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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Teori 

1. Tuberculosis (TBC) 

a. Pengertian  

Tuberkulosis (TB) Paru adalah penyakit infeksi pada jaringan paru 

yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Seseorang 

yang terinfeksi kuman TB tidak selalu menjadi sakit. Beberapa minggu 

(2 – 12 minggu) setelah terinfeksi kuman akan menimbulkan respons 

imunitas selular yang dapat ditunjukkan dengan uji tuberkulin. Menurut 

Brunner dan Sudart (2002), TB juga dapat ditularkan kebagian tubuh 

lainnya, termasuk meninges, ginjal, tulang dan nodus limfe.8,9,10 

TB Paru anak adalah penyakit TB Paru yang mengenai anak 

berusia 0 – 14 tahun yang digolongkan dalam kelompok umur 0 – 4 

tahun dan 5 – 14 tahun. Menurut WHO, terdapat lebih dari 8 juta kasus 

TB baru dengan jumlah kematian sebesar 3 juta setiap tahun. Dari 

jumlah kematian tersebut terdapat sekitar 1,4 juta kasus dengan 450.000 

kematian yang terdiri dari anak-anak. 5, 11 

b. Epidemiologi  

Epidemiologi TB adalah serangkaian informasi yang menjelaskan 

beberapa hal yang berkaitan dengan orang, tempat, waktu dan 

lingkungan. Penyakit TB disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium 

tuberculosis) yang hampir sebagian besar menyerang paru, namun dapat 

ditemukan juga di organ tubuh selain paru.5,12  
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Penyakit TB harus diwaspadai, tidak hanya pada orang dewasa 

tetapi juga anak-anak, terutama pada balita yang masih memiliki sistem 

imun rendah. TB anak merupakan faktor penting di negara-negara 

berkembang karena jumlah anak berusia kurang dari 15 tahun adalah 40 

− 50% dari jumlah seluruh populasi (Seddon dan Shingadia, 2014). 

Sekitar 500.000 anak menderita TB setiap tahun, sementara 200 anak di 

dunia meninggal setiap hari akibat TB, 70.000 anak meninggal setiap 

tahun akibat TB. Beban kasus TB anak di dunia tidak diketahui secara 

pasti karena kurangnya alat diagnostik “child-friendly” dan tidak 

adekuatnya sistem pencatatan dan pelaporan kasus TB anak (Kemenkes 

RI, 2013). Anak yang pernah terinfeksi TB mempunyai risiko menderita 

penyakit ini sepanjang hidupnya sebesar 10%.13 

TB Paru anak dapat ditularkan melalui droplet orang dewasa 

maupun anak dengan BTA (+). Anak yang tertular kuman TB dapat 

mengembangkan infeksi yang tergantung dari tingkat penularan, 

lamanya paparan, dan imunitas anak. Berbeda dengan TB pada orang 

dewasa, anak yang terkena TB tidak selalu menularkan kuman kepada 

orang lain kecuali anak tersebut BTA (+). Diperkirakan banyak anak 

menderita TB tidak mendapatkan penatalaksanaan yang tepat dan benar 

sesuai dengan ketentuan strategi DOTS. Kondisi seperti ini dapat 

meningkatkan dampak negatif pada data kesakitan dan kematian TB 

anak.5 
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c. Patogenesis 

Kuman TB yang terhirup akan masuk kedalam alveoli paru-paru 

dan mengembangkan lesi kecil yang dinamakan sebagai fokus primer 

(fokus Ghon). Selanjutnya infeksi menyebar melalui saluran limfe 

menuju kelenjar limfe regional. Penyebaran ini mengakibatkan 

inflamasi di saluran limfe (limfangitis) dan di kelenjar limfe 

(limfadenitis) yang akan membentuk kompleks primer.5,11 

Waktu yang diperlukan sejak masuknya kuman TB hingga 

terbentuk kompleks primer secara lengkap disebut sebagai masa 

inkubasi. Pada saat terbentuknya kompleks primer, maka TB primer 

dinyatakan telah terjadi. Setelah terjadi kompleks primer, imunitas 

selular tubuh terhadap TB terbentuk, yang dapat diketahui dengan 

adanya hipersensitivitas terhadap tuberkuloprotein, yaitu uji tuberkulin 

positif.5 Namun, pada 95% kasus, kompleks primer dapat sembuh 

secara spontan dalam 1 – 2 bulan melalui pembentukan jaringan fibrotik 

atau perkapuran.  

