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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis (Paramarta et al., 2016). Menurut World Health 

Organization (WHO) TB merupakan 10 penyebab angka kematian tertinggi di 

dunia. Berdasarkan petunjuk klinis Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI) sampai saat ini TB merupakan masalah kesehatan yang penting di 

dunia dan dalam beberapa tahun terakhir indonesia termasuk dalam 5 negara 

dengan jumlah kasus terbanyak di dunia. Di negara-negara berkembang jumlah 

anak berusia kurang dari 15 tahun 40-50% dari jumlah keseluruhan populasi 

umum dan terdapat sekitar 500.000 anak didunia menderita TB setiap tahun 

(Rahajoe et al, 2016).   

Menurut WHO pada tahun 2017, angka kejadian di daerah asia tenggara 

dan  daerah barat pasifik terdapat 62% kasus baru dan pada daerah afrika ada 25% 

kasus baru. Indonesia adalah salah satu penyumbang ketiga dari terjadi nya angka 

kejadian TB sekitar 87% baru kasus setelah india dan china. Pada tahun 2017 

menurut WHO 10 juta orang jatuh sakit TB dan meninggal 1,6 juta orang karena 

TB. Indonesia mengalami kasus baru 583.000 per tahun dengan prevalensi 

262.000 mengalami TB pulmonal dengan angka kematian 140.000 per tahun, 

dengan kejadian TB ekstrapulmonal 4000 kasus setiap tahun.  
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Tuberkulosis pada anak adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas di 

dunia. Angka kematian yang disebabkan oleh karena TB juga cukup tinggi sekitar 

80.000 anak tiap tahunnya (WHO, 2014). Risiko timbulnya penyakit setelah  

infeksi primer bakteri TB tertinggi pada bayi usia dibawah satu tahun dengan 

persentase sebesar 50%, pada anak-anak usia 1-2 tahun sekitar 10%-20%, pada 

anak usia 2-5 tahun sekitar 5%, dan pada anak-anak usia 5-10 tahun sekiatr 2% 

(Chisti et al, 2013). Berdasarkan hasil riskesdas 2018 insiden TB berdasarkan 

studi inventori adalah 321 per 100.000. Jawa Timur adalah 0,4 %. Berdasarkan 

profil kesehatan provinsi Jawa Timur tahun 2016 kejadian TB pada anak di 

Surabaya sebanyak 362 pasien dengan persentase 6,67% dengan jumlah 

keseluruhan TB anak di Surabaya 3.382 pasien.  

Faktor-faktor penentu terjadinya TB antara lain : kemiskinan dari berbagai 

kelompok masyarakat, tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan, tidak 

memadainya organisasi pelayanan TB tidak memadainya tatalaksana kasus, salah 

persepsi terhadap manfaat dan efektifitas BCG, perubahan demografik, dampak 

pendemik HIV (Depkes, 2007). Terjadinya peningkatan kasus TB dipengaruhi 

oleh daya tahan tubuh, status gizi yang rendah, kebersihan individu yang kurang, 

kepadatan tempat hunian.  

Di Amerika Serikat tingkat terjadinya TB paru adalah 2,85 kasus per 

100.000 anak per tahun sedangkan di India angka kejadian TB paru mencapai 

100-299 per 100.000 anak per tahunnya dengan TB paru terbanyak terjadi pada 

anak- anak dengan usia kurang dari 5 tahun (Goyal et al, 2014). Di wilayah Barat 

Pasifik, Republik Rakyat Cina (RRC) menemati peringkat kedua dengan kasus 

TB terbesar di dunia. Dengan insidensi 50 per 100.000 kasus.  
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 Peneliti meneliti ini dikarenakan TB pada anak merupakan 10 penyebab 

kematian terbanyak karena infeksi. Indonesia adalah negara penyumbang terbesar 

di dunia. Angka kematian karena TB juga cukup tinggi per tahunnya sekitar 

80.000 anak tiap tahun. Peneliti akan meneliti karena dari tahun ke tahun kejadian 

TB selalu ada bahkan lebih tinggi. Peneliti ingin meneliti hubungan antara status 

gizi dengan TB paru dikarenakan status gizi yang rendah dapat menyebabkan 

daya imun menurun yang dapat dapat meningkatkan risiko terjadinya TB paru 

pada anak (Rahajoe et al, 2016) 

Status gizi merupakan salah satu indikator kesehatan masyarakat utama di 

suatu negara. Gizi balita merupakan masalah kesehatan yang berdampak pada 

kualitas sumber daya manusia, menjadi indikator keberhasilan pembangunan 

bangsa dan bisa berakibat pada kematian balita dan morbiditas. Beberapa 

menjelaskan bahwa kondisi sosial dan demografis mempengaruhi status gizi anak, 

faktor atau wilayah geografis akan akan sangat berperan dalam kejadian masalah 

gizi di Indonesia (Elisanti, 2017). Status gizi juga salah satu faktor resiko 

terjadinya infeksi TB. Sehingga pada penelitian ini, peneliti meneliti salah satu 

dari faktor risiko dan merupakan indikator kesehatan masyarakat utama di suatu 

negara
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1.2  Rumusan Masalah  

 Apakah ada hubungan antara status gizi dengan TB paru pada anak usia 0-

5 tahun di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 

Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2019?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum  

 Menganalisis hubungan antara status gizi dengan TB paru pada anak usia 

0-5 tahun di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dalam kurun waktu mulai dari tanggal 

1 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2019 .  

1.3.2  Tujuan khusus  

1.  Menentukan distribusi status gizi anak di surabaya  

2. Menentukan distribusi TB paru pada anak  

3. Menganalisis hubungan antara status gizi anak dengan kejadian TB paru 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1   Manfaat teoritis  

 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan antara 

status gizi dengan TB paru pada anak di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan 

pasien asma serta memberikan dorongan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap TB paru dalam rangka pelayanan yang lebih baik dan bermutu sehingga 

dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. 

1.4.2  Manfaat praktis  

 1. Bagi Instansi Kesehatan  
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Mendapatkan bahan acuan untuk melakukan kegiatan 

mengoptimalkan status gizi dengan TB paru pada anak. 

2. Bagi Masyarakat  

Memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya peningkatan 

kesadaran orang tua dengan TB paru pada anak dan mengoptimalkan 

status gizi   

 

 

 


