujuan untuk: 

a. Menyembuhkan pasien,  

b. Mencegah kematian,  

c. Mencegah kekambuhan,  

d. Memutuskan rantai penularan, dan  

e. Mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap Obat Anti Tuberkulosis 

(OAT) (Sunaryati, 2019). 

3. Jenis-jenis Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 

a. Isoniazid (H), 

b. Ethambutol (E), 

c. Pyrazinamide (Z), 

d. Rifampicin (R), 

e. Streptomicyn (S) (Sunaryati, 2019). 
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4. Prinsip-prinsip pengobatan 

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip - prinsip sebagai berikut:  

a. OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam 

jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan 

gunakan OAT tunggal (monoterapi). Pemakaian OAT-Kombinasi Dosis 

Tetap (OAT-KDT) lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan. 

b. Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan 

langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh seorang Pengawas 

Menelan Obat (PMO).  

c. Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan. 

1) Tahap awal (intensif) 

Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat 3 atau 4 obat sekaligus 

setiap hari selama 2 bulan dan perlu di awasi secara langsung untuk 

mencegah kekebalan obat. Bila pengobatan tahap intensif di berikan secara 

tepat, biasa nya pasien yang menular menjadi tidak menular dalam kurun 

waktu 1-2 bulan. 

2) Tahap lanjutan 

Pada tahap lanjutan pasien mendapat obat lebih sedikit, 2 macam 

saja namun dalam waktu yang lebih lama, biasa nya sampai 4 bulan.Obat 

dapat di berikan setiap hari maupun beberapa kali dalam satu minggu. 

Tahap lanjutan penting adalah  untuk membunuh kuman persister sehingga 

mencegah terjadinya  kekambuhan (Sunaryati, 2019). 

5. Panduan pengobatan OAT 
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Prinsip dasar pengobatan TBC untuk anak-anak adalah minimal 3 macam 

obat dan di berikan dalam waktu 6 bulan, yaitu tablet rifampisin, INH, 

pirazinamid, dan etambutol setiap hari dan lalu di lanjutkan 4 bulan dengan 

rifampisin dan INH. Beberapa contoh panduan pengobatan di sampaikan dalam 

penjelasan berikut ini: 

a. Kategori 1 

Pada pasien yang masuk kategori 1 dalam 2 bulan pertama mendapat 

tablet rifampisin, INH, pirazinamid, dan etambutol setiap hari. Lalu, di 

lanjutkan 4 bulan dengan rifampisin dan INH, baik setiap hari maupun 3 kali 

seminggu. Kategori 1 di berikan pada: 

1) Pasien baru TBC paru BTA positif, 

2) Pasien TBC paru BTA negatif dengan gambaran foto toraks sesuai tb, 

3) Pasien TBC di luar paru. 

b. Kategori 2  

Pada pasien yang masuk kategori ini, dalam 2 bulan pertama mendapat 

tablet rifampisin, INH, pirazinamid, dan etambutol setiap hari di sertai suntikan 

streptomisin. Lalu, di lanjutkan dengan tablet rifampisin, INH, pirazinamid, 

dan etambutol setiap hari selama 1 bulan dan di lanjutkan 5 bulan lagi dengan 

rifampisin dan INH 3 kali dalam seminggu. Kategori 2 di berikan pada: 

1) Pasien yang sudah sembuh lalu kambuh lagi, 

2) Pasien gagal, yang tidak sembuh di obati, 

3) Pasien dengan pengobatan setelah sempat berhenti berobat (Sunaryati, 

2019). 
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6. Efek samping OAT 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2011) ,beberapa efek 

samping dalam pengobatan OAT yaitu: 

a. Rifampisin: tidak ada nafsu makan, mual, sakit perut. 

b. Pirasinamid: nyeri Sendi. 

c. INH: kesemutan dan rasa terbakar di kaki. 

d. Rifampisin: warna kemerahan pada air seni (urine). 

e. Semua jenis OAT: gatal dan kemerahan kulit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
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3.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep bertujuan untuk melihat gambaran tentang tujuan teori 

dalam penelitian keperawatan.Teori memungkinkan peneliti untuk menyatukan 

pengamatan dan fakta menjadi skema yang teratur (Polit & Beck 2012). 

Bagan 3.1 Kerangka Konsep Penelitian Karakteristik Penderita TB Paru Di 

Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

     : Variabel yang di teliti 

     : Variabel yang tidak di teliti. 

 

Berdasarkan bagan diatas, peneliti hanya ingin mengetahui karakteristik 

penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

 

Karakteristik Penderita TB 

Paru: 

 

1. Usia 

2. Jenis kelamin 

3. Pendidikan 

4. Pekerjaan 

5. Merokok 

6. Alkohol 

7. Status gizi 

8. Penyakit penyerta 

9. Kontak dengan penderita  

TB paru 

10.  Riwayat kekambuhan 

 

 

 

 

 

11. Kondisi rumah 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah pernyataan peneliti tentang hubungan antar variabel yang 

sedang diteliti. Hipotesis dengan kata lain merupakan prediksi hasil yang 

diharapkan dimana menyatakan hubungan dari penelitian yang di temukan oleh 

peneliti. Hipotesis yaitu prediksi tentang hubungan antara dua variabel atau lebih 

(Polit & Beck 2012).Hipotesis biasanya digunakan dalam percobaan di mana 

peneliti membandingkan kelompok (Creswell, 2009).Dalam skripsi ini tidak ada 

hipotesis karena peneliti hanya melihat karakteristik penderita TB paru di 

Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 
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Rancangan penelitian adalah keseluruhan rencana untuk mendapatkan 

jawaban atas pertanyaan yang sedang dipelajari dan untuk menangani berbagai 

tantangan terhadap bukti penelitian yang layak. Dalam merancang penelitian ini, 

penulis memutuskan mana yang spesifik yang akan diadopsi dan apa yang akan 

mereka lakukan untuk meminimalkan dan meningkatkan interpretabilitas hasil 

(Creswell, 2009). 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif.Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik penderita TB paru di 

Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020”. 

 

4.2 Populasi Dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus dimana seorang penulis 

tertarik, populasi tidak terbatas pada subjek manusia.Penulis menentukan 

karakteristik yang membatasi populasi penelitian melalui kriteria kelayakan 

(Creswell, 2009).Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita TB paru 

yang datang untuk mengambil obat setiap hari Rabu di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020.Jumlah pasien yang tercatat mengambil obat 

di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 35 orang. 

 

 

4.2.2 Sampel 

Sampel adalah subjek dari elemen populasi, yang merupakan unit paling 

dasar tentang data yang di kumpulkan. Sampling adalah proses pemilahan kasus 
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untuk mewakili seluruh populasi sehingga kesimpulan tentang populasi dapat di 

buat. Dalam penelitian keperawatan, unsur biasanya manusia (Creswell, 2009). 

Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, dengan jumlah 

responden sebanyak 35. 

 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel penelitian 

Variabel independen merupakan faktor yang mungkin menyebabkan, 

mempengaruhi, atau mempengaruhi hasil (Creswell, 2009).Variabel dependen 

adalah variabel terikat dalam penelitian (Creswell, 2009). 

Dalam penelitian ini tidak ada variabel independen dan variabel dependen 

karena peneliti hanya melihat karakteristik penderita TB paru di Puskesmas Balai 

Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

4.3.2 Definisi operasional 

Definisi operasional adalah konsep menentukan operasi yang harus di 

lakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang di butuhkan.Definisi 

operasional harus sesuai dengan definisi konseptual (Polit & Beck, 2012). 
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Tabel 4.1 Definisi operasional Karakteristik Penderita TB paru di Puskesmas 

Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. 