Setelah imunitas selular terbentuk, fokus primer di jaringan paru 

akan mengalami resolusi secara sempurna membentuk fibrosis atau 

kalsifikasi setelah terjadi nekrosis perkijuan dan enkapsulasi.5,12 

Kelenjar limfe regional juga akan mengalami fibrosis dan enkapsulasi, 

tetapi penyembuhannya biasanya tidak sesempurna fokus primer di 

jaringan paru.5 
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Kompleks primer dapat mengalami komplikasi akibat fokus di paru 

yaitu akan terjadi pneumonitis yang mengalir ke bronkus dengan 

meninggalkan suatu kaverna. Setelah itu akan terjadi hiperinflasi 

didalam lobus medialis akibat pembesaran kelenjar di hilus dan 

pratakea (sindrom Brock), dapat pula menimbulkan TB endobronkial 

akibat erosi dinding bronkus. Lesi dari pneumonitis dan hiperinflasi 

dikatakan sebagai lesi segmental atau konsolidasi kolap.11 

Selama masa inkubasi, sebelum terbentuknya imunitas selular, 

dapat pula terjadi penyebaran pada limfogen dan hematogen. Saat 

penyebaran limfogen, kuman menyebar ke kelenjar limfe regional 

membentuk kompleks primer, atau berlanjut menyebar secara 

limfohematogen. Selain itu, dapat terjadi penyebaran hematogen secara 

langsung, yaitu kuman masuk ke dalam sirkulasi darah dan menyebar 

ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan TB disebut sebagai penyakit 

sistemik. 

Kuman TB dapat mencapai berbagai organ di seluruh tubuh dalam 

bentuk penyebaran hematogenik tersamar (occult hematogenic spread) 

yang kemudian akan bersarang di organ yang mempunyai vaskularisasi 

baik, yaitu paling sering di apeks paru, limpa, dan kelenjar limfe 

superfisialis. Selain itu, dapat juga bersarang di organ lain seperti otak, 

hati, tulang, ginjal, dan lain-lain. TB luar paru dapat terjadi sekitar 25 – 

35% dari kasus TB Paru anak.5,11  
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Bentuk penyebaran hematogen lain yaitu penyebaran hematogenik 

generalisata akut (acute generalized hematogenic spread). Pada 

penyebaran ini, kuman TB masuk dan beredar di dalam darah menuju 

ke seluruh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya manifestasi 

klinis penyakit TB secara akut untuk menyebabkan lesi diseminata.5,12 

d. Tanda dan Gejala 

Seseorang dapat dikatakan menderita penyakit TB Paru apabila 

ditemukan gejala klinis utama (cardinal symptom) pada dirinya. Gejala 

utama pada seseorang yang terkena TB Paru, diantaranya yaitu:14 

1) Batuk berdahak lebih dari tiga minggu.  

2) Batuk dengan mengeluarkan darah atau pernah mengeluarkan 

darah. 

3) Dada terasa sesak pada waktu bernapas.  

4) Dada terasa sakit atau nyeri 

Menurut Kemenkes RI (2013), gejala sistemik/umum TB anak 

adalah sebagai berikut: 

1) Berat badan turun tanpa sebab yang jelas atau berat badan tidak 

mengalami kenaikan dalam kurun waktu satu bulan setelah 

melalui upaya perbaikan gizi yang baik.  

2) Demam selama lebih dari 2 minggu dan/atau berulang tanpa 

sebab yang jelas. Keringat malam saja bukan merupakan gejala 

spesifik TB pada anak apabila tidak disertai dengan gejala-

gejala sistemik lainnya.  
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3) Batuk lebih dari 3 minggu, batuk bersifat non-remitting.  

4) Nafsu makan tidak ada (anoreksia) atau berkurang, diikuti 

kegagalan dalam pertumbuhan, perasaan lesu atau malaise, 

sehingga mengakibatkan anak kurang aktif bermain.  

5) Diare persisten selama lebih dari 2 minggu. 

TB pada sebagian anak tidak menunjukkan gejala apapun. 

Sementara sebagian lainnya menunjukkan gejala pada penyakit 

umumnya seperti demam ringan, batuk ringan, malaise, dan gejala flu 

yang biasanya akan hilang selama seminggu. Lebih dari 50% bayi dan 

anakanak yang menderita TB primer akan menunjukkan adanya 

kelainan pada foto toraks, namun tidak terlihat pada pemeriksaan fisik. 

