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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penyakit Tuberkulosis 

2.1.1. Definisi Tuberkulosis 

Tuberkulosis merupakan penyakit menular berbahaya bagi 

orang lain yang ada disekelilingnya dan atau yang 

berhubungan erat dengan penderita (Amiruddin. et al. 

2009).Bakteri jenis M. tuberculosis yang menjadi penyebab 

utama Tuberkulosis berbentuk basil (batang) lurus atau sedikit 

melengkung, tidak berspora dan tidak berkapsul. Basil 

tuberkulosis ini tumbuh secara optimal pada suhu sekitar 

37oC yang sesuai dengan suhu tubuh manusia (Perhimpunan 

Dokter Paru Indonesia, 2002).  

Smeltzer & Bare (2001), menyatakan bahwa Tuberkulosis 

adalah penyakit menular infeksi, terutama menyerang 

parenkim paru. Tuberkulosis dapat juga ditularkan ke bagian 

tubuh lainnya termasuk maninges, ginjal, tulang, dan nodus 

limfe.Bakteri M. tuberkulosis mempunyai sifat khusus yaitu 

tahan terhadap pewarnaan yang asam sehingga dikenal 

sebagai Basil Tahan Asam (BTA). Sebagian bakteri terdiri dari 

asam lemak dan lipid, yang membuat lebih tahan asam. Bisa 

bertahan hidup bertahun-tahun. Sifat lainnya adalah bersifat 
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aerob, lebih menyukai jaringan kaya akan oksigen terutama 

bagian apical posterior. Hal ini disebabkan karena M. 

tuberculosis bersifat aerobic sedangkan pada daerah apical 

posterior adalah tempat atau bagian paru yang memiliki 

banyak oksigen (Bahar, 1990). 

 

2.1.2. Patogenesis Tuberkulosis 

 Tuberkulosis  merupakan contoh lain infeksi saluran napas 

bawah. Penyakit ini disebabkan oleh mikro organisme M. 

tuberculosis, sejenis bakteri yang berbentuk batang dengan 

ukuran panjang 1-4/µm dan tebal 0,3-0,6 µm, yang ditularkan 

dengan dibatukkan atau dibersinkan keluar menjadi droplet 

(percikan dahak) dalam udara, atau membuang dahak di pasir 

atau tanah yang lembab dan tidak adanya sinar matahari. 

Partikel infeksi ini dapat menetap selama 1-2 jam dalam 

udara bebas. Dalam suasana gelap dan lembab bakteri dapat 

bertahan berhari-hari sampai berbulan-bulan. Bila partikel ini 

dapat terhirup oleh orang sehat bakteri tuberkulosis akan 

menempel pada jalan napas atau paru-paru. Bila menempel 

dijaringan paru-paru, akan tumbuh dan berkembang biak 

dalam sitoplasma makrofag (Prince, 2006). 

Bakteri yang bersarang dijaringan paru-paru akan 

membentuk menjadi sarang tuberkulosa pneumonia kecil 



11 
 

 
 

yang disebut sarang primer atau efek primer dan dapat terjadi 

disemua bagian jaringan paru. Dari sarang primer akan 

menimbulkan peradangan saluran getah bening menuju hilus 

(lymphadenitis lokal) dan juga diikuti pembesaran kelenjar 

getah bening hilus (lymphadenitis regional). Apabila bakteri M. 

tuberculosis berhasil menembus mekanisme pertahanan 

sistem pernafasan dan berhasil menempati saluran napas 

bawah, bakteri pejamu akan melakukan respon imun dan 

inflamasi yang kuat, karena respon yang hebat ini terutama 

diperantarai sel-T sehingga sekitar 5% orang yang terpajan 

basil tersebut akan menderita tuberkulosis aktif. Individu yang 

mengidap infeksi tuberkulosis aktif yang dapat menularkan 

penyakit ke individu lain dan hanya selama masa infeksi aktif 

(Sudoyo, 2007;   Corwin, 2009). 

Tuberkulosis ditularkan dari penderita kepada orang lain 

melalui transmisi udara, pada udara yang tertutup seperti 

udara pengap yang ada didalam rumah dan lembab. Orang 

lain dapat terinfeksi jika droplet tersebut terhirup ke dalam 

saluran pernafasan (Smeltzer & Bare, 2001). 