 
Variabel Definisi Indikator Alat ukur Skala 

Usia Lama waktu hidup 

atau ada (sejak 

dilahirkan atau 

diadakan). 

Usia dalam tahun Lembar 

kuesioner 

Rasio 

Jenis 

Kelamin 

Pembagian peran 

kedudukan, dan tugas 

antara laki-laki dan 

perempuan 

1.Laki-laki 

2.Perempuan 

Lembar 

kuesioner 

Nominal 

Pendidikan Pola perkembangan 

yang terorganisasi 

dari semua potensi, 

moral, intelektual dan 

jasmani 

1.Belum sekolah 

2.SD/Sederajat 

3.SMP/Sederajat 

4. SMA/Sederajat 

5. Diploma/Sarjana 

6.Tidak sekolah 

Lembar 

kuesioner 

Ordinal 

Pekerjaan Sesuatu yang 

dilakukan untuk 

mencari nafkah guna 

memenuhi kebutuhan 

sosial ekonomi. 

1.PNS/BUMN 

2.Karyawan swasta 

3. Pedagang 

4. Petani 

5. Nelayan 

6. Supir angkutan umum 

7. IRT 

8. Pelajar 

9. Tidak bekerja 

10. Lainnya (………) 

Lembar 

kuesioner 

Ordinal 

Perilaku 

Merokok 

Tindakan membakar, 

menghisap dan/atau 

menghirup salah 

tembakau. 

1.Ya 

2.Tidak 

Lembar 

kuesioner 

Nominal 

Lama 

Merokok 

Jumlah waktu yang 

telah digunakan 

untuk merokok dari 

mulai merokok 

hingga saat ini 

1.<5 tahun 

2.>5 tahun 

3. Tidak  

Lembar 

kuesioner 

Interval 

Banyak 

Rokok 

Jumlah rokok yang 

dikonsumsi 

1.1-10 batang 

2.11-20 batang 

3.21-30 batang 

4.>30 batang 

5.Tidak 

Lembar 

kuesioner 

Interval 

Konsumsi 

Alkohol 

Zat yang dapat 

mempengaruhi 

kondisi fisik dan 

mental dan dapat 

membuat merasa 

santai dan senang. 

1.Ya 

2.Tidak 

Lembar 

kuesioner 

Nominal 

Lama 

konsumsi 

Alkohol 

Jumlah waktu yang 

telah digunakan dalam 

konsumsi alkohol  dari 

mulai mengkonsumsi 

alkohol hingga saat ini 

 

1.<5 tahun 

2.>5 tahun 

3.Tidak  

Lembar 

kuesioner 

Interval 
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Seberapa 

sering 

konsumsi 

alkohol 

Waktu dalam 

konsumsi alkohol 

1.<3 kali seminggu 

2.>3 kali seminggu 

3.Tidak  

Lembar 

kuesioner 

Interval 

Status Gizi Ukuran terpenuhi 

kebutuhan gizi yang 

dapat di ukur dengan 

antopometri 

(pengukuran bagian 

tertentu dari tubuh). 

1.Kurus < 18,5 kg/m² 

2.Normal = 18,5 kg/m² 

3.Gemuk >23,0 kg/m² 

4.Resiko obesitas = 

23,0 – 24,9 kg/m² 

5.Obesitas I = 25,0-

29,9 kg/m² 

6.Obesitas II ≥ 30,0 

kg/m² 

Lembar 

kuesioner 

Ordinal 

Penyakit 

Penyerta 

Riwayat penyakit 

yang pernah di derita 

turut mempengaruhi 

penyebab penyakit. 

 

1.DM 

2.HIV/AIDS 

3.Penyakit lain (…….) 

4.Tidak ada 

Lembar 

kuesioner 

Ordinal 

Kontak 

dengan 

penderita 

TB paru 

Terpapar langsung 

dengan penderita TB 

paru. 

1.Ya 

2.Tidak 

Lembar 

kuesioner 

Nominal 

Dengan 

siapa 

kontak  

Orang yang 

menderita TB paru 

1.Keluarga 

2.Teman 

3.Lainnya (……..…) 

4.Tidak pernah 

Lembar 

kuesioner 

 

Ordinal 

Riwayat 

tinggal 

serumah 

Pernah dan sedang 

tinggal serumah 

dengan penderita TB 

paru 

1.Ya 

2.Tidak 

Lembar 

kuesoner 

Nominal 

 

 

 

Riwayat 

Kekambuha

n 

Pasien TB yang 

pernah dinyatakan 

sembuh atau 

pengobatan lengkap 

dan saat ini 

didiagnosis TB 

1.Ya 

2.Tidak 

Lembar 

Kuesioner 

Nominal 

 

Kekambuha

n keberapa 

 

Jumlah kekambuhan 

TB paru 

1.1 kali 

2.2 kali 

3.3 kali 

4.4 kali 

5.Tidak pernah 

 

Lembar 

Kuesioner 

 

Ordinal 

Riwayat 

mengkonsu

msi OAT 

Pernah mengkonsumsi 

OAT sebelumnya 

1.Pernah 

2.Tidak pernah 

Lembar 

Kuesioner 

Nominal 

Mengkonsu

msi OAT 

dengan 

tuntas 

Pernah 

mengkonsumsi OAT 

dengan tuntas 

sebelumnya. 

1.Tuntas 

2.Tidak tuntas 

3.Tidak pernah. 

Lembar 

Kuesioner 

Ordinal 
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4.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan di gunakan oleh 

peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi lebih mudah dan 

sistematis (Polit & Beck, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

lembar kuesioner yang disusun oleh peneliti, meliputi: usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, merokok, alkohol, status gizi, penyakit penyerta, kontak 

dengan penderita TB paru, dan riwayat kekambuhan . Untuk mengukur status gizi 

digunakan bantuan alat isntrumen yaitu timbangan milik Puskesmas untuk 

mengukur berat badan responden dan pita meter untuk mengukur tinggi badan 

responden. 

 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.5.1 Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir 

tahun 2020. 

4.5.2 Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2020. 

 

4.6 Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data 

4.6.1 Pengambilan data 

Peneliti melakukan pengambilan data penelitian di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir.Jenis pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder.Data primer adalah data yang di peroleh 

secara langsung oleh peneliti terhadap sasaran nya dengan memberikan lembar 
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kuesioner untuk melihat karakteristik penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. Dimana data yang akan diambil meliputi, 

usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, perilaku merokok, konsumsi alkohol, 

status gizi, adanya kontak dengan penderita TB paru dan adanya riwayat 

kekambuhan. 

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir terkait yang di mintai keterangan seputar penelitian yang 

di lakukan dimana diperoleh dari rekam medis meliputi, penyakit penyerta yang di 

derita oleh penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. 

4.6.2 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Polit & 

Beck, 2012). Pada proses pengumpulan data peneliti menggunakan kuesioner 

yang diberikan dan meminta responden untuk mengisi pertanyaan pada lembar 

kuesioner. 