Gejala yang sering ditemukan adalah batuk, sesak nafas ringan, demam, 

keringat malam, anoreksia, berat badan turun, dan anak kurang aktif 

saat bermain. Secara fisik dapat ditemukan adanya takipnea, suara nafas 

melemah, mengi, dan disstres nafas.11 

Seperti disebutkan di atas, diagnosis TB pada anak sering sulit 

dilakukan. Berdasarkan anamnesis didapatkan keluhan yang bersifat 

umum dan spesifik. Keluhan umum adalah demam yang lama tanpa 

diketahui sebabnya, berat badan yang tidak naik dalam jangka waktu 

tertentu, anoreksia, lesu, dsb. Gejala khusus dapat berupa gibbus, atau 

plikten pada konjungtiva, bergantung pada organ yang terlibat.31 
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Adanya demam pada TB merupakan gejala sistemik atau umum 

yang sering dijumpai yaitu sekitar 60-90% kasus. Demam biasanya 

tidak terlalu tinggi, naik turun, dan berlangsung cukup lama. Untuk 

mencurigai anak yang demam lama dan tidak tinggi sebagai gejala TB, 

maka harus sudah menyingkirkan penyebab demam yang lain. Selain 

demam, gejala lain yang sering adalah penurunan berat badan. 

Penurunan berat badan ini perlu dicurigai sebagai gejala TB apabila 

telah diberikan tatalaksana gizi tetap belum ada perbaikan. Perlu 

diketahui, gejala sistemik atau gejala umum tersebut tidak khas karena 

dapat terjadi pada infeksi yang lain. 31 

Keluhan batuk yang merupakan gejala utama pada TB dewasa, 

tidak merupakan gejala yang menonjol pada TB anak. Hal ini 

disebabkan karena pada TB anak prosesnya adalah pada parenkim yang 

tidak mempunyai reseptor batuk. Sebagaimana diketahui batuk akan 

timbul apabila terdapat rangsangan pada reseptor batuk. Meskipun 

demikian pada TB anak dapat terjadi batuk apabila pembesaran kelenjar 

yang terjadi sudah menekan bronkus. Penekanan ini merupakan 

rangsangan pada reseptor batuk di bronkus yang akan menyebabkan 

batuk. Karena gejalanya kurang khas, maka seringkali gejala tersebut 

tidak atau kurang mendapat perhatian dari orang tua, sehingga pasien 

datang kepada petugas kesehatan sudah dalam fase lanjut.31 

e. Cara penularan  

Cara penularan yaitu lewat jalan pernafasan:8 
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1) Secara langsung 

a) Berbicara berhadapan 

b) Air bon/percikan air ludah 

c) Berciuman  

d) Udara bebas (dalam satu kamar) 

2) Secara tak langsung 

Melalui alat-alat yang tercemar basil, dll 

a) Makanan/minuman 

b) Tidur  

c) Mandi  

d) Saputangan, dll. 

f. Penemuan Pasien TB Terbaru 

Menurut Kemenkes RI, penemuan pasien TB Paru anak dapat 

dilakukan dengan 2 cara yaitu:5 

1) Anak yang kontak serumah dengan penderita TB menular  

Anak yang menderita TB umumnya tinggal serumah atau sering 

bertemu dengan penderita TB dewasa yang menular, ditandai 

dengan hasil pemeriksaan sputum BTA (+).  

 

2) Anak dengan tanda dan gejala klinis sesuai dengan TB anak 

Anak dengan TB Paru biasanya menunjukkan gejala klinis yang 

tidak khas, karena pada beberapa penyakit menunjukkan gejala 

yang serupa dengan TB. Gejala sistemik TB anak meliputi berat 
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badan turun tanpa sebab yang jelas, demam lebih dari 2 minggu 

tanpa sebab yang jelas, batuk lebih dari 3 minggu, anoreksia, 

malaise, diare persisten, dan keringat malam tanpa melakukan 

aktivitas. 

g. Metode Pemeriksaan Pada Pasien TB Paru 

1) Pemeriksaan dahak (Sputum) 

Pemeriksaan ini penting dilakukan pada penderita dewasa dan 

anak besar untuk menemukan kuman penyakit TBC. Dahak yang 

terbaik untuk diperiksa adalah pagi hari, karena paling banyak 

mengandung kuman dibandingkan pada saat lain. Untuk 

memperbesar kemungkinan ditemukan kuman, pemeriksaan 

sebaiknya dilakukan 3 kali berturut-turut. Dahak yang dikeluarkan 

harus berasal dari seluruh nafas bagian bawah, bukan dahak 

tenggorokkan atau air ludah. Dahak tersebut harus dikeluarkan 

dengan cara dibatukkan yang kuat. Dahak tersebut ditampung di 

tempat bersih (tempatnya dapat minta di laboratorium), di tutup 

rapat dan cepat di bawa ke Laboratorium untuk diperiksa. 

Di laboratorium dahak diwarnai dengan pewarnaan khusus, 

sehingga kuman akan tampak jelas bila dilihat dibawah mikroskop. 

