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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tuberculosis penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman 

tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) yang ditularkan melalui udara 

(droplet nuclei) saat seorang pasien tuberculosis batuk dan percikan ludah yang 

mengandung bakteri terhirup oleh orang lain saat bernafas (Widoyono, 2008). 

Tuberculosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh 

mikrobakterium tuberculosis (Silvia, 2006). 

Badan kesehatan dunia, World Health Organitation (WHO) tahun 2008 

menyatakan bahwa tuberculosis saat ini menjadi ancaman global. Menurut WHO 

1,7 Milyar orang  diseluruh dunia telah terinfeksi mikrobakterium tuberculosis, 

terdapat 8,8 juta orang menderita tuberculosis setiap tahunnya dan sekitar 

sepertiga populasi dunia diperkirakan telah terinfeksi dengan angka kematian 3 

juta orang per tahun, maka setiap detiknya ada 1 orang terinfeksi. 

Berdasarkan global tuberculosis control , WHO 2008 tuberkulosis di 

Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 534.439 kasus. Kasus BTA (basil tahan 

asam) (+) sebesar 240.183 orang. Prevalensi semua kasus 578.410 orang (Depkes 

RI, 2009). Dimana resiko penularan setiap tahunnya ditunjukkan dengan Annual 

Risk Of Tuberkulosis Infection (ARTI) yaitu proporsi penduduk yang beresiko 
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terinfeksi TB selama 1 tahun. ARTI sebesar 1% berarti 10 orang diantara 1000 

penduduk terinfeksi setiap tahunnya (Depkes RI, 2008). Namun juga bagian 

lainnya, sumber penularan adalah pasien tuberculosis BTA positif pada waktu 

dan bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak 

(dropletnuclei). Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak. 

Umumnya penularan terjadi dalam ruangan dimana percikan dahak berada dalam 

waktu yang lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah percikkan, sementara sinar 

matahari langsung dapat membunuh kuman. Percikkan dapat bertahan selama 

beberapa jam dalam keadaan yang gelap dan lembab (Depkes RI, 2008). 

Sesuai data pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi kasus tuberculosis pada tahun 

2013 cukup tinggi yaitu sebesar 5214 yang terkumpul dari seluruh pusat 

pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas Kecamatan, Puskesmas 

Kelurahan dan Klinik-klinik swasta lainnya (DinKes Bekasi, 2013). Berdasarkan 

pencatatan yang tersedia di Puskesmas Mustika Jaya Bekasi Timur Jumlah 

penderita tuberculosis paru sebanyak 153 penderita untuk tahun 2013. 

Pengawasan minum obat (PMO) adalah dukungan dari petugas kesehatan 

yang berada di rumah sakit yang memiliki wewenang merawat pasien dan 

keluarga ataupun kerabat dekat penderita yang memotivasi, mengingatkan dan 

mengawasi penderita untuk mengkonsumsi OAT yang diberikan oleh dokter. 

Penanggulangan penyakit TB Paru perlu ditangani dengan cara yang lebih baik 

agar tidak lagi menjadi masalah di Indonesia, terutama dari segi manajemen 

pengobatan seperti pengawasan ketaraturan berobat (Depkes RI, 2002). 
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Salah satu komponen DOTS adalah panduan OAT jangka pendek dengan 

pengawasan langsung. Untuk menjamin keteraturan pengobatan diperlukan 

seorang pengawas minum obat (PMO). Kesembuhan yang ingin dicapai 

diperlukan keteraturan berobat bagi setiap penderita. Panduan OAT jangka 

pendek dan peran PMO merupakan strategi untuk menjamin kesembuhan 

penderita. Walaupun panduan obat yang digunakan baik tetapi apabila penderita 

tidak berobat dengan teratur maka umumnya hasil pengobatan akan 

mengecewakan. 

Kepatuhan dan ketaatan (Compliance / adherence) adalah tingkat pasien 

melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokternya atau 

orang lain. Penderita yang patuh berobat adalah yang menyelesaikan pengobatan 

secara teratur dan lengkap tanpa terputus selama minimal 6 sampai dengan 9 

bulan (Depkes RI, 2009). 

Pengawasan minum obat (PMO) kurang memperoleh evaluasi dari petugas 

puskesmas dengan baik mengenai peran dan tugasnya. Kegagalan pengobatan 

dan kurang kedisplinan bagi penderita TB Paru sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Salah satunya adalah peran PMO. Kolaborasi petugas kesehatan dengan 

keluarga yang ditunjuk untuk mendampingi ketika penderita minum obat, juga 

faktor yang perlu dievaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilannya.  