4.6.3 Uji validitas dan reliabilitas 

Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas karena 

peneliti hanya melihat karakteristik penderita TB paru di di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020.Dimana dalam penelitian ini peneliti 

mengukur status gizi responden menggunakan alat instrumen berupa timbangan 

dan pita meter.Timbangan yang digunakan adalah milik Puskesmas Balai Jaya. 
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4.7 Kerangka Operasional 

Bagan 4.1  Kerangka Operasional Penelitian Karakteristik Penderita TB 

paru di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4.8 Analisis Data 

Deskriptif univariat (satu variabel) yang menggambarkan satu variabel 

pada suatu waktu atau fokus pada deskripsi variabel tunggal (Polit & Beck, 2012). 

Adapun analisa univariat (analisa deskriptif) dalam penelitian ini dengan memberi 

Pengajuan judul proposal 

Informasi dan informed consent 

Ujian seminar proposal 

Prosedur izin penelitian 

Pengambilan data awal 

      Memberikan lembar kuesioner 

Pengolahan data 

   Analisa data 

    Hasil penelitian 
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data distribusi frekuensi untuk memperoleh hasil meliputi, usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, merokok, alkohol, status gizi, penyakit penyerta, kontak 

dengan penderita TB paru dan adanya riwayat kekambuhan. 

 

4.9 Etika Penelitian 

Ketika manusia di gunakan sebagai peserta studi, perhatian harus di 

lakukan untuk memastikan bahwa hak mereka di lindungi.Etik adalah sistem nilai 

moral yang berkaitan dengan sejauh mana prosedur penelitian mamatuhi 

kewajiban professional, hukum dan sosial kepada peserta studi. Tiga prinsip 

umum mengenai standar perilaku etik dalam penelitian berbasis: beneficience 

(berbuat baik), respect for human dignity (menghormati martabat manusia) dan 

justice (keadilan) (Polit & Beck, 2012). 

Penelitian ini telah lulus uji etik dari komisi etik penelitian kesehatan 

STIKes Santa Elisabeth Medan dengan nomor surat No.0182/KEPK-SE/PE-

DT/V/2020. 

  



STIKes Santa Elisabeth Medan 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.Gambaran Lokasi Penelitian 

 Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

karakteristik penderita TB paru di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir 

tahun 2020. Respoden berjumlah 35 orang terdiagnosa TB paru yang menjalani 

pengobatan di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. 

Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir menerima Pasien Rawat 

Jalan dan Rawat Inap, terdapat IGD, Poli Gizi, Poli Gigi, Poli Umum, Poli Usila, 

Poli Anak, Poli Ibu dan Remaja, Poli TB, Laboratorium, Apotek. Di Puskesmas 

juga terdapat tenaga kerja manusia yang bekerja yaitu, Dokter Umum 8 orang, 

Dokter Gigi 2 orang, Bidan 38 orang, Perawat 23 orang, Farmasi 2 orang, 

Kesehatan Masyarakat 3 orang, Kesehatan Lingkungan 1 orang, ATLM 2 orang, 

Gizi 1 orang, dan Non Kesehatan 9 orang. Penelitian ini dilakukan di Poli TB 

Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. 

 

5.2.  Hasil Penelitian 

5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi karakteristik responden TB paru berdasarkan 

usia di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 

(n=35). 

 

Variabel Mean 
Standar 

Deviasi 
Min-Max 95% CI 

Usia 43,71 11,769 19-70 39,67-47,76 

 

48 
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Tabel 5.1 menunjukkan bahwa rerata usia responden adalah 43,71 tahun. 

Dengan SD 11,769, usia terendah 19 tahun dan usia tertinggi 70 tahun, hasil uji 

statistik (95%CI) diyakini bahwa rerata rentang usia responden adalah 39,67-

47,76.  

5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi karakteristik responden TB paru berdasarkan 

jenis kelamin di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir 

tahun 2020 (n=35). 

Karakteristik f % 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 24 68,6 

Perempuan 11 31,4 

Total 35 100 

 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwamayoritas responden berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 68,6%. 

5.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan 

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi karakteristik responden TB paru berdasarkan 

tingkat pendidikan di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan 

Hilir tahun 2020 (n=35). 

Karakteristik f % 

Pendidikan   

SD/Sederajat 12 34,3 

SMP/Sederajat 14 40,0 

SMA/Sederajat 7 20,0 

Tidak Sekolah 2 5,7 

Total 35 100 

 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendidikan 

SMP/sederajat yaitu sebanyak 40%. 
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5.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 5.4 Distribusi frekuensi karakteristik responden TB paru berdasarkan 

pekerjaan di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 

2020 (n=35). 

Karakteristik f % 

Pekerjaan   

Karyawan Swasta 8 22,9 

Pedagang  6 17,1 

Petani  10 28,6 

IRT 9 25,7 

Buruh Harian 2 5,7 

Total 35 100 

 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai petani 

yaitu sebanyak 28,6%. 

5.2.5  Karakteristik Responden Berdasarkan Kebiasaan Merokok 

Tabel 5.5  Distribusi frekuensi karakteristik responden TB paru 

berdasarkan kebiasaan merokok di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 (n=35). 

 

Merokok Ya Tidak Total 

Apakah 

Bapak/Ibu/Sdr 

memiliki kebiasaan 

merokok? 

f % f % f % 

28 80,0 7 20,0 35 100 

Berapa lama 

merokok 
<5 tahun >5 tahun Total 

Jika Ya, sudah 

berapa lama 

Bapak/Ibu/Sdr 

merokok? 

f % f % f % 

1 2,9 27 77,1 28 100 

Berapa banyak 

rokok per hari 

1-10 

batang 

11-20 

batang 

21-30 

batang 

>30 

batang 
Total 

Berapa banyak 

rokok Bapak/Ibu/Sdr 

habiskan setiap hari? 

f % f % f % f % f % 

7 20,0 12 34,3 8 22,9 1 2,9 28 100 

 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa mayoritas respondenmemiliki kebiasaan 

merokok (80%). Dari 80% pasien yang merokok sebanyak 77,1% sudah merokok 
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selama > 5 tahun merokok, dan sebanyak 34,3% menghabiskan 11-20 batang 

perhari. 

5.2.6  Karakteristik Responden Berdasarkan Kebiasaan Mengkonsumsi 

Alkohol 

 

Tabel 5.6 Distribusi frekuensi karakteristik responden TB paru berdasarkan 

kebiasaan mengkonsumsi alkohol di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 (n=35). 

 

Kebiasaan Mengkonsumsi 

Alkohol Ya Tidak Total 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr memiliki 

kebiasaan minum  
f % f % f % 

alkohol? 21 60,0 14 40,0 35 100 

Berapa lama konsumsi 

alkohol <5 tahun >5 tahun Total 

Sudah berapa lama 

Bapak/Ibu/Sdr konsumsi 

alkohol? 

f % f % f % 

1 2,9 20 57,1 21 100 

Berapa kali konsumsi alkohol < 3 kali 

seminggu 

> 3 kali 

seminggu 
Total 

Berapa kali Bapak/Ibu/Sdr 

konsumsi alkohol setiap 

minggu? 

f % f % f % 

15 42,9 6 17,1 21 100 

 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kebiasaan 

mengkonsumsi alkohol (60%), dari 60% responden mengkonsumsi alkohol 

sebanyak 57,1% telah mengkonsumsi alkohol >5 tahun, dan sebanyak 42,9% 

mengkonsumisi alkohol <3 kali dalam seminggu.  
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5.2.7  IMT (Indeks Masa Tubuh) 

Tabel 5.7  Distribusi frekuensi IMT responden TB paru di Puskesmas Balai 

Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 (n=35). 

