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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

TBC (tuberkulosis) adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis yang biasanya mengenai organ paru (intrapulmonary 

TB) tetapi bisa juga menginfeksi organ selain paru-paru (extrapulmonary TB). 

Penyakit ini dapat disebar melalui udara, misalnya saat pasien TBC paru batuk. 

Penyebaran TBC lebih mudah terjadi pada pasien yang terinfeksi HIV dan orang 

yang mempunyai faktor resiko seperti malnutrisi, diabetes, perokok, dan 

konsumsi alkohol. TBC masih menempati peringkat ke-10 penyebab kematian 

tertinggi di dunia pada tahun 2016 (WHO, 2017). 

Penyakit TBC biasanya merugikan secara ekonomis. Sekitar 75% pasien 

TBC adalah kelompok usia dewasa (15-50 tahun). Orang dewasa yang menderita 

TBC akan kehilangan rata-rata waktu kerjanya 3-4 bulan yang menyebabkan 

kehilangan pendapatan tahunan rumah tangganya 20-30%. Jika ia meninggal 

karena TBC, maka akan kehilangan pendapatannya sekitar 15 tahun. TBC juga 

memberikan dampak buruk secara sosial, seperti stigma bahkan dikucilkan oleh 

masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Angka prevalensi TBC Indonesia pada tahun 2014 sebesar 297 per 

100.000 penduduk. Eliminasi TBC menjadi salah satu dari 3 fokus utama 

pemerintah di bidang kesehatan selain penurunan stunting dan peningkatan 

cakupan dan mutu imunisasi (Kementerian Kesehatan RI, 2018). 

Pengobatan yang dilakukan akan menyembuhkan sebagian besar pasien 

TBC baru tanpa memicu munculnya kuman resisten obat. Oleh sebab itu harus 

dipastikan pasien menelan seluruh obat yang diberikan. Pengobatan berlangsung 

minimal 6 bulan dan pengobatan TBC menggunakan kombinasi beberapa OAT 

(Obat Anti Tuberkulosis). OAT memiliki efek samping yang cukup mengganggu 

pasien. Efek samping ringan dapat berupa tidak nafsu makan, mual, sakit perut, 

nyeri sendi, kesemutan sampai rasa terbakar di telapak kaki atau tangan, warna 

kemerahan pada urin, dan sindrom flu (demam, menggigil, lemas, sakit kepala, 
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dan nyeri tulang). Adapun efek samping berat berupa bercak kemerahan kulit 

dengan atau tanpa rasa gatal, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, 

ikterus tanpa penyebab lain, bingung, mual muntah disertai ikterik (kemungkinan 

kelainan hepar), gangguan penglihatan, purpura, renjatan (syok), gagal ginjal akut, 

dan penurunan produksi urin (kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Efek samping lebih banyak dialami pada minggu pertama dan kedua serta 

cenderung mengalami penurunan hingga berakhirnya tahap intensif. Efek samping 

utama yang dialami penderita TBC adalah nyeri sendi. Beratnya efek samping 

OAT yang dialami penderita akan berdampak pada kepatuhan berobat dan 

tingginya angka putus obat (Abbas, 2017). 

Keberadaan PMO (Pengawas Menelan Obat) penting dalam hal ini untuk 

memotivasi pasien agar tetap mengkonsumsi OAT sesuai anjuran untuk mencegah 

pasien memutuskan masa pengobatan dan mencegah resistensi obat (Fadlilah, 

2016). 

PMO adalah komponen DOT (Directly Observed Treatment) yang 

memiliki tugas untuk mengawasi pasien  selama pengobatan agar pasien berobat 

dengan teratur, memberikan motivasi kepada pasien agar mau berobat dengan 

teratur, mengingatkan pasien untuk berkunjung ulang ke fasilitas kesehatan 

(memeriksakan dahak dan mengambil obat), serta memberikan penyuluhan 

terhadap orang-orang terdekat pasien mengenai gejala, cara pencegahan, cara 

penularan TBC, dan menyarankan untuk memeriksakan diri kepada keluarga yang 

memiliki gejala seperti pasien TBC. Orang yang menjadi PMO dapat berasal dari 

petugas kesehatan, kader, guru, tokoh masyarakat, atau anggota keluarga 

(Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67, 2016). 