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 38,1 %  penderita yang 

menjalani pengobatan secara tidak teratur 50 % tidak mempunyai pengawasan 

minum obat (PMO). Penderita TB Paru yang berobat tidak memiliki risiko tidak 
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sembuh 6,91 kali. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanta di 

Yogyakarta terdapat 26 penderita TB Paru yang mendapatkan pengobatan secara 

aktif, hanya 13 penderita (50%) tidak mempunyai PMO. Sedangkan ada 5 

penderita PMO yang selalu mengawasi dalam masa pengobatan (20%). 

Selanjutnya berdasarkan hasil presurvey yang dilakukan oleh peneliti di 

Puskesmas Mustika Jaya Bekasi Timur yang ditemukan kasus TB Paru pada 

tahun 2013 sebesar 153 penderita yang dimana faktor penyebabnya diantaranya 

kurang nya dukungan dari para PMO nya sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kesehatan ketua P2M 

(pemberantasan penyakit menular) di Puskesmas Mustika Jaya Bekasi Timur 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “ Hubungan Peran Pengawas Minum 

Obat (PMO) Dengan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita TB Paru di 

Puskesmas Mustika Jaya Bekasi Timur 2014”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Salah satu yang menjadi ketidakpatuhan untuk minum obat yaitu status 

ekonomi, pengetahuan yang kurang, lingkungan yang kurang mendukung, 

pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau serta peran pengawas minum obat itu 

sendiri yang kurang aktif untuk membantu penderita selalu patuh dalam 

mengkonsumsi obat yang sudah ditentukan dan dijadwalkan. Maka dari itu 

pentingnya dukungan atau peran dari pengawas minum obat baik dari kerabat 

terdekat maupun petugas kesehatan itu sendiri. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan hasil presurvey yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas 

Mustika Jaya Bekasi Timur yang berpenduduk 25 ribu jiwa, penemuan penderita 

TB Paru tahun 2013 sebanyak 147 orang penderita dimana hanya 53 orang 

penderita yang patuh mengikuti pengobatan dan pengawasan menelan obat. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian “Apakah ada hubungan peran pengawas minum obat (PMO) 

dengan kepatuhan minum obat pada penderita TB Paru di Puskesmas Mustika 

Jaya Bekasi Timur 2014” 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Hubungan Peran Pengawas Minum Obat (PMO) 

dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Penderita TB Paru di Puskesmas 

Kecamatan Mustika Jaya Bekasi Timur 2014”. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1.5.2.1 Mengetahui karakteristik yaitu Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan dan 

Pekerjaan PMO mempengaruhi tingkat kepatuhan minum obat pada 

penderita TB Paru di Puskesmas Kecamatan Mustika Jaya Bekasi 

Timur 2014. 



6 
 

1.5.2.2 Mengetahui peran pengawasan minum obat pada penderita TB Paru 

di Puskesmas Kecamatan Mustika Jaya Bekasi Timur 2014. 

1.5.2.3 Mengetahui kepatuhan berobat pada penderita TB Paru di 

Puskesmas Kecamatan Mustika Jaya Bekasi Timur 2014. 

1.5.2.4 Mengetahui hubungan peran pengawas minum obat dengan 

kepatuhan minum obat pada penderita TB Paru di Puskesmas 

Kecamatan Mustika Jaya Bekasi Timur 2014. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Bagi Tempat Penelitian 

- Sebagai bahan dan data tentang Hubungan Peran PMO Dengan 

Kepatuhan Minum Obat Pada Penderita TB  Paru di Puskesmas 

Kecamatan Mustika Jaya Bekasi Timur 2013.  

- Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya penderita 

tuberkulosis, sehingga akan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan 

dan kualitas hidup penderita serta memberi masukan kepada petugas 

kesehatan tentang pentingnya penyuluhan penyakit tuberkulosis kepada 

masyarakat khususnya penderita tuberkolosis.  

1.6.2 Bagi Institusi Pendidikan 

  Diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan menambah wawasan 

diri bagi mahasiswi maupun mahasiswi khususnya yang berada dalam 
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lingkup keperawatan untuk memberikan ilmu baru dalam penyusunan 

asuhan keperawatan dengan penderita TB Paru. 

1.6.3 Bagi Peneliti 

 Peneliti dapat lebih memahami bagaimana hubungan antara 

penegtahuan penderita TB paru dengan kepatuhan pengobatan serta untuk 

menambah wawasan dan pengalaman dan mengaplikasikan ilmu metode 

penelitian yang telah didapat selama ini dalam proses perkulihan. 

1.6.4 Bagi Penderita TB Paru 

  Diharapkan dapat merubah pandangan-pandangan yang salah dan 

memberikan informasi tentang persepsi terhadap pengobatan penderit TB 

Paru. 

 

 

 