Dengan pembesaran 1000 kali kuman tampak berupa batang lurus 

ramping, kadang sedikit bengkok berukuran panjang 0,8 – 5 mikron 

dan tebal 0,2 – 0,5 mikron. Ditemukannya kuman dalam dahak, 

sangat memastikan adanya penyakit TBC. Namun tidak 



20 

 

ditemukannya kuman, belum memastikan tidak adanya TBC, untuk 

itu perlu pemeriksaan lain. 

2) Pemeriksaan Rontgen Paru 

Pemeriksaan rontgen paru sangat membantu untuk mengetahui 

adanya TBC paru, serta mengetahui hasil pengobatan. Pada 

gambaran rontgen paru penderita TBC dapat ditemukan infiltrat 

yang berupa awan atau bercak-bercak putih pada paru, pembesaran 

kelenjar getah bening pada hilus (saluran nafas), adanya cairan 

kantong paru (pleural efusion), adanya kaverne (rongga kecil akibat 

kerusakan akibat jaringan paru). Pemeriksaan rontgen juga dengan 

cara melihat gambarannya dan membandingkan dengan gambaran 

sebelumnya. Oleh karena itu pada pemeriksaan ulang, foto rontgen 

sebelumnya harus dibawa. 

Pada penderita TBC yang telah sembuh , gambaran rontgen 

dapat kembali normal, namun sebagian penderita sering masih 

meninggalkan bekas berupa garis-garis putih (fibrotik) dan 

perkapuran (kalsifikasi). Pada TBC yang masih awal atau sudah 

dalam proses penyembuhan, hasil rontgen kadang sulit memberikan 

gambaran yang jelas, sehingga sering hanya disimpulkan sebagai 

suspect (dugaan), dimana untuk memastikan perlu pemeriksaan lain 

dan evaluasi lanjut. Beberapa penyakit infeksi seperti pneumonia, 

kadang menunjukkan gambaran rontgen yang sulit dibedakan 
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dengan TBC terutama pada anak, oleh karena itu pada keadaan 

tersebut diperlukan juga pemeriksaan lain. 

3) Test Mantoux 

Test Mantoux atau tuberkulin merupakan pemeriksaan penting 

untuk membantu menentukan adanya penyakit TBC, terutama pada 

anak. Tes ini dilakukan dengann cara menyuntikkan sedikit protein 

yang berasal dari kuman TBC ke dalam kulit, sehingga timbul 

benjolan kecil, bekas suntikan ini kemudian dilihat lagi setelah 2 - 3 

hari (48 – 72 jam), bila benjolan tersebut hilang atau hanya 

menyisakan benjolan sangat kecil (dibawah 5 mm), maka hasil test 

Mantoux dinyatakan negatif. Bila benjolan membesar dan merah 

namun diameter hanya 6 - 9 mm, dinyatakan positif lemah, bila 10 

– 15 mm dinyatakan positif, bila > dari 15 mm dinyatakan positif 

kuat. penilaian hasil test Mantoux positif dan negatif, untuk 

menentukan ada atau tidaknya TBC harus sangat hati-hati, harus 

melihat berapa kuat positifnya serta mempertimbangkan gejala dan 

hasil pemeriksaan lain. Hasil test Mantoux yang positiif selain pada 

TBC, kadang juga bisa timbul pada alergi, setelah vaksinasi BCG, 

namun biasanya positifnya tidak kuat. Sebaliknya penderita bisa 

memberikan hasil test Mantoux negatif pada keadaan gizi buruk, 

TBC berat atau TBC yang masih baru. 
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4) Laju Endap Darah (LED) 

Pemeriksaan LED sering dilakukan untuk membantu 

menetapkan adanya TBC dan mengevaluasi hasil pengobatan atau 

proses penyembuhan selama dan setelah pengobatan. Pemeriksaan 

LED dilakukan dengan mengukur kecepatan mengendap sel darah 

dalam pipet khusus (pipet westergreen), pada orang normal nilai 

LED dibawah 20 mm/ jam. Pada penderita TBC nilai LED biasanya 

meningkat, pada proses penyembuhan nilai LED akan turun. 

Penilaian hasil LED harus hati-hati, karena hasil LED juga dapat 

meningkat pada penyakit infeksi bukan TBC 

5) PCR-TB (Polymerase Chain Reaction Tuberculosa) 

Pemeriksaan ini memeriksa adanya DNA kuman TBC dalam 

dahak, dapat mengetahui adanya kuman TBC dalam jumlah yang 

sangat sedikit. Sangat berguna untuk membantu menetukan 

diagnosa TBC yang masih meragukan. Namun untuk evaluasi 

kesembuhan harus hati-hati, karena kuman TBC yang sudah 

matipun dapat memberikan hasil PCR-TB positif. 

