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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit TBC (tuberkulosis) adalah penyakit menular infeksi 

yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Sebagian 

besar bakteri tuberkulosis menyerang paru, tetapi dapat juga 

menyerang organ lain di dalam tubuh seperti nodus limfe, ginjal 

meninges, dantulang (Brewis, 1983 Smeltzer & Bare, 2002). 

Secara khas bakteri membentuk granuloma dalam paru, 

sehingga menimbulkan nekrosis atau kerusakan jaringan 

(Yunus, 1989 dalam Achmadi 2005). 

Penderita tuberkulosis aktif dapat menularkan penyakitnya 

pada orang lain yang ada disekelilingnya dan yang 

berhubungan erat dengan penderita (Amiruddin et al. 

2009).Menurut Price & Wilson (2006), menyatakan bahwa 

penderita tuberkulosis mengalami gejala seperti batuk yangbisa 

berlangsung terus-menerus selama 3 minggu bahkan lebih, 

nyeri dada, demam influenza, keringat malam, pusing, lemah 

lesu, hilangnya nafsu makan, dan penurunan berat badan. 

Survei Kesehatan Rumah Tangga (2001) dalam Achmadi 

(2005) menunjukkan bahwa tuberkulosis menempati 
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peringkatketiga sebagai penyebab kematian setelah sistem 

sirkulasi dan sistem pernafasan. 

Penyakit tuberkulosis adalah penyakit infeksi di dunia yang 

menyerang sepertiga dari 1,9 miliar penduduk dewasa di Dunia 

setiap detik ada 1 orang yang terinfeksi tuberkulosis Aditama 

(2000) dalam Achmadi (2005). Diperkirakan di negara maju, 

terdapat 10 sampai 20 kasus diantara 100.000 penduduk, 

sedangkan angka kematian berkisar antara 1 hingga 5 kematian 

per 100.000 penduduk. Sementara di benua Afrika diperkirakan 

mencapai 165 kasus baru diantara 100.000 penduduk, dan di 

benua Asia 110 kasus baru diantara 100.000 penduduk. 

Namun, mengingat penduduk Asia lebih besar dibandingkan 

Afrika, jumlah absolut yang terkena tuberkulosis di benua Asia 

3,7 kali lebih banyak daripada benua Afrika (Achmadi, 2009). 

Dalam Annual Report on Global TB Control WHO2003 

menyatakan terdapat 22 negara dikategorikan sebagai high 

burden countries terhadap penyakit tuberkulosis, termasuk 

Indonesia. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit 

pembunuh masal di dunia. Organisasi badan kesehatan 

duniaWorld Health Organization(WHO) menyatakan setidaknya 

dua juta manusia meninggal tiap tahunnya karena penyakit 

tuberkulosis, ada sekitar 95% penderita tuberkulosis berada di 

negara-negara berkembang.  
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Menurut WHO tahun 2013, Indonesia menempati ranking 

ketiga di dunia dalam hal penderita tuberkulosis setelah India 

dan Cina dengan jumlah kasus sebesar 700 ribu orang. Angka 

kematian masih sama dengan tahun 2011 sebesar 27 per 

100.000 penduduk, tetapi angka insiden turun menjadi 185 per 

100.000 penduduk di tahun 2012. Diperkirakan terdapat 

591.000 kasus baru per tahun dan 175.000 diantaranya 

meninggal dunia.  

Hasil cakupan penemuan kasus penyakit tuberkulosis di 

Indonesia pada tahun 2013 tercatat sebanyak 327.094 dengan 

CDR (Crude Death Rate) 80,99%, dengan jumlah kasus 

sebanyak 39.704 ditemukan di Jawa Tengah. Berdasarkan data 

dari Bappeda Salatiga(2009) di Rumah Sakit Paru dr. Ario 

Wirawan Salatiga, penyakit penyebab kematian bulanan pada 

tahun 2009 menempatkan penyakit paru sebagai penyebab 

kematian pertama dengan jumlah kematian sebanyak 126 jiwa, 

disusul penyakit jantung sebanyak 96 jiwa dan penyakit kanker 

sebanyak 9 jiwa.  

Setiap manusia memerlukan kemampuan koping untuk 

mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang selalu berubah 

yang dimana koping merupakan strategi untuk menajemen 

tingkah laku kepada pemecahan masalah yang paling 

sederhana dan realistis, serta berfungsi untuk membebaskan 
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diri dari masalah (Safaria, 2012). Koping merupakan proses 

pemecahan masalah yang dimana seseorang 

mempergunakannya untuk mengelola kondisi stres, tingkat 

stres ditentukan dari perbandingan antara apa yang terjadi 

(sumber stresor),dimana individu secara sadar atau tidak sadar 

dalam menghadapi situasi tersebut (Smeltzer, 2001).  