PMO memiliki peran dalam meningkatkan motivasi dan tingkat kepatuhan 

pasien TBC dalam pengobatan. Semakin tinggi motivasi yang diberikan maka 

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pasien minum obat. Pengobatan TBC yang 

membutuhkan waktu lama serta gejala yang hilang sebelum pengobatan selesai 

menyebabkan pasien malas atau lelah untuk minum obat. Dalam hal ini peran 

PMO sangat penting untuk memberikan semangat kepada pasien TBC (Bagaskoro 

et al., 2016). 
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Tingkat pendidikan PMO mempengaruhi tingkat pengetahuan terhadap 

pengobatan TBC. Semakin tinggi tingkat pendidikan PMO maka semakin tinggi 

pula tingkat pengetahuan terhadap pengobatan TBC. Hal ini disebabkan karena 

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik kemampuan 

menyerap informasi kesehatan. Informasi yang diperoleh oleh PMO selama 

mendampingi pasien TBC merupakan sumber pengetahuan yang selanjutnya 

menjadi penopang tingkat pengetahuan PMO yang baik. Faktor lain yang turut 

berhubungan dengan pengetahuan PMO adalah adanya informasi tentang 

pencegahan penyakit TBC (Prihantoro, 2013). 

PMO yang memiliki pengetahuan cukup tinggi tentang penyakit TBC dan 

pengobatannya juga menimbulkan perilaku untuk selalu mengingatkan dan 

mengawasi pasien TBC saat melakukan pengobatan serta memberikan motivasi 

kepada pasien TBC untuk tetap patuh dalam pengobatan. (Pratama et al., 2018) 

Terdapat hubungan antara sikap PMO dengan kepatuhan berobat pasien 

TBC. PMO yang memiliki keinginan untuk memeriksakan kesehatan pasien TBC 

secara rutin memunculkan sikap yang akan diaplikasikan menjadi sebuah perilaku 

atau tindakan (Fadlilah, 2016). 

Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menghindar dari penularan 

penyakit lepra. Sama halnya dengan lepra, TBC juga merupakan penyakit yang 

dapat menular. Oleh sebab itu sebagai seorang muslim harus menjaga kesehatan 

dengan cara melakukan pencegahan-pencegahan terhadap penyakit. Imam bukhari 

menyatakn bahwa sebelum adanya ilmu tentang pengobatan penyakit, Islam 

mengajarkan lebih dulu untuk mencegah penyakit (Nurhayati, 2016).  

Pengetahuan berasal dari bahasa Arab ‘ilm dan merupakan lawan dari jahl 

yang berarti ketidaktahuan atau kebodohan. Ilmu yang benar mendorong 

seseorang untuk beriman kepada Allah SWT. Sedangkan sikap adalah pandangan-

pandangan atau perasan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap 

objek. Sikap diturunkan dari pengetahuan agama. Dengan demikian, semakin 

tinggi pengetahuan maka semakin baik pula sikapnya dan Allah SWT akan 

meningkatkan derajatnya (Haerani, 2011). 
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Mengingat bahwa efek samping OAT dapat mempengaruhi kepatuhan 

pasien dalam berobat, sebaiknya PMO memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

efek samping OAT agar PMO dapat bersikap lebih baik saat pasien mengalami 

efek samping OAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan 

sikap PMO sebelum dan sesudah diberikan pelatihan tentang efek samping OAT.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pengetahuan tentang efek samping OAT penting untuk PMO dalam 

pendampingan pengobatan pasien TBC. Pendidikan dan pelatihan kepada PMO 

dapat mengubah pengetahuan dan sikap PMO tersebut. Penelitian ini ditujukan 

untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan sikap PMO sebelum dan sesudah 

diberikan pelatihan tentang efek samping OAT. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana pengetahuan PMO terhadap efek samping OAT sebelum dan 

sesudah diberikan pelatihan? 

2. Apakah faktor yang mempengaruhi pengetahuan PMO terhadap efek 

samping OAT? 

3. Bagaimana sikap PMO dalam mengenali dan mengatasi pasien yang 

mengalami efek samping OAT? 

4. Bagaimana pandangan Islam tentang pengetahuan dan sikap PMO 

terhadap efek samping OAT? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui sikap dan pengetahuan PMO tentang efek samping Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT) sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis tingkat pengetahuan PMO terhadap efek samping OAT 

sebelum dan sesudah  diberikan pelatihan. 
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2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi pengetahuan PMO terhadap efek 

samping OAT. 

3. Mengetahui sikap PMO dalam mengenali dan mengatasi pasien TBC yang 

mengalami efek samping OAT. 

4. Mengetahui pandangan Islam tentang pengetahuan dan sikap PMO 

terhadap efek samping OAT.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

1. Menambah wawasan bagi peneliti. 

2. Mendapat pengetahuan tentang efek samping OAT. 

3. Mendapat pengetahuan tentang cara menyikapi efek samping OAT agar 

pasien tetap minum obat. 

4. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian lanjutan. 

 

1.5.2 Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

terutama PMO tentang efek samping OAT dan bagaimana cara menyikapi pasien 

yang mengalami efek samping OAT agar pasien patuh dalam berobat, tidak putus 

obat, dan pasien sembuh. 

 

1.5.3 Bagi Agama 

  Mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan saling menolong sesama 

manusia ditinjau dari sudut pandang Islam. 