6) IgG – Anti TB 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan memeriksa adanya antibodi 

TBC yang timbul pada penderita TBC. Pemeriksaan ini hanya 

bermanfaat untuk menentukan adanya TBC tapi kurang bermanfaat 

untuk mengevaluasi proses penyembuhan, hasil pemeriksaan ini 

sering tetap positif walaupun penderita sudah sembuh. Ketepatan 
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hasil pemeriksaan ini hanya sekitar 60 – 70 %, sehingga harus hati 

– hati dalam menilai hasil, perlu konfirmasi dengan gejala klinis dan 

hasil pemeriksaan lain. 

2. Faktor – faktor Penyebab TB Paru Pada Anak 

Konsep “trial epidemiologi” dari John Gordon mengemukakan bahwa 

terjadinya suatu penyakit disebabkan karena tidak seimbangnya ketiga 

faktor yaitu agent (penyebab penyakit), host (pejamu), dan environment 

(lingkungan).15 

a. Agent 

Agent (penyebab penyakit) merupakan semua unsur baik hidup 

atau mati yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu penyakit. Agent 

penyebab penyakit terdiri dari bahan kimia, nutrient, mekanik, alamiah, 

kejiwaan, dan biologis.15 Penyakit menular biasanya disebabkan oleh 

agent biologis, seperti infeksi bakteri, virus, parasit, atau jamur. Agent 

yang menjadi penularan penyakit TB adalah bakteri Mycobacterium 

tuberculosis.13 

Salah satu faktor yang mempengaruhi agent yaitu virulensi. 

Virulensi merupakan kemampuan atau keganasan suatu agent penyebab 

penyakit dalam menimbulkan kerusakan pada sasaran. Berdasarkan 

sumber yang sama virulensi kuman TB termasuk dalam tingkat tinggi.13 

b. Host 

Faktor pejamu adalah manusia atau hewan hidup yang mempunyai 

kemungkinan terpapar oleh agent penyakit. Host untuk kuman TB Paru 
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adalah manusia dan hewan. Namun pada penelitian ini, host yang 

dimaksud adalah manusia. Beberapa faktor host yang berhubungan 

dengan kejadian TB Paru pada balita terdiri dari:16 

1) Karakteristik Anak 

a) Usia  

Penyakit TB Paru paling sering ditemukan pada usia muda 

atau usia produktif, yaitu 15-50 tahun. Dewasa ini dengan 

terjadinya transisi demografi, menyebabkan usia harapan hidup 

lansia menjadi lebih tinggi. Pada usia lanjut >55 tahun sistem 

imunologis seseorang menurun, sehingga sangat rentan 

terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit TB Paru.14 

Usia memainkan salah satu peran yang paling penting 

dalam menentukan berkembangnya penyakit pada masa anak-

anak. Bayi yang terinfeksi memiliki risiko sebesar 50% terkena 

perkembangan penyakit. Sementara itu anak usia 1 – 2 tahun 

memiliki risiko 20% – 30%, untuk anak berusia 3 – 5 tahun 

memiliki risiko 5%, anak berusia 5 – 10 tahun berisiko 2% dan 

risiko terhadap orang dewasa adalah 5%. Usia anak-anak juga 

lebih mungkin untuk mengembangkan bentuk parah dari TB, 

seperti TB meningitis atau TB milier.17 

Infeksi pada anak tidak mengenal usia (0-14 tahun), tetapi 

sebagian besar kasus terjadi pada usia antara 1 hingga 4 tahun. 

Hal ini disebabkan pada usia yang sangat muda, awal kelahiran 
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dan pada usia 10 tahun pertama kehidupan system pertahanan 

tubuh sangat lemah. Kemungkinan anak untuk terinfeksi 

menjadi sangat tinggi. 

Resiko terinfeksi tersebut berkembang menjadi TB aktif 

tergantung pada pertahanan imun host. Resiko berkembangnya 

penyakit paling tinggi pada anak dibawah usia 5 tahun 

(biasanya terjadi dalam jangka waktu 2 tahun, namun pada bayi 

infeksi dapat berubah menjadi sakit TB dalam beberapa 

minggu saja), dan paling rendah ada usia akhir masa kanak-

kanak. Hasil penelitian yang dilakukan di 7 RS Pusat 

Pendidikan di Indonesia selama tahun 1998-2002 meyebutkan 

bahwa kelompok usia terbanyak penderita TB adalah 12-60 

bulan (42,9%) 