 

2.1.3. Gejala Tuberkulosis 

Menurut Achmadi (2005) gejala utama penyakit 

tuberkulosis dibagi menjadi gejala sistemik dan gejala 
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respiratorik yaitu yang dimana gejala secara sistemik 

umumnya penderita akan mengalami demam yang terjadi 

pada sore dan malam hari, disertai keringat dingin meskipun 

tanpa kegiatan. Gejala ini akan timbul lagi beberapa bulan 

seperti demam flu biasa kemudian juga seolah-olah sudah 

sembuh tidak ada demam. Gejala lain adalah malaise 

(perasaan lesu) yang bersifat berkepanjangan, disertai rasa 

tidak enak badan, pegal-pegal, lemah lesu, nafsu makan 

berkurang, badan semakin kurus, pusing serta mudah lelah. 

Gejala respiratorik atau gejala saluran pernafasan adalah 

batuk terus-menerus yang bisa berlangsung selama 3 minggu 

atau lebih. Batuk produktif yang dimana bertujuan untuk 

membuang ekskresi peradangan berupa dahak atau sputum. 

Dahak yang dikeluarkan kadang bersifat mukoid atau 

purulent. Gejala respiratorik juga ditandai dengan batuk darah 

yang dimana disebabkan karena adanya pembuluh darah 

yang pecah, akibat luka dalam alveoli yang sudah lanjut dan 

apabila kerusakan sudah meluas, timbul sesak napas yang 

disertai rasa nyeri di dada. 

 

2.1.4. Pengobatan Tuberkulosis 

Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (2002) 

pengobatan tuberkulosis diberikan dalam dua tahap yaitu: 
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a. Tahap intensif 

Pada tahap intensif (awal/2 bulan pertama), penderita 

mendapat obat setiap hari untuk mencegah terjadinya 

kekebalan terhadap semua OAT (Obat Anti Tuberkulosis). 

b. Tahap lanjutan 

Pada tahap lanjutan penderita mendapat jenis obat lebih 

sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama (6-9 

bulan). Tahap lanjutan penting untuk membunuh bakteri  

persisten sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. 

Menurut Depkes RI (2007) panduan obat yang digunakan 

terdiri dari panduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang 

terdiri obat utama dan tambahan yaitu: 

a. Jenis obat utama yaitu: 

1. Rifampisin, obat bersifat bakterisid dapat membunuh 

bakteri semi-dormant (bakteri yang dapat tertidur lama 

dalam jaringan tubuh). 

2. Isoniazid (INH), obat ini bersifat bakterisid. Obat ini 

sangat efektif terhadap bakteri dalam keadaan metabolik 

aktif yaitu bakteri yang sedang berkembang. 

3. Pirazinamid (Z), obat ini bersifat bakterisid dapat 

membunuh bakteri yang berada dalam sel dalam 

suasana asam. 

4. Streptomisin (S), obat ini bersifat bakterisid. 
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5. Etambutol (E), obat ini bersifat bakteriostatis yaitu sifat 

sesuatu obat untuk menghalangi bakteri berkembang 

biak, tetapi tidak membunuhnya (Ramali, 2000). 

b. Jenis obat tambahan lain yaitu Kanamisin, Amikasin, 

Kuinol ketiga obat ini juga bersifat bakterisid. 

 

2.1.5. Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (2002),untuk 

menegakkan diagnosis tuberkulosis yaitu dengan: 

a. Pemeriksaan Fisik yaitu pemeriksaan pertama terhadap 

keadaan umum pasien dapat ditemukan konjungtiva mata 

atau kulit yang pucat karena anemia, suhu demam di atas 

37oC,  badan semakin kurusatau berat badan menurun. 

b. Pemeriksaan Radiologis, meliputi pemeriksaan rotgen 

dada, pada penderita tuberkulosis terdapat lesi pada lobus 

bagian atas paru. 

c. Pemeriksaan Laboratorium, meliputi pemeriksaan darah, 

pemeriksaan Kultur Sputum (dahak), tes tuberkulin. 
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2.1.6. Komplikasi Tuberkulosis 

