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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri dari 

Mycobacterium tuberculosis, yang mempengaruhi paru-paru. TB 

merupakan salah satu penyakit tertua yang diketahui mempengaruhi 

manusia menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia (Kasper, 

2010). 

TB adalah salah satu dari 10 penyebab kematian di seluruh dunia. 

Pada tahun 2017, 10 juta orang jatuh sakit dengan TB (WHO,2018). 

Prevalensi TB di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 0,4%, dan tidak 

mengalami peningkatan pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018). Di Jawa 

Tengah prevalensi penderita TB pada tahun 2016 sebesar 118 per 100.000 

penduduk dan terjadi peningkatan pada tahun 2017 yaitu 132,9 per 100.000 

penduduk (Dinkes Jateng, 2017). Menurut Laporan Kinerja RSUD Dr. 

Moewardi terakhir pada bulan Mei (2017), pada pelayanan pemeriksaan 

laboratorium mikrobiologi klinik terdapat 310 kasus TB.  

Penurunan imunitas merupakan resiko salah satu yang menyebabkan 

seorang untuk menderita TB. Seperti Diabetes Mellitus (DM) merupakan 

penyakit yang erat dengan terganggunya kekebalan tubuh seseorang. 

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa ada kaitan erat antara pasien yang 

menderita DM dengan terjadinya peningkatan TB. Di negra-negara maju 
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dengan meningkatnya prevalensi DM disebutkan bahwa terjadi pula 

peningkatan TB, oleh karena itu hal ini menimbulkan pertanyaan apakah 

DM meningkatkan resiko terjainya TB (Kahlil, I.K., 2011). 

DM merupakan faktor resiko TB dan dapat mempengaruhi 

keberadaan penyakit serta respon terhadap pengobatan. DM diperkirakan 

meningkatkan risiko TB 1,5-7,8 kali lipat. DM adalah faktor risiko 

independen untuk semua infeksi saluran pernapasan bawah (Rohman, H., 

2018). Prevalensi DM pada TB berkisar 5,4 % - 44,0 %. Hiperglikemia 

pada penderita diabetes menurunkan respon imunologik sehingga 

memudahkan terjadinya infeksi tuberkulosis paru (Laurentia,M.,dkk, 

2015). 

DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan 

metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya 

kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid 

dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi 

insulin dapat disebabkan oleh gangguan produksi insulin oleh sel-sel beta 

Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya 

sel-sel tubuh terhadap insulin (Depkes, 2008). 

Saat ini penelitian epidemiologi menunjukkan adanya 

kecenderungan peningkatan angka insidensi dan prevalensi DM di berbagai 

penjuru dunia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi adanya 

peningkatan jumlah penyandang DM yang menjadi salah satu ancaman 

kesehatan global. WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM di 
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Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada 

tahun 2030 (Perkeni, 2015). Prevalensi DM di Indonesia pada tahun 2013 

sebesar 1,6 %, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 2%  

(Riskesdas, 2018). Di Jawa Tengah prevalensi penderita DM pada tahun 

2016 sebesar 16,42% dan meningkat menjadi 19,22% pada tahun 2017 

(Dinkes Jateng 2016, 2017). DM menjadi 10 besar penyakit yang mejalani 

rawat inap menurut Laporan Kinerja RSUD Dr. Moewardi tahun 2017.  

Penderita TB dengan DM disertai pemasalahan gizi memiliki resiko 

lebih besar kematian dari pada mereka yang memiliki gizi cukup. Diet gizi 

seimbang yang memberikan asupan makro dan mikronutrien yang adekuat 

akan memberikan manfaat bagi penderita tuberkolusis (Webster, 2016). 

Asupan makanan dalam jumlah dan jenis zat gizi yang sesuai kebutuhan 

sangat penting bagi orang yang sakit. Asupan zat gizi yang tidak sesuai 

kebutuhan sangat berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit maupun 

komplikasinya. Selain itu terdapat kecenderungan peningkatan kasus yang 

terkait gizi baik, pada individu maupun kelompok. Hal ini memerlukan 

asuhan gizi yang bermutu guna mempertahankan status gizi yang optimal 

dan untuk mempercepat proses penyembuhan (Kemenkes RI,2014). 

Proses asuhan gizi untuk membantu permasalahan yang digunakan 

adalah Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT). PAGT adalah metode 

pemecahan masalah yang sistematis, dimana dietisien menggunakan cara 

berfikir kritisnya dalam membuat keputusan untuk menangani berbagai 

masalah yang berkaitan dengan gizi, sehingga dapat memberikan asuhan 
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gizi yang aman dan efektif (Wahyuningsih, 2013). Proses asuhan gizi 

terstandar dilaksanakan secara berurutan dimulai dari langkah assessment, 

diagnosis, intervensi dan monitoring evaluasi gizi. 