Karakteristik f % 

IMT   

Kurus < 18,5 kg/m² 10 28,6 

Normal = 18,5 kg/m² 18 51,4 

Resiko obesitas = 23,0 kg/m²-24,9 

kg/m² 

3 8,6 

Obesitas I = 25,0 kg/m²-29,9 kg/m² 4 11,4 

Total 35 100 

 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki IMT dalam 

kategori Normal = 18,5 kg/m²(51.4%). 

5.2.8  Karakteristik Responden Berdasarkan Penyakit Penyerta 

Tabel 5.8 Distribusi frekuensi karakteristik responden TB paru berdasarkan 

adanya penyakit penyerta di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten 

Rokan Hilir tahun 2020 (n=35). 

 

Karakteristik f % 

Riwayat Penyakit   

Tidak ada 23 65,7 

Batu empedu 1 2,9 

Lambung 1 2,9 

Hepatitis B 1 2,9 

DM 7 20,0 

Kista  1 2,9 

Kanker payudara 1 2,9 

Total 35 100 

 

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak memiliki 

penyakit penyerta (65,7%). 
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5.2.9  Karakteristik Responden Berdasarkan Adanya Kontak Dengan 

Penderita TB Paru 

 

Tabel 5.9  Distribusi frekuensi karakteristik responden TB paru 

berdasarkan adanya kontak dengan penderita TB paru di 

Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 (n=35). 

 

Kontak dengan penderita 

TB paru 
Pernah Tidak Total 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr pernah 

kontak dengan penderita TB 

paru? 

f % f % f % 

6 17,1% 29 82,9 35 100 

Kontak dengan siapa Keluarga Teman Total 

Jika pernah, dengan siapa? f % f % f % 

4 11,4% 2 5,7 6 100 

Tinggal serumah dengan 

penderita TB paru 
Ya Total 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr tinggal 

serumah dengan penderita TB 

paru? 

f % f % 

4 11,4 4 100 

 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak ada kontak 

dengan penderita TB paru lainnya (82,9%), sebanyak 11,4% pernah kontak 

dengan keluarga yang menderita TB paru dan 5,7% pernah kontak degan teman 

yang menderita TB paru, sebanyak 11,4% pernah tinggal serumah dengan 

penderita TB paru. 
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5.2.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Adanya Riwayat Kekambuhan 

Tabel 5.10  Distribusi frekuensi karakteristik responden TB paru 

berdasarkan adanya riwayat kekambuhan di Puskesmas Balai 

Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 (n=35). 

 

Pernah menderita TB paru 

sebelumnya 

Ya 

 

Tidak 

 

Total 

 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr sudah 

pernah menderita TB paru 

sebelumnya 

f % f % f % 

2 

 

5,7 

 
33 94,3 35 100 

Kekambuhan keberapa kali 1 Kali Total 

Jika Ya, sudah kekambuhan 

keberapa kali? 

f % f % 

2 5,7 2 100 

Pernah mengkonsumsi Obat 

Anti Tuberkulosis (OAT) 
Pernah Total 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr sudah 

pernah mengkonsumsi Obat 

Anti Tuberkulosis (OAT) 

sebelumnya? 

f % f % 

2 5,7 2 100 

Mengkonsumsi Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT) dengan 

tuntas 

Tuntas Total 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr 

mengkonsumsi Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT) dengan 

tuntas? 

f % f % 

2 5,7 2 100 

 

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa mayoritas responden belum pernah 

menderita TB paru sebelumnya (94,3%), sebanyak 5,7% sudah pernah 

mengkonsumsi OAT sebelumnya dan sebanyak 5,7% sudah pernah 

mengkonsumsi OAT dengan tuntas sebelumnya. 

  



STIKes Santa Elisabeth Medan 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

5.3.1 Faktor Usia 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata usia responden 

adalah 43,71 tahun. Dengan SD 11,769, usia terendah 19 tahun dan usia tertinggi 

70 tahun, hasil uji statistik (95%CI) diyakini bahwa rerata rentang usia responden 

adalah 39,67-47,76.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Ramadhan (2019) menyatakan bahwa ada 

hubungan faktor usia dengan kejadian TB paru, TB paru sebagian besar 

menyerang pada kelompok usia dewasa dan produktif, dimana dalam 

penelitiannya responden berjumlah 1.232 responden, usia >15 tahun sebanyak 

1.198, dan yang berusia 0-14 tahun sebanyak 34 responden. 

Nurjana (2015) mengatakan bahwa TB paru banyak terjadi pada usia 

dewasa dikarenakan dua faktor, yaitu  orang dewasa tersebut pernah terinfeksi TB 

primer pada waktu kecil tetapi tidak dilakukan preventif dengan baik sehingga 

muncul pada saat dewasa serta adanya aktivitas dan lingkungan pekerjaan yang 

berinteraksi dengan penderita TB atau lingkungan yang memudahkan tertular TB 

paru.  

Dari hasil yang di dapat peneliti berasumsi TB paru juga rentan pada usia 

dewasa di karenakan sistem imunologis seseorang menurun sehingga sangat 

rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit TB paru yang menyerang 

kekebalan tubuh yang rendah. Dimana sistem kekebalan menurun seiring dengan 

proses menua maka seluruh fungsi organ mengalami penurunan, kemampuan 
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untuk melawan kuman mycobacterium tuberculosis lemah sehingga kuman 

mudah masuk kedalam tubuh lansia. 

5.3.2 Faktor Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwamayoritas responden 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 68,6%. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Ismah (2017) yang mengatakan bahwa 

jenis kelamin laki-laki adalah kelompok yang paling banyak menderita TB paru. 

Dimana perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang 

menderita TB paru adalah sebesar 3:2, yaitu dimana jumlah responden dalam 

penelitian berjumlah 40 responden, laki-laki sebanyak 28 orang (70%) dan 

perempuan sebanyak 12 orang (30%). 

Didukung juga dengan penelitian yang dilakukan Tola (2019) menyatakan 

laki-laki lebih banyak menderita TB paru dengan laki-laki sebanyak 739 

responden (59,8%) dan perempuan sebanyak 497 responden (40,2%). 

Ismah (2017) mengatakan bahwa jenis kelamin laki-laki mayoritas terkena TB 

paru di karenakan laki-laki lebih cenderung memiliki perilaku jelek daripada 

perempuan, contohnya berperilaku merokok dan minum alkohol. Dimana 

merokok dan alkohol dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga lebih mudah 

terkena penyakit TB paru (Dotulong et al., 2015). 

Dari hasil yang di dapat peneliti berasumsi TB paru juga rentan pada laki-laki 

di karenakan adanya faktor pekerjaan, laki-laki adalah kepala keluarga yang 

bertugas menafkahi keluarganya. Mereka lebih sering kontak dengan orang luar 
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dan kontak dengan lingkungan luar, contohnya: kontak dengan teman kerja yang 

di duga menderita TB paru, kontak degan lingkungan atau asap/debu. 

5.3.3 Faktor Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden 

berpendidikan SMP/sederajat yaitu sebanyak 40%. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Novita (2017) bahwa pendidikan rendah 

ada hubungan nya dengan kejadian TB paru, dimana pada penelitian nya 

responden sebanyak 40 orang, pendidikan responden paling banyak pada adalah 

pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 20 responden (50,0%), tidak sekolah 

sebanyak 3 responden (7,5%), dan perguruan tinggi sebanyak 1 responden (2,5%). 