Penyakit tuberkulosis jika tidak ditangani dengan benar 

akan menyebabkan komplikasi (Bahar, 2001). Komplikasi dini 

dan komplikasi lanjut yang dimana komplikasi dini terjadi 

pleuritis, efusi pleura, laryngitis serta dapat menjalar ke organ 

lain seperti usus dan komplikasi lanjut yang dimana terjadi 

kerusakan parenkim berat dan karsinoma paru. Selain itu juga 

penyakit tuberkulosis juga dapat menyebabkan komplikasi 

psikologis.Karena dimana setiap orang memiliki reaksi yang 

berbeda-beda dalam halketika dihadapkan dengan suatu 

penyakit, reaksi perilaku dan emosi tersebut tergantung pada 

penyakit yang diderita. Penyakit dengan jangka waktu yang 

singkat dan tidak mengancam kehidupan hanya menimbulkan 

sedikit perubahan perilaku dan fungsi orang tersebut dan 

keluarga, sedangkan penyakit berat seperti tuberkulosis yang 

dapat mengancam kehidupan penderita dan orang 

lainsehingga menimbulkan perubahan emosi dan perilaku 

yang lebih luas, seperti menarik diri, rasa bersalah, rasa malu, 

ansietas, syok, penolakan, dan marah. (Perry & Potter, 2005). 
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2.2 Koping 

2.2.1. Definisi Koping 

Koping diartikan sebagai cara yang digunakan seseorang 

dalam menghadapi masalah, menyesuaikan diri dengan 

perubahan, serta memberi tanggapan atau reaksi terhadap 

situasi yang mengancam (Keliat, 1999). Lazarus 

(1985),mendefinisikan koping sebagai perubahan kognitif 

dan perilaku secara tetap tidak berubah dalam upaya untuk 

mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan 

atau melebihi sumber individu. Pada dasarnya proses 

koping tidak hanya memiliki satu penyebab melainkan 

memiliki proses yang dinamis antara perilaku dengan 

lingkungan. Jadi dalam melakukan koping terhadap tekanan 

yang sangat mengancam seseorang akan melakukan 

koping sesuai dengan pengalaman, keadaan dan waktu 

saat seseorang melakukan koping tersebut. 

 

2.2.2. Jenis Koping 

Menurut Lazarus & Folkman (1984), koping mempunyai 

dua jenis utama, yaitu dapat berupa fokus ke titik 

permasalahan, serta mengatur emosi dalam merespons 

masalah tersebut. 
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1. Emotion Focused Coping merupakan suatu usaha untuk 

mengontrol reaksi emosional terhadap situasi yang 

sangat mengancam. Emotion focused coping cenderung 

dilakukan apabila seseorang merasa tidak mampu 

mengubah kondisi yang stresful, yang dilakukan 

seseorang adalah dengan mengatur emosinya.Bentuk 

strategi koping ini adalah: 

a. Escapism (Menghindar) yaitu merupakan perilaku 

menghindari masalah dengan membayangkan 

seandainya berada didalam situasi lain yang lebih 

menyenangkan (melakukan aktivitas yang bersitaf 

positif dan negatif),menghindari masalah dengan 

tidur ataupun makan, bisa juga dengan merokok 

ataupun meneguk minuman keras ataupun olahraga 

untuk mengaburkan perhatian terhadap masalah. 

b. Minimization (Pengabaian) yaitu merupakan tindakan 

seseorang menghindari masalah dengan 

menganggap seakan-akan masalah yang telah 

dihadapi itu jauh lebih ringan dari yang sebenarnya. 

c. Self Blame (Menyalahkan Diri) yaitu merupakan 

strategi seseorang yang bersifat pasif yang lebih 

diarahkan ke dalam, daripada usaha untuk keluar 

dari masalah. 
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d. Seeking Meaning (Berdoa) yaitu merupakan suatu 

proses dimana seseorang mencoba untukmembuat 

suatu arti positif dari situasi yang dialami bagi dirinya 

sendiri dan mencoba mencari aspek-aspek yang 

dinilai penting dalam hidupnya. Dalam hal ini individu 

mencoba mencari hikmat dari setiap persoalan hidup 

yang telah dan sedang dihadapi. 

2. Problem Focused Copingmerupakan usaha untuk 

mengurangi stresor dengan mempelajari cara-cara dan 

keterampilan-keterampilan yang baru untuk digunakan 

dalam mengubah situasi, keadaan dan pokok 

permasalahan yang dihadapi, sehingga individu dapat 

mengendalikan masalah tersebut. Bentuk strategi koping 

ini adalah: 

a. Exercised Caution (Cautiousness) yaitu individu 

memikirkan dan menganalisis setiap situasi  

beberapa alternatif pemecahan masalah yang 

tersedia,berhati-hati dalam memutuskan masalah, 

meminta pendapat dan saran dari orang lainuntuk 

mengatasi masalah serta mengevaluasi cara yang 

pernah dilakukan sebelumnya. 

b. Instrumental Action yaitu tindakan individu yang 

diarahkan pada penyelesaian masalah secara 
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langsung, dan menyusun strategi yang akan 

dilakukannya. 

c. Negotiation (Negosiasi) yaitu merupakan beberapa 

usaha yang ditunjukkan kepada orang lain untuk ikut 

terlibat (merupakan penyebab masalah)serta ikut 

menyelesaikan masalah. 

