
 

 
 

ABSTRAK 
 

 
Penyakit TB Paru merupakan masalah global karena sepertiga penduduk dunia telah 

terinfeksi.Di Indonesia diperkirakan setiap 100.000 penduduk terdapat 110 penderita baru 
BTA Positif dan untuk wilayah Indonesia bagian Timur termasuk Kabupaten Flores 
Timur ditetapkan perkiraan 100.000 penduduk terdapat 210 penderita BTA positif.Untuk 
mengatasi masalah tersebut Depkes.RI melaksanakan Gerdunas TB Paru (Gerakan 
Terpadu Nasional TB Paru) dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment 
Shortcourse).Di Kabupaten Flores Timur pencapaian penemuan BTA positip baru masih 
sangat rendah yaitu rata-rata 39,14 % dari tahun 2005 sampai dengan 2007. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun upaya peningkatan kinerja petugas pegelola 

TB paru dalam penemuan BTA positif baru.Dilihat dari waktu penelitian ini merupakan 
penelitian cross sectional yang bersifat deskriptif. 

 
Populasi penelitian adalah seluruh responden pengelola TB paru di 18 Puskesmas se 

Kabupaten Flores Timur dengan responden 14 orang. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari seluruh variabel yang diteliti (Faktor 

Individu,Faktor Organisasi,Faktor Pekerjaan) tidak semua memiliki kecenderungan 
hubungan dengan penemuan BTA (+) baru.Pada faktor individu :pengetahuan dan 
motivasi ; faktor organisasi :Supervisi dan pelatihan ;faktor pekerjaan :Deskripsi 
pekerjaan ada kecenderungan hubungan dengan penemuan BTA (+) baru.Sedangkan 
pada faktor individu :persepsi; faktor organisasi :koordinasi,insentif,monitoring,umpan 
balik; Faktor pekerjaan :Beban kerja tidak  ada kecenderungan hubungan dengan 
penemuan BTA (+) baru. 

 
Kesimpulan hanya faktor individu: pengetahuan dan motivasi ;faktor organisasi: 

supervisi dan pelatihan; faktor pekerjaan :deskripsi pekerjaan ada kecenderungan 
hubungan dengan penemuan BTA (+) baru. Sedangkan pada faktor individu: persepsi; 
faktor organisasi :koordinasi, insentif, monitoring, umpan balik; Faktor pekerjaan :Beban 
kerja tidak  ada kecenderungan hubungan dengan penemuan BTA (+) baru. 

 
Saran:Adanya kegiatan pelatihan ataupun magang untuk pengelola TB paru 

Puskesmas. Supervisi untuk pengelola TB paru Puskesmas dilakukan secara rutin. 
Standar pelayanan terutama protap dan pelaksanaan deskripsi pekerjaan  mutlak 
dilakukan untuk menjamin kwalitas penemuan BTA (+) baru. 

 
 

 
 
Kata Kunci:Kinerja,BTA (+) Baru,Puskesmas 
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