Menurut Lazarus (1985), mendefinisikankoping sebagai 

segala usaha untuk mengelola stres, yang merupakan proses 

pengaturan atau tuntutan internal maupun eksternal yang dinilai 

sebagai beban yang melampaui kemampuan seseorang. Keliat 

(1999), mendefinisikan koping sebagai usaha yang dilakukan 

individu dalam menyelesaikan masalah, respon terhadap situasi 

yang mengancam serta menyesuaikan diri dari 

perubahan.Sehingga dapat disimpulkan koping menghasilkan 

dua tujuan yang pertama dimana individu mencoba untuk 

mengubah hubungan antara dirinya dan lingkungannya agar 

menghasilkan  dampak yang lebih baik. Kedua individu 

berusaha untuk meredakan atau menghilangkan beban 

emosional yang dirasakan.Konsep koping sangat diperlukan 

dalam keperawatan karena semua pasien mengalami stres 

dalam menghadapi penyakit yang diderita sehingga 

memerlukan kemampuan koping untuk mengatasi stres 

tersebut, kemampuan koping dan adaptasi terhadap stres 
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adalah faktor penentu yang penting dalam kesejahteraan 

manusia (Keliat, 2007). 

Penelitian dilakukan oleh Ernita (2011) dan Widiyanto 

(2009) mengenai,strategi koping pasien dari beberapa penyakit 

berat didapatkan hasil bahwa masalah psikologis yang dihadapi 

penderita adalah stres, putus asa, merasa bersalah, dan 

takutan akan kematian, strategi koping yang dilakukan adalah 

menangis, konsultasi dengan dokter dan spiritual yaitu berdoa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Habibah (2009) mengenai, 

strategi koping menghadapi stres pada penderita 

tuberkulosis,didapatkan reaksi ketika divonis menderita penyakit 

tuberkulosis yaitu emosi negatif, respon fisik dan menarik diri. 

Strategi koping yang dilakukan setelah mengetahui bahwa 

penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular 

yaitumelakukan pendekatan religius, taat pada saran petugas 

kesehatan serta diskusi dan mencari informasi. Strategi koping 

yang digunakan menjalani pengobatan selama 6 bulan yaitu 

berupa pendekatan religius, mencurah hati dan diskusi. Strategi 

koping yang digunakan penderita tuberkulosis menghadapi efek 

samping minum obat berupa pergi ke pelayanan kesehatan dan 

tindakan mengatasi keluhan. 

Hasil berbagai penelitian tersebut menunjukkan koping yang 

berbeda-beda, strategi koping untuk pasien penderita penyakit 
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berat menggunakan strategi koping yakni dengan menangis, 

konsultasi mengenai pengobatan penyakit dan metode spiritual 

yaitu berdoa sedangkan untuk pasien tuberkulosis memiliki 

strategi koping dengan menjalani pengobatan selama 6 bulan, 

pendekatan religius, curah hati, diskusi, pergi ke pelayanan 

kesehatan dan tindakan mengatasi keluhan pada waktu 

pengobatan. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Pada penelitian ini memberi fokus pada  gambaran koping 

pada penderita tuberkulosis dalam menghadapi penyakitnya. 

Peneliti memfokuskan masalahnya dengan mendeskripsikan 

tentang mekanisme koping pada penderita Tuberkulosis Paru 

dalam menghadapi penyakitnya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan oleh 

peneliti diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam 

penelitian ini adalah: ‘’Bagaimana gambaran mekanisme koping 

pada penderita tuberkulosis dalam menghadapi penyakitnya ?” 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran koping 

pada penderita tuberkulosisdalam menghadapi penyakitnya di 

Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1.Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian mengenai gambaran koping pada 

penderita tuberkulosis dalam menghadapi penyakitnya di 

Rumah Sakit dr. Ario Wirawan Salatiga, kiranya dapat 

berkontribusi mengembangkan ilmu keperawatan 

khususnya keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa 

dalam ruang lingkup komunitas dan keluarga. 

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dari hasil 

penelitian ini kiranya dapat menjadi informasi bagi pihak 

penyedia layanan kesehatan terkait koping penderita 

tuberkulosis dalam menghadapi penyakitnya sehingga 

mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan emosional. 

2. Bagi tenaga medis khususnya perawat dari hasil penelitian 

ini dapat dijadikan masukan bagi petugas kesehatan dalam 
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memberikan asuhan keperawatan pada pasien khususnya 

tentang mekanisme koping pada penderita tuberkulosis. 

3. Bagi masyarakat dan pasien tuberkulosis hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pasien yang 

terkena tuberkulosis di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan 

Salatiga untuk dapat memiliki koping yang baik dalam 

menghadapi sakitnya serta memberikan informasi pada 

masyarakat luas tentang gambaran koping pada penderita 

tuberkulosis dalam menghadapi penyakitnya, 

mempermudah masyarakat dalam mengidentifikasi 

kemungkinan dampak yang akan muncul pada penderita 

tuberkulosis. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian 

serupa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pengetahuan, sumber informasi dan pengalaman belajar 

dalam ilmu kesehatan medikal bedah, psikologi kesehatan 

dalam lingkup komunitas dan keluarga. Sehingga peneliti 

selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan populasi, 

variabel dan pengumpulan data yang lebih baik. 