 

2.2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi koping 

Menurut Prayascitta (2010) setiap individu mempunyai 

cara masing-masing dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Startegi individu menangani situasi yang 

mengandung tekanan ditentukan oleh sumber daya individu 

yang meliputi: 

a. Kesehatan fisik 

Kesehatan fisik adalah hal yang penting karena 

selama dalam usaha mengatasi stres, individu dituntut 

untuk mengarahkan tenaga yang besar. 

b. Keyakinan atau pandangan positif 

Keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang 

sangat penting, seseorang dapat mengendalikan hal-hal 

yang terjadi terhadap dirinya. Orang yang memiliki locus 

of control internal cenderung percaya bahwa mereka 

bertanggu jawab terhadap apa yang terjadi pada diri 
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mereka. Orang yang memiliki locus of control eksternal 

cenderung untuk percaya bahwa kehidupan 

merekakehidupan mereka dikendalikan oleh 

keberuntungan dan orang lain. 

c. Tingkat pendidikan 

Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi 

juga kompleksitas kognitifnya, demikian pula sebaliknya. 

Karenanya jika seseorang yang memiliki pendidikan 

yang tinggi, cenderung lebih realistis dan aktif dalam 

memecahkan masalah. 

d. Keterampilan memecahkan masalah 

Merupakan kemampuan untuk mencari informasi, 

menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah dengan 

tujuan untuk menghasilkan beberapa pilihan tindakan, 

kemudian mempertimbangkan pilihan tersebut dengan 

hasil yang ingin dicapai dan akhirnya melaksanakan 

strategi rencana dengan melakukan suatu tindakan yang 

tepat. 

e. Keterampilan sosial 

Keterampilan ini meliputi kemampuan dalam  

berkomunikasi, bertingkah laku dengan cara yang sesuai 

dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. 
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f. Dukungan sosial Ekonomi 

Menurut Tanumidjojo (2004), dalam Prayascitta 

(2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi koping antara lain perkembangan kognitif 

yaitu bagaimana seseorang berpikir dan memahami 

kondisinya, kemudian kematangan usia yaitu bagaimana 

seseorang mampu mengelola emosi, pikiran, dan 

perilaku saat menghadapi masalah. Seseorang dengan 

status sosial ekonomi rendah akan menampilkan koping 

yang kurang aktif, kurang realistis, dan lebih fatal 

menampilkan respon menolak. 

 

2.3 Perspektif Teoritis  

Koping dapat adaptif dan maladaptif (Stuart & Sudden, 

1995) ketika seorang pasien melakukan pemeriksaan dahak 

dan hasil tes BTA (+) dengan mekanisme koping maladaptif, 

pasien tersebut akan melarikan diri dari sumber stres yang 

dimana sumber stresnya yaitu hasil tes BTA (+). Reaksi 

psikologis pasien tersebut seperti apatis, pendiam dan 

munculnya perasaan tidak berminat yang menetap pada pasien 

dan menimbulkan perilaku seperti menggunakan alkohol atau 

obat-obatan berlebih, melakukan fantasi(andaikan 

permasalahannya pergi),mencoba untuk tidak memikirkan 
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masalah dengan banyak tidur, menangis, beralih melakukan 

aktivitas yang lain agar dapat melupakan masalahnya (Suryani 

& Widyasih, 2008).  Kita perlu menyadari bahwa penyakit 

tuberkulosis sendiri adalah penyakit yang sangat perlu 

mendapat perhatian yang lebih untuk ditanggani. 

Permasalahan yang harus dilakukan adalah difokuskan pada 

dukungan sosial yang maksimal dari petugas kesehatan, 

keluarga serta masyarakat dan kemampuan manajemen 

koping pada penderita tuberkulosis yang mana hal tersebut 

diprediksi dapat memicu peningkatan kualitas hidup penderita 

tuberkulosis itu sendiri. Peningkatan kualitas hidup berarti 

meningkat pula harapan penderita tuberkulosis untuk 

memperoleh kesembuhan secara total baik fisik maupun 

psikologis.  

 