Berdasarkan hal tersebut, asuhan gizi yang tepat sangat diperlukan 

bagi penderita tuberkolusis dengan diabetes mellitus type II guna 

mempertahakan status gizi yang optimal, mencegah keparahan penyakit 

dan mempercepat proses penyembuhan. Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pelaksanaan “ Proses Asuhan Gizi Terstandar pada 

Pasien  Tuberkulosis dengan Diabetes Mellitus Type II ”. 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimanakah pelaksanaan PAGT  pada pasien Tuberkulosis dengan 

Diabetes Mellitus Type II ? 

C. Tujuan  

1. Tujuan umum:  

Mendekripsikan pelaksanaan PAGT  pada pasien Tuberkulosis dengan 

Diabetes Mellitus Type II. 

2. Tujuan khusus:  

a. Diketahuinya hasil skrining pasien Tuberkulosis dengan Diabetes 

Mellitus Type II menggunakan formulir skrining sesuai dengan 

standar. 

b. Diketahuinya hasil assessment gizi pada pasien Tuberkulosis dengan 

Diabetes Mellitus Type II. 
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c. Diketahuinya hasil diagnosis gizi pada pasien Tuberkulosis dengan 

Diabetes Mellitus Type II. 

d. Melaksanakan intervensi gizi pada pasien Tuberkulosis dengan 

Diabetes Mellitus Type II. 

e. Melaksanakan monitoring evaluasi gizi pada pasien Tuberkulosis 

dengan Diabetes Mellitus Type II. 

D. Ruang lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang gizi dengan cakupan 

penelitian gizi klinik. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi 

pengembangan mengenai asuhan gizi pada pasien tuberkulosis dengan 

diabetes mellitus type II.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti  

 Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pembelajaran 

dalam asuhan gizi. 

b. Bagi Instalasi Gizi  

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memberikan asuhan 

gizi kepada pasien. 
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c. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kepustakaan 

dan sumber asuhan gizi yang telah dilaksanakan. 

 

F. Keaslian Penelitian  

1. Vania Wafiqa Syafitri, Nur Hidayat dan Weni Kurdanti “Asuhan Gizi 

Pasien Diabetes Mellitus Tipe II di RS PKU Muhammadiyah Kota 

Yogyakarta” pada 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

dengan desain studi kasus sama dengan yang peneliti lakukan. Subyek 

penelitian tiga pasien sedangkan dalam penelitian ini subyek penelitian 

hanya satu pasien. Hasil assessment dalam penelitian menunjukan data 

antropometri dua pasien memiliki status gizi kurang, satu pasien 

memiliki status gizi normal, data biokimia diperoleh hasil glukosa 

darah tinggi pada ketiga pasien, dua pasien memiliki Hb rendah dan 

satu pasien memiliki Hb normal, serta riwayat makan diketahui satu 

pasien memiliki kebiasaan makan kurang baik dan dua pasien memiliki 

kebiasaan makan yang baik. Diagnosis gizi meliputi domain asupan 

dan domain lingkungan.  

2.  Isma Yuniar, Sarwono dan Susi Dwi Lestari “ Hubungan Status Gizi 

Dan Pendapatan Terhadap Kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah 

kerja Puskesmas Sempor 1, Kabupaten Kebumen “ pada Mei 2018. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

metode survei analitik dengan pendekatan case control berbeda dengan 
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metode penelitian yang peneliti lakukan adalah studi kasus. Subyek 

penelitian sebanyak 40 responden sedangkan pada penelitian ini 

subyek penelitian satu responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kejadian tuberkulosis dengan status gizi kurang beresiko menderita 

tuberkulosis paru sebesar 3,4 kali dibandingkan dengan status gizi 

cukup. Dalam penelitian yang peneliti lakukan sama melakukan 

assessmen status gizi pasien tuberkulosis dalam proses asuhan gizi 

terstandar.  

3. Hendri Budiyanto “ Perbedaan Frekuensi Makan dan Status Gizi Pasien 

TB Paru Sebelum dan Sesudah Konseling Gizi di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta ” pada 2014. Jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan quasi experiment 

one grup pre dan post test design sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan menggunakan metode studi kasus. Subyek penelitian ini 

adalah pasien TB paru di BBKPM sejumlah 45 subjek dengan teknik 

consecutive sampling berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan 

menggunakan satu subyek penelitian. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan frekuensi makan dan status gizi antara 

sebelum dan sesudah diberikan konseling gizi terhadap pasien TB paru 

di BBKPM Surakarta. Sementara penelitian yang  peneliti lakukan 

adalah melaksanakan konseling gizi dalam proses asuhan gizi 

terstandar. 

 


