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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari Pembangunan Nasional

dalam usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah yang diarahkan untuk

mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan

pembinaan sumberdaya manusia dan sebagai modal pelaksanaan Pembangunan

Nasional. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang optimal.

Pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat, bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dimana ada

tiga pilar yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu lingkungan sehat,

perilaku sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Untuk

perilaku sehat bentuk konkritnya yaitu perilaku proaktif memelihara dan

meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri

dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam upaya kesehatan. Hal

tersebut ditandai dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang

merupakan salah satu indikator keberhasilan menuju Indonesia sehat.

(www.depkes.go.id/article/2004)

Masalah-masalah dalam kesehatan pada kenyataannya masih banyak

ditemui pada masyarakat. Masalah kesehatan dapat disebabkan oleh berbagai
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sebab, oleh karena itu secara operasional masalah-masalah kesehatan tidak

dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri. Diperlukan tatalaksana

terintegrasi dan komprehensif dengan kerjasama yang harmonis antar sektor

dan antar program. Dalam masalah kesehatan terdapat pula penyakit-penyakit

yang dapat menular. Penyakit menular masih merupakan masalah utama

kesehatan masyarakat Indonesia, disamping mulai meningkatnya masalah

penyakit tidak menular. Penyakit menular tidak mengenal batas-batas daerah

administratif, sehingga pemberantasan penyakit menular memerlukan

kerjasama antar daerah, misalnya antar propinsi, kabupaten/kota bahkan antar

negara. Beberapa penyakit menular yang menjadi masalah utama di Indonesia

adalah tuberculosis, diare, malaria, demam berdarah dengue, influenza, tifus

abdominalis, penyakit saluran pencernaan dan penyakit lainnya.

(kgm.bappenas.go.id/ document/makalah/18_makalah.pdf)

Negara Indonesia termasuk dalam negara yang dikelompokkan dalam 22

negara dengan masalah tuberkulosis besar ( high burden countries). Penyakit

tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi kronis menular yang sampai saat

ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik di negara maju maupun

negara berkembang. Situasi penyakit tuberkulosis di dunia semakin memburuk,

dimana jumlah kasus tuberkulosis terus meningkat dan banyak yang tidak

berhasil disembuhkan. (Depkes RI, 2008)

Berdasarkan Laporan World Health Organization (WHO) tahun 2016,

jumlah kasus TB di Indonesia telah mencapai 1,6 juta orang, dengan estimasi

kasus TB baru di Indonesia sebesar 1 juta setiap tahun, dengan 100.000

kematian per tahun. Hal ini berarti terdapat 273 kematian setiap hari atau 11
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kematian setiap jam. Sementara itu, World Health Organization (WHO) juga

melaporkan bahwa jumlah penderita tuberkulosis (TB) di dunia mencapai 10,4

juta kasus dengan 8,6 juta kasus baru setiap tahun. Penularan tuberkulosis (TB)

yang dipicu kuman Mycobacterium tuberculosis dari percikan dahak pengidap

tuberkulosis (TB) yang tersebar di udara setelah batuk berlangsung cepat dan

dapat menular kepada 10-15 orang di sekitarnya. (http://stoptbindonesia.org)

Penyakit tubercolusis atau yang sering disebut TBC adalah infeksi menular

yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tubercolusis. Bakteri ini

merupakan bakteri basil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu yang

lama untuk mengobatinya, disamping rasa bosan karena harus minum obat

dalam waktu yang lama seseorang penderita kadang-kadang juga berhenti

minum obat sebelum massa pengobatan belum selesai hal ini dikarenakan

penderita belum memahami bahwa obat harus ditelan seluruhnya dalam waktu

yang telah ditentukan, serta pengetahuan yang kurang tentang penyakit

sehingga akan mempengaruhi kepatuhan untuk berobat secara tuntas.

Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit

tuberkulosis (TB) Paru dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap gejala

tuberkulosis (TB) Paru membuat penyakit ini tergolong penyakit yang

berbahaya. Tingginya jumlah penderita penyakit tuberkulosis (TB) Paru

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut secara umum adalah

usia, jenis kelamin, tempat tinggal, kebiasaan merokok, pencahayaan, ventilasi

tempat tinggal, serta kondisi rumah .

Penyakit tuberkulosis (TB) Paru menjadi masalah sosial, karena sebagaian

besar penderitanya adalah kelompok usia produktif, kelompok ekonomi lemah
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dan tingkat pendidikan rendah. Selain itu masalah lainnya adalah pengobatan

penyakit tuberkulosis (TB) yang memerlukan jangka waktu lama dan rutin

yaitu 6-8 bulan. Dengan demikian apabila penderita meminum obat tidak

teratur/tidak selesai justru akan mengakibatkan terjadinya resistensi atau

kekebalan ganda kuman tuberkulosis (TB) terhadap Obat Anti Tuberculosis

(OAT), yang akhirnya untuk pengobatan penderita harus mengeluarkan biaya

yang tinggi atau mahal serta dalam jangka waktu yang relatif lebih lama.

