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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit tuberculosis (TBC) merupakan penyakit kronis yang masih 

menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia. Penyakit ini menempati 

urutan ketiga dari sederet penyakit berbahaya lainnya di dunia setelah HIV/AIDS 

dan serangan jantung yang menduduki peringkat satu dan dua. TBC adalah 

penyakit yang banyak menyerang paru-paru dan biasanya menular melalui udara 

yang tercemar dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dilepaskan pada 

saat penderita batuk. Selain menyerang manusia, satwa juga dapat terinfeksi dan 

menularkan penyakit ini kepada manusia melalui kotorannya. Penyakit TBC 

termasuk salah satu prioritas nasional untuk program pengendalian penyakit 

karena berdampak luas terhadap kualitas dan ekonomi, serta sering 

mengakibatkan kematian. Pada tahun 2012 WHO menyatakan bahwa TBC telah 

menjadi ancaman global dengan 1,9 milyar manusia atau sepertiga penduduk 

dunia terinfeksi penyakit ini. Setiap tahun terjadi sekitar 9 juta penderita baru 

TBC dengan kematian sekitar 3 juta orang. Indonesia merupakan Negara dengan 

pasien TBC terbanyak ke-3 di dunia setelah India dan China, dengan jumlah 

pasien TBC sekitar 10% dari seluruh pasien TBC di dunia (Apri, 2012). Pada 

peringatan hari TBC yang jatuh pada 24 Maret 2014, Jawa Timur menempati 

urutan kedua dalam penderita penyakit TBC terbesar setelah Jawa Barat. Pada 

tahun 2013 Dinas Kesehatan Jawa Timur mencatat ada 42.222 orang positif 
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menderita TBC. Daerah terbanyak terjangkit penyakit TBC adalah Surabaya yakni 

4.336 penderita, disusul Jember 3.104 penderita dan Banyuwangi 1.689 penderita. 

Total penderita pada saat ini adalah 42.222 penderita, dengan 1.308 penderita 

meninggal dunia dan menyerang anak-anak sebanyak 2.342 penderita (DinKes 

JATIM, 2014). 

Penelitian yang dilakukan Murtantiningsih, dkk (2010) mengenai faktor-

faktor yang berhubungan dengan kesembuhan penderita TBC, menunjukkan 

bahwa faktor yang berhubungan dengan kesembuhan penderita TBC yaitu status 

gizi, pendapatan dan keteraturan berobat. Pratama (2011) melakukan uji terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan penderita TBC seperti penyuluhan, 

keterlambatan berobat, HIV/AIDS, lama terapi dan penggunaan obat 

menggunakan analisis multivariat yang menunjukkan bahwa variabel yang terpilih 

tidak mempunyai pengaruh yang bermakna serta menunjukkan kekuatan 

hubungan yang lemah, sehingga faktor tersebut tidak berpengaruh. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Murtantiningsih, dkk (2010) di 

puskesmas Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah masih terdapat 

kekurangan yaitu hanya mencari hubungan antara variabel respon dan prediktor 

dengan menggunakan metode uji chi-square, tanpa memodelkan kesembuhan 

penderita TBC. Pengambilan sampel pada penelitian tersebut dilakukan di satu 

puskesmas, sehingga belum dapat mempresentasikan penderita TBC secara 

keseluruhan, karena setiap puskesmas mempunyai perbedaan variabel yang 

menentukan kesembuhan penderita penyakit TBC. Penelitian Pratama (2011) 

yang mengambil sampel pasien TBC di Balai Kesehatan Paru Masyarakat 
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(BKPM) Semarang hanya mencari faktor yang berpengaruh tanpa penggolongan 

secara spesifik pada variabel prediktor menyebabkan sulit mencari faktor yang 

berpengaruh terhadap variabel respon serta tanpa memodelkannya, sehingga hasil 

belum dapat disimpulkan secara tepat. 

Data Dinas Kesehatan Kota Surabaya 2014, menyatakan bahwa pasien 

TBC terbanyak untuk kota Surabaya berada di wilayah Surabaya Barat. Penderita 

tersebut meliputi penderita TBC paru dan ekstra paru. Data penderita penyakit 

TBC tersebut kemudian dimodelkan menurut faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesembuhan penyakit TBC. Salah satu cara untuk memodelkan penderita penyakit 

TBC adalah dengan menggunakan analisis regresi. 

Analisis regresi adalah suatu alat dalam pemodelan statistika yang dapat 

digunakan untuk merumuskan sebuah masalah dalam suatu persamaan dengan 

menggunakan metode statistika untuk mengetahui hubungan antara variabel 

respon dan variabel prediktor. Secara umum analisis regresi adalah studi 

mengenai ketergantungan satu variabel respon dengan satu atau lebih variabel 

prediktor dengan tujuan untuk menduga nilai rata-rata dari variabel respon apabila 

nilai variabel prediktor diketahui (Supranto, 2005). Metode regresi yang sesuai 

untuk variabel respon yang kualitatif adalah metode regresi logistik. Model 

Regresi Logistik adalah prosedur pemodelan yang diterapkan untuk memodelkan 

variabel respon     yang bersifat kategori berdasarkan satu atau lebih variabel 

prediktor      baik itu yang bersifat kategori maupun kontinu. Apabila variabel 

responnya terdiri dari 2 kategori yaitu     (sukses) dan     (gagal) maka 

metode regresi logistik yang dapat diterapkan adalah model regresi logistik biner. 
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Dalam kasus ini, variabel respon   yang digunakan adalah status kesembuhan 

penderita penyakit TBC. Jika penderita tidak sembuh dari penyakit TBC         

dan jika penderita sembuh dari penyakit TBC           Variabel prediktor yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi kesmbuhan 

penderita TBC, yaitu usia     , jenis kelamin     , keteraturan berobat     , 

klasifikasi pasien     , tipe pasien      dan status gizi     . Hubungan 

fungsional variabel respon dengan variabel prediktor dapat digambarkan oleh 

model regresi. 

Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan pemodelan kesembuhan 

penderita penyakit TBC di Surabaya berdasarkan pendekatan regresi logistik biner 

dan penentuan besar ketepatan klasifikasi model untuk mendapatkan model 

prediksi yang terbaik.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu: 

1. Bagaimana bentuk model status kesembuhan penderita penyakit TBC di 

Surabaya berdasarkan pendekatan regresi logistik biner? 

2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh secara signifikan terhadap status 

kesembuhan penderita penyakit TBC di Surabaya? 

3. Berapa besar ketepatan klasifikasi model kesembuhan penderita penyakit TBC 

di Surabaya?  
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah di atas 

adalah: 

1. Membuat model status kesembuhan penderita penyakit TBC di Surabaya 

berdasarkan pendekatan regresi logistik biner. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap status 

kesembuhan penderita penyakit TBC di Surabaya berdasarkan pendekatan 

regresi logistik biner. 

3. Mengetahui berapa besar ketepatan klasifikasi model kesembuhan penderita 

penyakit TBC di Surabaya berdasarkan pendekatan regresi logistik biner. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan kepada masyarakat pentingnya pengetahuan tentang 

penyakit TBC khususnya pada usia dini, mengingat pengetahuan masyarakat 

tentang penyakit ini masih sangat minim. 

2. Memberi masukan kepada pihak terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

kesembuhan penderita TBC agar dapat meningkatkan cara kerja dalam 

menangani penyakit TBC di Surabaya. 

3. Mengetahui aplikasi model regresi logistik biner pada data riil. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pasien 

penderita TBC di puskesmas yang ada di Surabaya Barat pada tahun 2013. 
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