Pradita (2018) mengatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang akan 

mempengaruhi terhadap pengetahuan seseorang diantaranya mengenai rumah 

yang memenuhi syarat kesehatan dan pengetahuan penyakit Tuberkulosis, 

sehingga dengan pengetahuan yang cukup maka seseorang akan mencoba untuk 

mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat. Pendidikan yang lebih tinggi akan 

memiliki kemampuan untuk memahami lebih cepat dibandingkan berpendidikan 

yang lebih rendah. Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan didalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur 

hidup. Pendidikan akan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi yang di 

dapat dengan jelas (Hartiningsih, 2018). 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

Dari hasil yang di dapat peneliti berasumsi TB paru juga rentan pada orang 

yang berpendidikan rendah  di karenakan kurangnya kemauan oleh seseorang 

tersebut untuk mencari informasi mengenai TB paru. 

5.3.4 Faktor Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden 

bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 28,6%. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Fitria (2017) menyatakan bahwa ada 

hubungan pekerjaan dengan kejadian TB paru, dimana responden dalam 

penelitian berjumlah 49 responden, yang bekerja sebanyak 36 responden, dimana 

paling banyak bekerja sebagai buruh/ tani yaitu 19 responden (38,78%), dan tidak 

bekerja sebanyak 13 responden (26,53%). 

Nurkumalasari (2016) mengatakan bahwa Pekerjaan dapat dilihat dari 

kemungkinan tingkat keterpaparan serta besarnya risiko menurut pekerjaan, 

lingkungan kerja dan sifat sosio ekonomi karyawan pada pekerjaan tersebut. 

Pekerjaan yang di maksud lebih dominan terpapar TB paru seperti, buruh 

bangunan, sopir truk, pengangkat kayu, dan petani dengan aktivitas lebih rentan 

terhadap paparan debu dan asap (Jaya & Mediarti, 2017). Bila pekerja bekerja di 

lingkungan yang berdebu paparan partikel debu di daerah terpapar akan 

mempengaruhi terjadinya gangguan pada saluran pernafasan. Paparan kronis 

udara yang tercemar dapat meningkatkan morbiditas, terutama terjadinya gejala 

penyakit saluran pernafasan dan umumnya TB paru (Pradita, 2018). 
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Dari hasil yang di dapat peneliti berasumsi TB paru juga rentan pada orang 

yang bekerja dikarenakan semakin sering nya seseorang kontak dan bersosialisasi 

dengan orang lain yang juga menderita TB paru. 

5.3.5 Faktor Merokok 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden 

memiliki kebiasaan merokok (80%). Dari 80% pasien yang merokok sebanyak 

77,1% sudah merokok selama >5 tahun merokok, dan sebanyak 34,3% 

menghabiskan 11-20 batang per hari. 

Sejalan dengan penelitian Rosdiana (2018) yang menyatakan bahwa ada 

hubungan merokok dengan kejadian TB paru, dimana keseluruhan responden 

dalam penelitiannya berjumlah 29 responden, yang merokok sebanyak 19 

responden (32,8%) dan tidak merokok sebanyak 10 responden (17,2%). 

Nurjana (2015) menyatakan bahwa asap rokok mengandung lebih dari 

4.500 bahan kimia yang memiliki berbagai efek racun, mutagenik dan 

karsinogenik. Asap rokok menghasilkan berbagai komponen baik di kompartemen 

seluler dan ekstraseluler, mulai dari partikel yang larut dalam air dan gas. Banyak 

zat yang bersifat karsinogenik dan beracun terhadap sel namun tar dan nikotin 

telah terbukti imunosupresif dengan mempengaruhi respons kekebalan tubuh 

bawaan dari pejamu dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Semakin 

tinggi kadar tar dan nikotin efek terhadap sistem imun juga bertambah besar. 

RisikoTB dapat dikurangi dengan hampir dua pertiga jika seseorang berhenti 

merokok. 
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Dari hasil yang di dapat peneliti berasumsi TB paru juga rentan pada orang 

yang merokok dikarenakan merokok diketahui dapat merusak fungsi paru-paru 

dan menekan kekebalan adaptif seseorang.Semakin lama seseorang menghisap 

rokok maka semakin beresiko terkena TB paru. 

5.3.6 Faktor Minum Alkohol 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden 

memiliki kebiasaan mengkonsumsi alkohol (60%), dari 60% responden 

mengkonsumsi alkohol sebanyak 57,1% telah mengkonsumsi alkohol >5 tahun, 

dan sebanyak 42,9% mengkonsumisi alkohol <3 kali dalam seminggu. 

Sejalan dengan penelitian Olys (2016) menyatakan bahwa ada hubungan 

konsumsi alkohol dengan kejadian TB paru, dimana dalam penelitiannya 

berjumlah 47 responden, yang mengkonsumsi alkohol sebanyak 27 responden dan 

tidak mengkonsumsi alkohol sebanyak 20 responden. 

Imtiaz et al (2017) menyatakan bahwa konsumsi alkohol dapat merusak 

sistem kekebalan tubuh yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi 

tuberkulosis, serta mengaktifkan kembali TB laten. Dimana kemampuan 

makrofag alveolar berfungsi untuk merespons patogen yang baru datang.Dalam 

keadaan normal makrofag ini menghilangkan sebagian besar mikobakteri.Saat 

mengkonsumsi alkohol kemampuan makrofag untuk menanggapi sitokin ini dan 

menyajikan antigen mikobakteri terhadap limfosit juga berkurang, serta aktivasi 

sel T spesifik antigen terganggu.Sebagai hasil dari perubahan-perubahan ini 

kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk merespon mikobakteri yang baru dan 

tidak aktif telah sangat berkurang. 
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Dari hasil yang di dapat peneliti berasumsi TB paru juga rentan pada orang 

yang meminum alkohol dikarenakan kandungan alkohol yang dipercaya tidak baik 

bagi tubuh jika di konsumsi dan dapat merusak sistem tubuh manusia. 

5.3.7 Status gizi 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden 

memiliki IMT dalam kategori Normal = 18,5 kg/m²(51.4%). 

Sejalan dengan penelitian Puspita (2016) yang menyatakan bahwa tidak 

ada hubungan status gizi kurang dengan kejadian TB paru, dimana dalam 

penelitiannya berjumlah 71 responden, sebanyak 33 orang (46,5%) dengan status 

gizi normal, 31 orang (43,7%) dengan status gizi underweight.Dalam penelitian 

ini kemungkinan status gizi normal karena sebagian besar pasien tuberkulosis 

paru telah mendapatkan pengobatan dengan menggunakan OAT selama > 2 bulan 

(fase lanjutan).Status nutrisi pasien tuberkulosis biasanya membaik seiring dengan 

pemberian OAT. Peningkatan indeks massa tubuh (IMT) disebabkan karena 

proses infeksi berkurang sehingga terjadi penurunan kadar IL-1β, IL-6, TNF-α. 

Proses ini meningkatkan sintesis asam lemak dan menurunkan proses lipolisis 

lemak di jaringan sehingga terjadi peningkatan massa lemak dan meningkatkan 

indeks massa tubuh. 