(Depkes RI, 2002)

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah

kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota. Sesuai dengan

lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 /

MENKES / SK / II / 2004, telah ditetapkan tujuan pembangunan kesehatan

yang diselenggarkan oleh Dinas Kesehatan adalah mendukung tercapainya

tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia

Sehat.(www.depkes.go.id/article/2003)

Tuberkulosis (TB) dalam penyebarannya cukup luas, yaitu di Indonesia

dan beberapa daerah di Gresik. Hal ini didukung dari berita yang ditemukan

oleh penulis sebagai berikut :

“Penyebaran penyakit tuberculosis (TB) di Kabupaten Gresik sangat
mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, menurut data dari Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gresik penyakit menular itu
mengalami tren kenaikan yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
Menanggapi hal itu Dinas Kesehatan akan intensifkan sosialisasi ke
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masyarakat dengan menggandeng petugas puskesmas atau poskesdes
serta kader kesehatan lainnya untuk menyampaikan bahaya penyakit
tuberculosis (TB) tersebut. Dari data yang dikeluarkan Dinas
Kesehatan Kabupaten Gresik jumlah penderita penyakit tuberculosis
(TB) di kota pudak terus mengalami kenaikan yang signifikan. Pada
tahun 2014 jumlah penderita berjumlah 1486, tahun 2015 berjumlah
1686 dan tahun 2016 mencapai 1815. Menurut Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Gresik, Nurul Dholam mengatakan tuberculosis
(TB) merupakan penyakit menular dan mematikan. Penyebarannya
pun merata”katanya. Diketahui penyakit tuberculosis merupakan
penyakit yang umum dan dalam berbagai kasus bersifat mematikan.
Tuberculosis bias menyerang paru-paru namun juga bias berdampak
pada tubuh yang lainnya. “Penyakit tuberculosis sangat mudah tertular,
cara penularannya pun sangat mudah. Bahkan melalui bersin orang
bias tertular penyakit tersebut”kata dr. Muhibbatul Khusnah, Kepala
bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit Dinas Kesehatan
Gresik. Menurut dia, setiap orang beresiko tertular penyakit
tuberculosis, sebab bakterinya akan gampang menular. “Karena
gampang tertular, kita harus sadarkan masyarakat dengan sosialisasi
bahaya tuberculosis”ungkapnya. Penderita tuberculosis memiliki ciri
dan gejala yang khas yakni, batuk berdahak yang terjadi lebih sepuluh
hari serta penurunan berat badan hingga tidak nafsu makan.”Kami
mendeteksi pasien tuberculosis dari puskesmas maupun poskesdes,
jika mengalami gejala tersebut. Maka segeralah periksa ke puskesmas
dan akan diobati sampai sembuh tanpa dipungut biaya”tutup
dr.Khusna.” ( Kabargresik.com, 24-03-2017 diakses pada Senin 02-
11-2017)

Penyebaran tuberkulosisi (TB) tersebut dapat dikarenakan adanya faktor-

faktor yang mendukung terjadinya penyebaran, seperti kondisi geografis atau

ketinggian dari permukaan laut, curah hujan, angin, kelembaban, dan musim,

juga kondisi demografis seperti kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat

yang cukup tinggi, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah.

Pendukung utama dalam perawatan pasien keluarga dapat melakukan

perubahan yang bermanfaat pada anggota keluarga, dukungan keluarga yang

diperlukan oleh penderita dapat berupa motivasi selama mendapatkan

perawatan dan pengobatan. Dukungan keluarga ini dapat diberikan oleh

anggota keluarga sendiri seperti saudara kandung ataupun orang tua dan dapat
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juga oleh orang lain ayang bukan anggota keluarga. Anggota keluarga dengan

penderita TB Paru perlu mendapat informasi/bimbingan, dukungan emosional,

merasa dihargai dan dibutuhkan baik keluarga maupun orang-orang terdekat.

Menurut data yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Gresik, jumlah

penderita Tuberkulosis (TB) selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal

tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Jumlah Penderita atau Penyebaran Tuberkulosis (TB)

No. Tahun Jumlah Penderita

1. 2014 1.473

2. 2015 1.685

3. 2016 1.841

4. 2017 1.965

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gresik, November 2017

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa memang jumlah penderita

tuberculosis (TB) pada tahun 2014 hingga November 2017 mengalami

kenaikan. Dan pada awal bulan tahun 2017 Dinas Kesehatan telah mensinyalir

adanya peningkatan jumlah penderita tuberculosis (TB). Kenaikan itu terjadi

pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2017 . dr. Muhibbatul Khusnah,

Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Gresik

mengatakan masyarakat diharap waspada dengan peningkatan jumlah penderita

tuberculosis (TB) ini.

