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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

      Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular sebagai salah satu dari 10    

penyebab utama kematian di seluruh dunia (WHO, 2019). Tuberkulosis anak 

menyumbangkan hampir 15-20% dari semua kasus TB di seluruh dunia (WHO, 

2017). Pada tahun 2018, Indonesia masih menjadi negara urutan ke 3 sebagai 

penyumbang dua pertiga kasus TB anak dari seluruh total kasus TB di seluruh 

dunia, dengan jumlah kasus mencapai 49 ribu jiwa (WHO, 2018). Anak yang 

berusia dibawah 5 tahun (balita) merupakan kelompok yang sangat rentan 

terhadap penularan penyakit TB dibandingkan dewasa. Sebanyak 60% anak yang 

terinfeksi TB  terjadi akibat penularan dari kontak erat dengan pasien TB dewasa 

dengan BTA (basil tahan asam) positif yang berlangsung di dalam rumah (Marais 

et al., 2004).  

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 menempati urutan kedua di Indonesia 

dalam jumlah penemuan pasien TB, pada jumlah penemuan kasus baru BTA 

positif sebanyak 20535 kasus (Kemenkes RI, 2018). Kota Surabaya tercatat 

sebagai daerah penyumbang TB terbanyak di Jawa Timur, dengan jumlah 

penemuan kasus baru BTA positif yaitu sejumlah 3003 kasus, dari jumlah 

penemuan semua kasus TB sebanyak 7007 kasus (Dinkes Surabaya, 2018). 

Paparan di dalam rumah  terhadap anak dari pasien TB dewasa BTA positif 

memiliki risiko paling besar pada anak untuk terinfeksi, yang kemudian 

berkembang menjadi sakit TB hingga cenderung menderita TB berat seperti 
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meningitis TB dan TB milier (Carvalho et al., 2018). Makin tinggi derajat positif 

hasil pemeriksaan dahak, maka makin menular pasien TB tersebut (Kemenkes RI, 

2015).  

Target utama End TB Strategy Indonesia pada tahun 2030, diantaranya adalah  

meningkatkan penemuan kasus dari 32% di tahun 2016 menjadi 70% pada tahun 

2020 dan memberikan pengobatan pencegahan isoniazid (PP INH) setidaknya 

pada 50%  kontak balita (WHO, 2018). Pada balita kontak erat dengan pasien TB 

dewasa, pelacakan dan manajemen mempunyai potensi yang besar untuk 

menurunkan  kasus TB anak (Zachariah et al., 2003). Kegiatan pelacakan kontak 

(investigasi kontak) belum rutin dilakukan di berbagai endemis TB, salah satu 

penyebab permasalahan ini adalah keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan di 

negara berkembang (Nevita et al., 2014). Vaksinasi Bacillus Calmette-Guerin 

(BCG) yang telah diterapkan secara luas ternyata belum memperlambat transmisi 

di area dengan beban TB yang tinggi (Rieder et al, 2002). Investigasi  kontak 

dengan pasien TB dewasa BTA positif dan pemberian 6 bulan PP INH merupakan 

strategi kunci dalam upaya kontrol dan eliminasi TB (Biraro et al., 2015).  

Kejadian sakit TB pada balita menunjukkan transmisi yang baru saja terjadi 

dan atau sedang berlangsung di masyarakat (Carvalho et al., 2017). Provinsi Jawa 

Timur melaporkan jumlah kasus baru TB BTA positif  kelompok usia 0-14 tahun 

sebanyak 217 kasus (Kemenkes RI, 2018).  Kota Surabaya melaporkan trend 

capaian penemuan kasus TB anak dalam 3 tahun terakhir menunjukkan trend 

meningkat dengan penemuan kasus tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 465 

kasus.  Capaian penemuan kasus TB anak dibandingkan dengan target penemuan 

belum mencapai target nasional yaitu sebesar 62% (target 100%) (Dinkes 
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Surabaya, 2017). Pemberian PP INH dapat memberikan perlindungan 

pencegahan sebesar lebih dari 70% dari sakit TB sehingga sangat penting dalam 

mencegah morbiditas dan mortalitas TB anak. Terdapat kekurangan informasi 

tentang efektivitas dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan dalam 

capaian dan hasil akhir PP INH pada negara dengan beban TB yang tinggi. 

Kelemahan operasional di lapangan dilaporkan sebagai faktor risiko  utama yang 

menentukan dari hasil akhir program ini  (Okwara et al., 2017). Data yang belum 

tersedia dan penelitian yang masih sangat terbatas di Indonesia mendorong untuk 

menguraikan efektivitas dan faktor risiko kegagalan terhadap pengobatan 

pencegahan INH pada balita yang kontak erat dengan pasien TB dewasa BTA 

positif selama masa kontak 6 bulan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas dan faktor risiko apakah yang mempengaruhi 

kegagalan PP INH selama masa kontak 6 bulan?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Menganalisis efektivitas dan faktor risiko yang mempengaruhi kegagalan PP 

INH selama masa kontak 6 bulan. 

  

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Menganalisis efektivitas PP INH pada balita yang kontak erat dengan 

pasien TB dewasa BTA positif selama masa kontak 6 bulan. 
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2. Menganalisis masing-masing faktor risiko usia balita kontak, jenis 

kelamin, status gizi, parut BCG, hasil tes tuberkulin, status HIV sumber 

kasus, hubungan sumber kasus dengan balita kontak, lokasi sumber kasus 

dengan balita kontak, pengetahuan orang tua, tingkat pendidikan orang 

tua, pendapatan orang tua, kunjungan ke Posyandu, jarak rumah ke 

Posyandu, jumlah ventilasi rumah, jumlah keluarga serumah, efek 

samping PP INH, dan waktu penyelesaian PP INH sebagai faktor risiko 

yang mempengaruhi kegagalan PP INH selama masa kontak 6 bulan. 

3. Menganalisis secara bersama-sama faktor risiko tersebut sebagai faktor 

risiko yang mempengaruhi kegagalan PP INH selama masa kontak 6 

bulan. 

4. Mengetahui efek samping PP INH selama masa kontak 6 bulan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat teoritis 

1. Mendapatkan data efektivitas PP INH selama masa kontak 6 bulan. 

2. Mendapatkan data faktor risiko kegagalan PP INH selama masa kontak 6 

bulan 

3. Mendapatkan data efek samping pemberian PP INH selama masa kontak 6 

bulan. 
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1.4.2  Manfaat praktis 

1.4.2.1 Manfaat Terhadap Pasien 

1. Mendapatkan PP INH sesuai di lokasi masing-masing wilayah kerja 

Puskesmas Surabaya. 

2. Mendapatkan pengamatan selama 6 bulan masa PP INH. 

 

1.4.2.2 Manfaat Terhadap Tenaga Medis 

Mendapatkan masukan tentang efektivitas PP INH dan dapat menentukan 

faktor risiko yang mempengaruhi kegagalan PP INH, sehingga mampu melakukan 

intervensi dini terhadap balita yang memiliki faktor risiko penyebab kegagalan PP 

INH  dalam strategi pencegahan sakit TB pada balita selama masa kontak 6 bulan. 
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