Berbeda dengan penelitian Inda (2019) salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjangkit nya penyakit tuberkulosis adalah status gizi. Dimana 

hasil penelitian dari 85 responden yang di teliti, sebanyak 41 responden (48,2%) 

dengan status gizi kurang dan sebanyak 35 responden (41,2%) dengan status gizi 

normal. Gizi kurang akan menimbulkan penurunan daya tahan tubuh hal ini 
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disebabkan karena kekurangan energi dan protein akan terjadi penurunan sintesis 

asam amino, selain itu juga akan terjadi perubahan dalam sel mediator imunitas, 

dalam fungsi bakterisidal neutrofil dan sistem komplemen dalam respon Ig A. 

Sekresi Ig A yang rendah bersamaan dengan penurunan imunitas mukosa akan 

memudahkan kolonisasi dan kontak antara mikroorganisme pathogen dan sel 

epitel. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusumaningroh (2018) 

menyatakan bahwa pasien yang menderita TB harus mampu beradaptasi dengan 

kondisi fisiologisnya yang sakit, harus menerima pengobatan dan berusaha untuk 

meningkatkan status kesehatannya, sehingga pasien mampu membiasakan diri 

untuk mengkonsumsi obat OAT dan makanan yang bernutrisi guna meningkatkan 

status gizinya. 

Didukung oleh penelitian Puspita (2016) menyatakan bahwa status gizi 

normal di karenakan  sebagian besar pasien tuberkulosis paru yang sudah 

mendapatkan pengobatan dengan menggunakan OAT selama > 2 bulan (fase 

lanjutan). Status nutrisi pasien tuberkulosis biasanya membaik seiring dengan 

pemberian OAT. Peningkatan indeks massa tubuh (IMT) disebabkan karena 

proses infeksi berkurang sehingga terjadi penurunan kadar IL-1β, IL-6, TNF-α. 

Proses ini meningkatkan sintesis asam lemak dan menurunkan proses lipolisis 

lemak di jaringan sehingga terjadi peningkatan massa lemak dan meningkatkan 

indeks massa tubuh. 
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5.3.8 Faktor Penyakit Penyerta 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden 

tidak memiliki penyakit penyerta (65,7%). 

Sejalan dengan penelitian Oktavia (2016) yang menyatakan bahwa tidak 

ada hubungan penyakit penyerta dengan kejadian TB paru, salah satunya adalah 

penyakit DM dengan kejadian TB paru, dimana dalam penelitian nya ada 

sebanyak 33 responden, diantara nya sebanyak 20 responden (60,6%) yang tidak 

menderita DM, dan sebanyak 13 responden (39,4%) yang menderita DM.   

Berbeda dengan penelitian Bisara (2019) menyatakan bahwa ada 

hubungan penyakit penyerta dengan kejadian TB paru yaitu penyakit HIV/AIDS 

dan DM, dimana dalam penelitiannya sebanyak 965 responden menderita 

penyakit HIV/AIDS dan sebanyak 326 responden menderita penyakit DM. 

Menurut penelitian Aziz (2019) penyakit diabetes mellitus merupakan 

penyakit kronik yang berkaitan dengan gangguan fungsi imunitas tubuh, sehingga 

penderita lebih rentan terserang infeksi, termasuk TB paru.Penyebab infeksi TB 

paru pada penderita DM kebanyakan akibat adanya gangguan fungsi sel-sel imun 

dan mekanisme pertahanan tubuh, termasuk gangguan fungsi dari epitel 

pernapasan serta motilitas silia.Diabetes Mellitus dapat meningkatkan frekuensi 

maupun tingkat keparahan suatu infeksi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya 

abnormalitas dalam imunitas yang diperantarai oleh sel dan fungsi fagosit 

berkaitan dengan hiperglikemia, termasuk berkurangnya vaskularitas (Oktavia et 

al., 2016). 
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Dari hasil yang di dapat peneliti berasumsi bahwa responden tidak 

memeriksa kesehatan secara menyeluruh karena kurangnya perekonomian serta 

kurangnya pengetahuan responden TB paru di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten 

Rokan Hilir sehingga responden tidak memeriksa kesehatannya di layanan 

kesehatan. 

Didukung oleh penelitian Pangaribuan (2020) menyatakan bahwa 

mayoritas responden tidak memiliki riwayat penyakit DM dikarenakan responden 

mengaku belum pernah didiagnosis DM oleh dokter kemungkinan partisipan 

tersebut tidak pernah periksa DM ke dokter. 

5.3.9 Faktor Kontak Dengan Penderita TB paru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden 

tidak ada kontak dengan penderita TB paru lainnya (82,9%), sebanyak 11,4% 

pernah kontak dengan keluarga yang menderita TB paru dan 5,7% pernah kontak 

degan teman yang menderita TB paru, sebanyak 11,4% pernah tinggal serumah 

dengan penderita TB paru. 

Sejalan dengan penelitian Pamungkas (2018) menyatakan tidak ada 

hubungan yang bermakna kontak dengan TB paru, dimana dalam penelitiannya 

sebanyak 76 responden, yang tidak kontak dengan penderita TB paru sebanyak 58 

responden (43,9%) dan kontak dengan TB paru sebanyak 18 responden (22,1%). 

Berbeda dengan penelitian Hartina (2019) bahwa ada hubungan kontak 

dengan penderita TB paru dengan kejadian TB paru, dimana dalam penelitiannya 

berjumlah sebanyak 38 responden, diantaranya 23 responden (60,5%) yang 
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memiliki kontak dengan penderita TB paru dan sebanyak 15 responden (39,5%) 

tidak memiliki kontak dengan penderita TB paru.  

Penelitian Oktavia (2016) menyatakan bahwa kontak dengan penderita TB 

paru adalah adanya host yang positif BTA menularkan infeksi TB paru kepada 

orang yang sehat melalui droplet (percikan ludah) yang mengandung ribuan 

bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan apabila kondisi imunitas seseorang 

tersebut sedang lemah maka sangat mudah terserang penyakit TB paru. Pada 

waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk 

droplet (percikan dahak).Kemungkinan seseorang terinfeksi TB paru ditentukan 

oleh konsentrasi droplet dalam udara dan lamanya menghirup udara 

tersebut.Kontak yang berlebihan dengan Mycobacterium tuberculosis adalah 

kontak yang berlangsung terus menerus selama 3 bulan atau lebih. 

Dari hasil yang didapat peneliti berasumsi bahwa sebagian dari mereka 

tidak mengetahui apakah orang disekitar mereka menderita TB paru atau 

tidak.Didukung oleh Rosdiana (2019) menyatakan bahwa responden yang 

memiliki riwayat kontak penderita namun mereka malu dan takut mengakuinya 

karena mereka menganggap penyakit tuberkulosis merupakan penyakit yang 

sangat berbahaya dan dapat di jauhi oleh masyarakat lainnya. 

Menurut penelitian Purnamaningsih (2018) menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan kontak dengan penderita TB paru lainnya dikarenakan adanya 

kebiasaan hidup sehat yang sudah ditanamkan dalam keluarga, misalnya menutup 

mulut saat bersin  dan  batuk, serta tidak mudah meludah di sembarang tempat 

agar memutuskan rantai penularan TB paru. 
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Menurut penelitian Sigalingging (2019) menyatakan bahwa orang yang 

memiliki riwayat kontak namun tidak terjangkit TB paru dikarenakan memiliki 

beberapa kebiasaan baik yang diantaranya teratur berolahraga, makan makanan 

yang sehat. 

5.3.10 Riwayat Kekambuhan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden 

belum pernah menderita TB paru sebelumnya (94,3%), sebanyak 5,7% sudah 

pernah mengkonsumsi OAT sebelumnya dan sebanyak 5,7% sudah pernah 

mengkonsumsi OAT dengan tuntas sebelumnya. 