“Sepertinya akan ada peningkatan jumlah penderita tuberculosis di
daerag Gresik karena masih banyak warga yang menganggap remeh
batuk yang mereka derita. Masyarakat diharapkan agar tetap waspada,
sebab setelah 10 hari batuk tidak sembuh maka dapat diduga kalau itu
gejala penyakit tuberculosis.” (wawancara pada tanggal 03 November
2017)
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Dari data yang diperoleh diatas maka pihak yang berwenang dalam

pencegahan dan pemberantasan penyakit tuberculosis (TB) di Dinas Kesehatan

Kota Gresik adalah bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit Dinas

Kesehatan Kota Gresik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagian

Pencegahan dan Pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kota Gresik yaitu :

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

(Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 2017)

Maka peranan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik adalah menentukan

program-program atau kegiatan yang mendukung dalam upaya pencegahan dan

pengendalian penyakit tuberculosis (TB).

Untuk mengontrol angka terjangkit tuberculosis (TB), Dinas Kesehatan

Kabupaten Gresik telah membentuk gerakan Kelompok Masyarakat Peduli TB

dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dibantu dengan Kader melakukan

program Sosialisasi tentang bahaya tuberculosis (TB) serta sadar tuberculosis

(TB) dan juga bertugas untuk mengingatkan penderita untuk meminum obat

dan pengobatan berkala. Hal tersebut didukung dengan adanya berita sebagai

berikut :

“untuk menekan angka penyakit tuberculosis (TB) serta dalam rangka
peringatan hari tuberculosis sedunia, Pemerintah Kabupaten Gresik
melalui Dinas Kesehatan menggandeng beberapa kader melalui
Kelompok Masyarakat Peduli (KMP) TB dari Aisyah, Muslimat,
Fatayat, serta Puskesmas untuk mensosialisasikan bahaya penyakit TB.
Beberapa tokoh seperti Wakil Bupati Gresik Moh. Qosim, Kadinkes dr.
Nurul Dholam, Ketua PD Muhammadiyah Gresik Taufiqurrohman
serta ratusan kader kelompok masyarakat peduli TB hadir dalam acara
tersebut. Peringatan hari Tuberkulosis sedunia itu terpusat di Gedung
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Dakwah Muhammadiyah Gresik jumat pagi. Dalam sambutannya,
Wakil Bupati Gresik Moh. Qosim mengatakan untuk mensukseskan
program kesehatan pemerintah kabupaten sudah berupaya membenahi
infrastruktur dibidang kesehatan,”Kami sudah berupaya membangun
infrastruktur dibidang kesehatan. Seperti, mobil operasional dan lain
sebagainya bahkan mampu menekan angka harapan hidup masyarakat
Gresik sampai 72.80”katanya. perlu diketahui, angka penyakit
tuberculosis di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Menurut data dari
Dinas Kesehatan Grsik pada tahun 2016 penderita tuberculosis
berjumlah 1815 orang. Lebih lanjut orang nomor dua di lingkup
pemerintah kabupaten Gresik itu menambahkan pihaknya juga
berkomitmen untuk memerangi penyakit tuberculosis di Gresik.
“melalui TOS (Temukan, Obati, Sampai Sembuh) dan dengan dibantu
kader mari kita sosialisasikan bahaya tuberculosis”lanjutnya. Tak
hanya sosialisasi bahaya TB, kader kelompok masyarakat peduli TB
juga bertugas untuk mengingatkan penderita untuk minum obat dan
pengobatan berkala. “Terkadang penderita adayang lupa minum obat
jadi kami control, apakah sudah minum obat apa belum” tandas
Farichah yang juga sebagai kader masyarakat peduli TB. Penyakit
tuberculosis merupakan penyakit menular yang umum dan dalam
berbagai kasus bersifat mematikan. Tuberculosis juga biasa menyerang
paru-paru dan organ tubuh lainnya. Sementara itu dr.Muhibbatul
Husna Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas
Kesehatan Gresik berharap dengan adanya gerakan Kelompok
Masyarakat Peduli TB ini mampu menekan angka tuberculosis di
Gresik. “Kami sudah memberikan pelatihan kepada kader bagaimana
menghadapi pasien TB, semoga KMP TB mampu menekan angka TB
di Gresik.”tutupnya. ” (KabarGresik.com, 24-03-2017 diakses pada 02-
11-2017)

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah dibantu oleh beberapa kader

yang membentuk Kelompok Masyarakat Peduli TB, namun berdasarkan data

diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam penyebaran tuberculosis (TB)

masih mengalami kenaikan, sehingga dari uraian dan fenomena diatas, maka

peneliti mengambil judul “Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam

Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (TB)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Dinas

Kesehatan Kabupaten Gresik dalam Pengendalian Penyakit Tuberkulosis
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(TB)?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisa dan

mengidentifikasi tentang Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam

Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (TB) serta mengungkapkan sasaran yang

ingin dicapai dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan tentang Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

dalam Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (TB).

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah referensi penelitian dalam kegiatan ilmiah, menambah

arsip perpustakaan guna kepentingan dalam penelitian dan menambah

wawasan baru khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik.

3. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Hasil penelitian juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan

dan pertimbangan mengenai masalah pengendalian penyakit tuberculosis

(TB) yang ada di wilayah Kabupaten Gresik, khususnya pada wilayah kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.


	