Sesudah usia satu tahun sampai sebelum masa pubertas, 

seorang anak yang terinfeksi dapat berkembang menjadi TB 

milier atau meningitis, atau salah satu bentuk tuberculosis 

kronis yang lebih meluas, terutama mengenai kelenjar getah 

bening, tulang atau penyakit persendian. 

b) Jenis Kelamin 

Menurut WHO sedikitnya dalam periode setahun ada 

sekitar 1 juta perempuan yang meninggal akibat TB Paru. Dari 

fakta ini dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan lebih 

rentan terhadap kematian akibat serangan TB Paru 
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dibandingkan akibat proses kehamilan dan persalinan. Pada 

laki-laki penyakit ini lebih tinggi karena rokok dan minuman 

alkohol karena dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh.14 

Menurut WHO pada tahun 2007, terdapat sebanyak 5,5 

juta kasus TB dilaporkan dari 196 negara dengan kasus TB 

BTA (+) lebih tinggi terjadi pada laki-laki daripada perempuan. 

Perbedaan jenis kelamin di dunia bervariasi pada setiap usia. 

Di negara-negara industri, tidak terdapat perbedaan kasus TB 

di antara anak-anak, remaja pria dan wanita, namun kasus yang 

tinggi terjadi pada perempuan yang berusia 15 – 34 tahun. 

Sementara itu di negara berkembang, tidak terdapat perbedaan 

kasus TB untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan.18 

Meskipun secara fisik laki-laki cenderung lebih kuat 

dibandingkan perempuan, namun sejak bayi hingga dewasa 

perempuan memiliki daya tahan tubuh lebih kuat dibandingkan 

laki-laki, baik daya tahan akan rasa sakit maupun daya tahan 

terhadap penyakit. Anak laki-laki lebih rentan terhadap 

berbagai jenis penyakit dan cacat dibandingkan anak 

perempuan. Selain itu, secara neurologis anak perempuan lebih 

matang dibandingkan anak laki-laki sejak lahir hingga masa 

remaja, begitu juga dengan pertumbuhan fisik anak perempuan 

lebih cepat daripada laki-laki.19 

 



27 

 

c) Status Gizi 

Definisi gizi sering dihubungkan dengan infeksi. Kedua-

duanya juga dapat bermula dari hal yang sama, misalnya 

kemiskinan dan lingkungan yang tidak sehat dengan sanitasi 

yang buruk. Infeksi dapat berhubungan dengan gangguan gizi 

melalui beberapa cara, misalnya dengan mempengaruhi nafsu 

makan, kehilangan bahan makanan karena diare atau muntah, 

mempengaruhi metabolisme makanan dan banyak cara lagi. 

Sebaliknya, definisi gizi meningkatka resiko infeksi. Definisi 

gizi merupakan awal gangguan defisiensi system kekebalan, 

hal ini menyebabkan terhambatnya reaksi imuologis dan 

bertambah buruknya kemampuan anak untuk mengatasi 

penyakit infeksi, sehingga meningkatkan prevalensi dan 

keparahan penyakit infeksi. Oleh karena itu, salah satu daya 

tangkal yang baik terhadap penyakit atau infeksi adalah status 

gizi yang baik, baik pada perempuan, laki-laki, anak-anak 

maupun dewasa. 

Berbicara mengenai penyakit TB, status gizi merupakan 

varabel yang sangat bereran dalam timbunya penyekit tersebut. 

TB dan kurang gizi seringkali ditemukan secara bersamaan. 

Infeksi TB menimbulkan penurunan berat badan dan 

penyusutan tubuh, sedangkan kekurangan makanan akan 
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meningkatkan resiko infeksi dan penyebaran penyakit TB 

karena berkurangnya fungsi daya tahan terhadap penyakit ini. 

Hasil penelitian Gusnilawati (2006) menyebutkan bahwa 

anak usia kurang dari 5 tahun yang menderita gizi kurang 

beresiko menderita TB paru 2,06 kali dibandingkan denga aak 

memiliki gizi baik. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan Irawan (2007), didapatkan bahwa balita bergizi 

buruk beresiko menderita TB paru 7,67 kali dibandingkan 

balita yang bergizi baik. Status gizi anak ini juga turut 

mempengaruhi perkembangan penyakit menjadi TB berat, 

seperti yang dikemukakan dalam penelitian Sutrisna (1982) 

bahwa anak dengan gizi kurang memiliki peluang 7,3 kali 

menderita TB berat dibandingkan dengan yang bergizi cukup. 

Penelitian sejenis oleh Basri (2002) di RSCM menyebutkan 

bahwa anak dengan gizi krang berisiko menderita TB berat 

2,54 kali dibandingkan anak bergizi cukup. 