Sejalan dengan penelitian Muthiah (2019) menyatakan bahwa dari 42 

pasien dan 38 pasien tidak pernah menderita TB paru sebelumnya. 

Berbeda dengan penelitian Nugroho (2018) menyatakan bahwa TB paru 

lebih berisiko menjadi TB MDR pada kasus kambuh.Berdasarkan hasil penelitian 

dari 8 partisipan ditemukan bahwa 7 partisipan pernah mengalami kasus 

kekambuhan.Kondisi tersebut membuktikan bahwa kasus kekambuhan sangat 

memegang peranan penting dalam munculnya TB MDR. 

Menurut Widyastuti (2019) menyatakan bahwa kekambuhan TB paru 

relaps terjadi dikarenakan kondisi paru yang sudah pernah terinfeksi TB akan 

lebih mudah untuk diinfeksi oleh bakteri lain yang dapat menyebabkan 

peradangan pada paru-paru. TB paru juga diakibatkan oleh pertumbuhan kembali 

dari strainMycobacterium tuberculosis yang sama maupun reinfeksi dari strain 

yang berbeda. 
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Menurut Jaya (2017) menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi 

terjadinya kekambuhan TB paru relaps yaitu harus ada infeksi, jumlah basil 

penyebab infeksi harus cukup, virulensi yang tinggi dari basil tuberculosis, daya 

tahan tubuh yang menurun memungkinkan basil berkembang biak dan keadaan ini 

menyebabkan timbulnya kembali penyakit TB paru. 

Dari hasil yang didapat peneliti berasumsi bahwa penderita TB paru 

mayoritas tidak memiliki riwayat kekambuhan dikarenakan keterlambatan dalam 

memeriksakan kesehatannya ke pelayanan kesehatan.pada waktu meneliti, 

responden mengatakan sudah lama mengalami keluhan batuk serta sesak bahkan 

sudah bertahun-tahun tetapi tidak memeriksakan kesehatan ke pelayanan 

kesehatan. Didukung oleh penelitian Andriani (2018) yang menyatakan bahwa 

keterlambatan berobat pasien TB Paru adalah rentang  waktu antara pasien 

pertama mengalami keluhan sampai saat pertama kali berobat ke sarana kesehatan 

sehingga dapat meningkatkan periode  penularan dalam masyarakat, penyakit 

tambah berat, komplikasi tambah  banyak dan angka kematian meningkat. 
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BAB 6  

KESIMPULAN DAN SARAN     

 

6.1.  Kesimpulan 

1. Rerata usia responden adalah 43,71 tahun. Dengan SD 11,769, usia 

terendah 19 tahun dan usia tertinggi 70 tahun, hasil uji statistik (95%CI) 

diyakini bahwa rerata rentang usia responden adalah 39,67-47,76.  

2. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 68,6%. 

3. Mayoritas responden berpendidikan SMP/sederajat yaitu sebanyak 40%. 

4. Mayoritas responden bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 28,6%. 

5. Mayoritas responden memiliki kebiasaan merokok (80%). Dari 80% pasien 

yang merokok sebanyak 77,1% sudah merokok selama > 5 tahun merokok, 

dan sebanyak 34,3% menghabiskan 11-20 batang per hari. 

6. Mayoritas responden memiliki kebiasaan mengkonsumsi alkohol (60%), 

dari 60% responden mengkonsumsi alkohol sebanyak 57,1% telah 

mengkonsumsi alkohol >5 tahun, dan sebanyak 42,9% mengkonsumisi 

alkohol <3 kali dalam seminggu.  

7. Mayoritas responden memiliki IMT dalam kategori Normal = 18,5 

kg/m²(51.4%). 

8. Mayoritas responden tidak memiliki penyakit penyerta (65,7%). 

9. Mayoritas responden tidak ada kontak dengan penderita TB paru lainnya 

(82,9%), sebanyak 11,4% pernah kontak dengan keluarga yang menderita 

TB paru dan 5,7% pernah kontak degan teman yang menderita TB paru, 

sebanyak 11,4% pernah tinggal serumah dengan penderita TB paru. 
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10. Mayoritas responden belum pernah menderita TB paru sebelumnya 

(94,3%), sebanyak 5,7% sudah pernah mengkonsumsi OAT sebelumnya 

dan sebanyak 5,7% sudah pernah mengkonsumsi OAT dengan tuntas 

sebelumnya. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah sampel 35 responden 

mengenai Karakteristik Penderita TB Paru di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten 

Rokan Hilir Tahun 2020, maka disarankan: 

1. Bagi Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan 

Hilir untuk tetap dapat memberikan serta meningkatkan pengetahuan sekaligus 

memberikan informasi tentang karakteristik TB paru kepada penderita TB paru 

untuk mengurangi peningkatan kejadian TB paru setiap tahunnya. 

2. Bagi Responden  

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk responden agar tetap 

meningkatkan pengetahuannya terutama tentang karakteristik TB paru serta 

dapat berperilaku baik dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit TB 

paru. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan mencari tahu lebih mengenai faktor lain yang mempengaruhi terjadinya 

TB paru serta melakukan penelitian di banyak tempat.  
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HASIL OUTPUT ANALISA DATA 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Usia Mean 43.71 1.989 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 39.67  

Upper Bound 47.76  

5% Trimmed Mean 43.67  

Median 46.00  

Variance 138.504  

Std. Deviation 11.769  

Minimum 19  

Maximum 70  

Range 51  

Interquartile Range 17  

Skewness -.134 .398 

Kurtosis -.343 .778 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 24 68.6 68.6 68.6 

Perempuan 11 31.4 31.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD/Sederajat 12 34.3 34.3 34.3 

SMP/Sederajat 14 40.0 40.0 74.3 

SMA/Sederajat 7 20.0 20.0 94.3 

Tidak Sekolah 2 5.7 5.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Karyawan Swasta 8 22.9 22.9 22.9 

Pedagang 6 17.1 17.1 40.0 

Petani 10 28.6 28.6 68.6 

IRT 9 25.7 25.7 94.3 

Buruh Harian 2 5.7 5.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Indeks Massa Tubuh 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurus < 18,5 kg/m2 10 28.6 28.6 28.6 

Normal = 18,5 kg/m2 18 51.4 51.4 80.0 

Resiko Obesitas = 23,0-

24,9 kg/m2 
3 8.6 8.6 88.6 

Obesitas I = 25,0-29,9 

kg/m2 
4 11.4 11.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr sudah pernah menderita TB paru sebelumnya? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 2 5.7 5.7 5.7 

Tidak 33 94.3 94.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Jika Ya, sudah kekambuhan keberapa kali? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 Kali 2 5.7 5.7 5.7 

Tidak Pernah 33 94.3 94.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr sudah pernah mengkonsumsi Obat Anti Tuberkulosisi 

(OAT) sebelumnya? 
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 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Pernah 2 5.7 5.7 5.7 

Tidak Pernah 33 94.3 94.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengkonsumsi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan 

tuntas sebelumnya? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tuntas 2 5.7 5.7 5.7 

Tidak Pernah 33 94.3 94.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr memiliki kebiasaan merokok? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 28 80.0 80.0 80.0 

Tidak 7 20.0 20.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Jika Ya, sudah berapa lama Bapak/Ibu/Sdr merokok? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 5 Tahun 1 2.9 2.9 2.9 

> 5 Tahun 27 77.1 77.1 80.0 

Tidak 7 20.0 20.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Berapa banyak rokok yang Bapak/Ibu/Sdr habiskan setiap hari? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-10 Batang 7 20.0 20.0 20.0 

11-20 Batang 12 34.3 34.3 54.3 

21-30 Batang 8 22.9 22.9 77.1 

>30 Batang 1 2.9 2.9 80.0 

Tidak 7 20.0 20.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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Apakah Bapak/Ibu/Sdr memiliki kebiasaan minum alkohol? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 21 60.0 60.0 60.0 

Tidak 14 40.0 40.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Sdr mengkonsumsi alkohol? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 5 Tahun 1 2.9 2.9 2.9 

> 5 Tahun 20 57.1 57.1 60.0 

Tidak 14 40.0 40.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr memiliki riwayat penyakit selain TB paru? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid DM 7 20.0 20.0 20.0 

Batu Empedu 1 2.9 2.9 22.9 

Lambung 1 2.9 2.9 25.7 

Hepatitis B 1 2.9 2.9 28.6 

Tidak Ada 23 65.7 65.7 94.3 

Kista 1 2.9 2.9 97.1 

Kanker Payudara 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr pernah kontak dengan penderita TB paru? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pernah 6 17.1 17.1 17.1 

Tidak 29 82.9 82.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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Jika pernah, dengan siapa? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Keluarga 4 11.4 11.4 11.4 

Teman 2 5.7 5.7 17.1 

Tidak Pernah 29 82.9 82.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Apakah Bapak/Ibu/Sdr tinggal serumah dengan penderita TB paru? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 4 11.4 11.4 11.4 

Tidak 31 88.6 88.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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SURAT PERMOHONAN UNTUK BERPARTISIPASI SEBAGAI  

RESPONDEN PENELITIAN 

 

Kepada Yth, 

Calon Responden Penelitian 

Di 

Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Meliza Lasmaida Gultom 

NIM  : 032016027 

Alamat  : Jln.Bunga Terompet No.118 VIII Kec.Medan Selayang 

Judul : Karakteristik Penderita TB Paru di Puskesmas Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020. 

 Adalah mahasiswa Program Studi Ners Tahap Akademik yang sedang 

melakukan penelitian dengan judulsebagaimana yang tercantum diatas.Penelitian 

ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi saudara-saudari sekalian 

sebagai responden, kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan 

hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Jika saudara-saudari bersedia 

menjadi responden maka tidak ada ancaman dan jika saudara-saudari pun telah 

menjadi responden dan ada hal yang memungkinkan untuk mengundurkan diri 

juga tidak ada ancaman.Pengisian kuisioner ini membutuhkan waktu ±15 menit. 

 Apabila saudara/i bersedia menjadi responden, saya mohon kesediaannya 

untuk menandatangani persetujuan dan mengisi kuisioner sesuai dengan petunjuk 

yang ada.Atas perhatian dan kesediaannya menjadi responden saya ucapkan 

terimakasih. 

 

 

 

       Medan,               2020 

Peneliti              Responden 

           

           

(Meliza Lasmaida Gultom)    (   ) 
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INFORMED CONSENT 

(SURAT PERSETUJUAN) 

 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini yang merupakan responden telah 

diminta untuk berperan dalam penelitian yang berjudul “Karakteristik Penderita 

TB paru di Puskesmas Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020”.Oleh 

peneliti saya diminta untuk mengisi data yang disediakan dan memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 Sebelumnya peneliti telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan seputar 

penelitian yang meliputi judul penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan penjelasan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak akan menimbulkan 

kerugian apapun baik dari segi fisik maupun psikis terhadap responden. Saya juga 

memiliki hak untuk mengundurkan diri menjadi responden penelitian jika 

penelitian yang dilakukan dirasa merugikan terhadap responden. Seluruh 

informasi yang diberikan terkait data penelitian akan dijaga kerahasiaannya oleh 

peneliti karenanya saya sebagai responden bersedia dengan sukarela tenpa 

paksaan dari siapapun untuk berperan dalam penelitian ini. 

 

 

   

 

 

             Medan,                  2020 

Peneliti              Responden 

           

           

(Meliza Lasmaida Gultom)    (   ) 
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KUISIONER PENELITIAN 

KARAKTERISTIK PENDERITA TB PARU 

DI PUSKESMAS BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR 

TAHUN 2020 

 

No Responden : 

 

 

 

              Tgl/Waktu       :  

 

 

DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 

Petunjuk : 

     Berikan tanda ( √ ) check list pada kolom yang tersedia dibawah 

ini. 

 

 

1. Inisial Responden   : 

2. Berat badan (BB)   : …………..kg 

3. Tinggi badan (TB)   : …………..cm 

4. Usia    : 

5. Jenis kelamin   :□Laki-laki   □Perempuan 

6. Pendidikan :□Belum sekolah 

 □SMA/sederajat 

□SD/sederajat 

 □Diploma/Sarjana 

□SMP/sederajat  

□Dan lainnya(………………………….) 

   

7. Pekerjaan    : □PNS/BUMN  □Supir 

angkutan umum 

□Karyawan swasta  □IRT 
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□Pedagang   □Pelajar 

□Petani   □Tidak 

bekerja 

□Nelayan   

□Dan lainnya(…………………………...)  

8. Apakah Bapak/Ibu/Sdr sudah pernah menderita TB paru sebelumnya? 

□Ya    □Tidak 

a. Jika Ya, sudah kekambuhan keberapa kali? 

□1 kali    □3 kali 

  □2 kali   □4 kali 

  □ Tidak pernah 

b. Apakah Bapak/Ibu/Sdr sudah pernah mengkonsumsi Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT) sebelumnya? 

 □Pernah    □Tidak pernah 

c. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengkonsumsi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 

dengan tuntas   sebelumnya? 

 □Tuntas    □Tidak tuntas 

 □Tidak pernah 

9. Apakah Bapak/Ibu/Sdr memiliki kebiasaan merokok? 

□Ya    □Tidak 

a. Jika Ya, Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Sdr merokok? 

 □<5 tahun  □>5 tahun   □Tidak pernah 

b. Berapa banyak rokok Bapak/Ibu/Sdr yang habiskan setiap hari? 

 □1-10 batang  □20-30 batang 

 □11-20 batang   □>30 batang 

 □Tidak pernah 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

10 

10. Apakah Bapak/Ibu/Sdr memiliki kebiasaan minum alkohol? 

□Ya    □Tidak 

a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Sdr konsumsi alkohol? 

 □<5 tahun  □>5 tahun   □Tidak pernah 

b. Berapa kali Bapak/Ibu/Sdr konsumsi alkohol setiap minggu? 

 □<3 kali seminggu  □>3 kali seminggu 

11. Apakah Bapak/Ibu/Sdr memiliki riwayat penyakit selain TB paru? 

□DM (Diabetes Melitus)/ Gula     

□ Human immunodeficiency virus (HIV) / Acquired immune deficiency 

syndrome (AIDS) 

□Lainnya(………………………….) 

□ Tidak ada 

12. Apakah Bapak/Ibu/Sdr pernah kontak dengan penderita TB paru? 

□Pernah    □Tidak 

a. Jika pernah, dengan siapa? 

   □Keluarga  □Teman   □Tidak 

pernah 

b. Apakah Bapak/Ibu/Sdr tinggal serumah dengan penderita TB paru? 

 □Ya  □Tidak  □Tidak pernah. 
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