Salah satu cara untuk mengukur status gizi anak adalah 

dengan menggunakan indeks berat badan menurut umur 

(BB/U). berat badan (BB) merupakan salah satu parameter 

yang memebrikan gambara status gizi seseorang saat ini denga 

membrikan gambaran perubahan masa tubuh yang sangat 

sensitive terhadap perubahan yang mendadak karena terinfeksi 

penyakit. Dalam keadaan normal, dimana status kesehatan baik 
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dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan gizi 

terjamin, BB akan mengikuti pertumbuhan umur, sebaliknya 

dalam keadan abnormal, BB dapat berkembang lebih cepat atau 

lebih lambat. 

Penggunaan indeks BB/U ini dalam pengukuran status 

gizi memiliki beberapa keuntungan, diantaranya lebih mudah 

dan cepat dimengerti masyarakat umum, baik untuk mengukur 

status gizi akut/kronis, dapat berfluktuatif dan sangat sensitive 

terhadap perubahan kecil. Sedangkan kelemahannya adalah 

rentan terhadap misintrepretasi apabila terdapat edema/aites, 

emerlukan data akurat terutama pada anak dibawah 5 tahun, 

sering terjadi kesalahan dalam pengukuran karena pengaruh 

pakaian atau gerakan anak saat penimbangan, selain itu, 

pelaksanaan pengukuran BB/U di daerah terpecil sering 

menemukan kesulitan dalam menaksir umur karena pencatatan 

umur yang belum baik. 

d) Status Imunisasi BCG 

Pemberian BCG dapat mengurangi morbiditas sampai 

74%. Pemberian BCG dapat meningkatkan daya tahan tubuh 

terhadap infeksi oleh basil TB yang virulen. Imunitas timbul 

6-8 minggu setelah pemberian BCG, tetapi imunisasi yang 

terjadi tidaklah lengkap sehingga masih mungkin terjadi 
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infeksi meskipun biasanya tidak progresif dan menimbulkan 

komplikasi yang berat.20 

Menurut John Biddulph dan John Stace (1999:242), BCG 

tidak memberikan kekebalan sempurna pada anak terhadap TB 

paru, tetapi kekebalan ini sangat berguna karena anak tidak 

mudah lagi terserang TB paru dibandingkan anak yang tidak 

mendapatkan imunisasi BCG. 

Hasil penelitian Anita Setyawati (2006) menyebutkan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara status 

imunisasi BCG dengan kejadian TB paru pada anak. 

Pemberian BCG dapat meningkatkan pertahanan tubuh 

terhadap TB paru samapai 80%. Apabila pemberian BCG 

diberikan dengan baik pada anak, maka TB paru dapat 

dicegah.21 

2) Karakteristik Orangtua 

a) Paparan Rokok 

Salah satu perilaku yang berperan penting dalam 

menyumbangkan penyakit TB Paru balita adalah kebiasaan 

merokok orangtua. Prevalensi merokok di semua negara 

berkembang mencapai lebih dari 50% yang terjadi pada laki-

laki dewasa, sedangkan pada wanita perokok kurang dari 5%. 

Dengan adanya kebiasaan merokok pada orangtua, maka 

semakin mempermudah terjadinya infeksi penyakit pada balita 
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yang memiliki sistem imun lemah. Sebuah data di Amerika 

menunjukkan bahwa terdapat 34,4% anak tinggal serumah 

bersama dengan minimal satu perokok, sehingga paparan asap 

rokok yang ditimbulkan menyebabkan tingginya prevalensi 

TB Paru anak.25 

Paparan asap rokok dalam ruangan dapat menyebabkan 

udara mengandung nitrogen oksida yang bersifat racun bagi 

penghuninya. Nitrogen oksida yang masuk ke saluran nafas 

akan berkembang menjadi makrofag dan menimbulkan 

infeksi, sehingga dapat menurunkan sistem imun dalam 

tubuh.26 Sementara itu menurut Suradi (1996), partikulat yang 

terdapat dalam asap rokok akan menimbulkan dampak yang 

besar terhadap pembersihan oleh sistem mukosilier, dimana 

sebagian partikulat tersebut mengendap pada 

lapisan mukus yang melapisi mukosa bronkus, sehingga 

menghambat aktivitas silia. Selain itu juga, berkurangnya 

pergerakan cairan yang melapisi mukosa bronkus 

mengakibatkan meningkatnya iritasi pada epitel mukosa 

bronkus. Dengan adanya gangguan refleks pada saluran napas, 

fungsi silier dan produksi mukus tersebut akan mengakibatkan 

penurunan sistem imun dalam tubuh, sehingga tubuh rentan 

terkena suatu penyakit.27 
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Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunani dan 

Ratifah, menunjukkan adanya hubungan yang bermakna 

antara kebiasaan merokok orangtua dengan kejadian TB Paru 

pada balita (p = 0,001). Balita yang tinggal serumah dengan 

anggota keluarga yang memiliki kebiasaan merokok berisiko 

5,09 kali lebih besar terkena TB Paru dibandingkan balita yang 

tinggal serumah dengan anggota keluarga tanpa kebiasaan 

merokok.28 

b) Riwayat Kontak Dengan Penderita TB Paru Dewasa 

Kedekatan dan kontak yang terus menerus merupakan 

penyebab utama resiko transmisi infeksi tersebut dan orang 

yang tinggal serumah dengan penderita mempunyai resiko 

yang lebih besar dari orang dengan kontak biasa. Diantara 

kontak serumah, orang yang paling muda dan dengan imunitas 

paling rendah memiliki risiko palig tinggi terkena infeksi. 

Penundaan dari diagnosis dan pengobatan penderita TB 

meningkatkan resiko transmisi penyakit kepada mereka yang 

mempunyai riwayat kontak.29 

Selain itu, jumlah bakteri yang terhirup juga merupakan 

factor utama dari berkembangnya infeksi TB menjadi TB aktif. 

Banyak sedikitnya jumlah bakteri yang terhirup dipengaruhi 

oleh kedekatan dengan sumber infeksi, derajat penularan dari 
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sumber infeksi, dan durasi terpaparnya seseorang dengan 

sumber infeksi.30 

Menurut John Biddulph dan John Stace (1999:230), 

seorang anak yang menderita TB paru biasanya tidak 

menginfeksi anak lainnya. Hal ini karena basil TB biasanya 

tidak dapat keluar dari tubuh anak. Berbeda dengan seorang 

dewasa yang menderita TB paru. Penderita TB paru dewasa 

dapat menjadi berbahaya dan mudah menginfeksi anak-anak 

dengan membatukkan keluar sebagian lesi dalam 

paru-parunya. 

Hasil penelitian Tri Suwantatik (2001) dan Anita 

Setyawati (2006) menunjukkan bahwa riwayat kontak 

mempunyai hubungan yang bermakna dengan kejadian TB 

paru pada anak. Oleh karena itu, bila seseorang anak 

didiagnosis menderita TB paru harus dicari sumbernya dari 

sekeliling anak sendiri. Apabila telah diketahui atau 

ditemukan, sumber tersebut harus berobat dengan benar 

karena walau anak diobati jika sekelilingnya masih tetap ada 

sumber infeksi akan terjadi reinfeksi lagi pada anak sehingga 

pengobatan sukar dicapai.23 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Teori Faktor-Faktor Risiko yang Berhubungan dengan 

Kejadian TB Paru Balita. 

(Sumber: Modifikasi Haq et al (2010); Heriyani (2012); Karim et 

al (2012); Kuswantoro (2002); Nguyen et al (2009); Rakhmawati 

dkk (2009); Soborg et al (2011); Wiharsini (2013)) 

Agent 

Paparan Mycobacterium tuberculosis 

Host  

Environtment  

Karakteristik Anak 

1. Umur  

2. Jenis kelamin 

3. Status gizi 

4. Status imunisasi 

5. Penyakit penyerta 

6. Riwayat pemberian ASI 

eksklusif 

7. Riwayat BBLR 

Karakteristik Orang tua 

1. Pendidikan  

2. Pekerjaan  

3. Status ekonomi 

4. Perilaku: pengetahuan, 

sikap dan tindakan 

5. Riwayat merokok orang tua 

6. Kontak dengan penderita 

TB dewasa 

 

Lingkungan fisik rumah: 

1. Kepadatan hunian 

2. Ventilasi 

3. Pencahayaan  

4. Suhu dan kelembapan 

Kejadian 

TB Paru 

Pada Anak 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Konsep Faktor-Faktor Risiko yang Berhubungan dengan 

Kejadian TB Paru Balita. 

 

D. Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian 

Ada hubungan usia, jenis kelamin, status gizi, status imunisasi, riwayat 

merokok orang tua, dan kontak dengan penderita TB dewasa dengan kejadian 

Tuberculosis Paru pada anak di RSUD Panembahan Senopati Bantul. 

 

 

Variabel Bebas 

Karakteristik Anak 

1. Umur  

2. Jenis Kelamin 

3. Status Gizi 

4. Status imunisasi 

5. Kontak dengan 

penderita TB dewasa 

Karakteristik orangtua 

1. Riwayat merokok 

orangtua 

Kejadian 

TB Paru 

Pada Anak 


