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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi menular penyebab 

kematian utama di Indonesia. WHO menyatakan bahwa sejak tahun 1993, 

Tuberkulosis tergolong kegawatdaruratan global bagi kemanusiaan. Penyakit 

ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, yang dapat ditularkan 

melalui udara (airbone disease) atau melalui percikan dahak (droplet). Dalam 

jaringan tubuh manusia, Mycobacterium tuberculosis dapat tertidur lama 

selama beberapa tahun (dormant).1   

 Diperkirakan Tuberkulosis telah mengenai sepertiga penduduk 

dunia. Meski strategi (DOTS) telah terbukti sangat efektif untuk pengendalian 

Tuberkulosis, namun beban penyakit Tuberkulosis di masyarakat masih sangat 

tinggi. Angka kejadian penyakit Tuberkulosis meningkat jumlah serta tingkat 

kompleksitasnya. Pada negara berkembang sekitar 75% pasien Tuberkulosis 

adalah kelompok usia yang paling produktif (15-50 tahun).2 

 Indonesia merupakan negara dengan pasien Tuberkulosis terbanyak 

ke-5 di dunia dari 22 negara kawasan Asia Tenggara. Dengan berbagai 

kemajuan yang dicapai sejak tahun 2003, diperkirakan masih terdapat 9,5 juta 

kasus baru Tuberkulosis, dan sekitar 0,5 juta orang meninggal akibat 

Tuberkulosis di seluruh dunia (WHO, 2009). Jumlah kematian akibat 

Tuberkulosis diperkirakan 61.000 kematian per tahunnya.3
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 Akibat tingginya angka kejadian dari penyakit Tuberkulosis di 

negara berkembang khususnya di Indonesia, maka banyak timbul 

permasalahan seperti diperlukannya terapi yang memakan waktu cukup lama 

dan kompleks, biaya pengobatan yang tidaklah murah, termasuk komplikasi 

dari penyakit Tuberkulosis sendiri, yang dapat berdampak pada penurunan 

kualitas hidup penderita Tuberkulosis, dan masih banyak kekhawatiran lain 

yang dapat menimbulkan reaksi psikologis yang berlawanan, seperti gangguan 

emosi, perubahan mood yang signifikan, stres, kecemasan dan depresi.  

 Meninjau hubungan akibat tingginya angka kejadian dan lamanya 

pasien mengidap Tuberkulosis, hal ini perlu di teliti lebih spesifik dan 

mendalam untuk evaluasi gangguan jiwa dari pasien Tuberkulosis. Sangat 

penting bagi klinisi untuk secara cepat dan tepat mengidentifikasi pasien – 

pasien yang membutuhkan perhatian lebih terhadap symptom ansietas, stres 

maupun depresi pada pasien Tuberkulosis, mengingat masalah ini mempunyai 

prevelensi yang cukup tinggi. Tujuannya selain mengidentifikasi gangguan 

jiwa pasien, diperlukan juga identifikasi dari respon psikologis terhadap 

penyakit fisik pasien, sarana psikologis dan sosial, gaya menghadapi masalah 

guna menganjurkan intervensi terapeutik yang paling tepat untuk kebutuhan 

pasien.4 

 Dalam masalah ini peniliti tertarik untuk melakukan penilitian dan 

pengkajian lebih dalam seberapa tinggi dan faktor apa saja yang mempengaruhi 

tingkat depresi pasien Tuberkulosis. Penelitian ini mengangkat kasus 
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permasalahan dari bagian ilmu penyakit dalam yang berhubungan dengan 

bagian psikiatri. 

 

1.2. Permasalahan Penelitan 

Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap kejadian depresi 

pada pasien tuberkulosis di RSUP Dr. Kariadi Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor 

– faktor yang mempengaruhi tingkat depresi terhadap kejadian depresi pada 

pasien Tuberkulosis di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kejadian depresi pada pasien tuberkulosis di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang. 

b. Menilai hubungan antara umur dengan tingkat depresi pasien 

tuberkulosis yang diukur  skor DASS.  

c. Menilai hubungan antara adanya komplikasi tuberkulosis dan penyakit 

komorbid dengan kejadian depresi pada  pasien tuberkulosis. 

d. Menilai hubungan antara adanya hubungan efek samping obat dengan 

kejadian depresi pada  pasien tuberkulosis.  

e. Menilai hubungan antara jenis kelamin  dengan kejadian depresi pada  

pasien tuberkulosis. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk 

mahasiswa kedokteran dan dokter yang menangani kasus pasien penderita 

Tuberkulosis yang disertai perubahan psikologis pasien (depresi). 

1.4.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 

penanganan pasien penderita Tuberkulosis khususnya yang disertai depresi 

1.4.3. Manfaat untuk Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi 

masyarakat tentang faktor - faktor dan pengaruh penyakit Tuberkulosis 

terhadap tingkat depresi pada pasien penderita Tuberkulosis. 

1.4.3. Manfaat untuk Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi saran dan solusi untuk 

penelitian selanjutnya tentang pengaruh Tuberkulosis terhadap tingkat 

depresi pasien penderita Tuberkulosis. 

1.5. Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan penelusuran pustaka, penelitian tentang faktor – faktor 

penyebab depresi pada paien penderita Tuberkulosis di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang belum pernah dilaporkan sebelumnya, beberapa penelitian terkait 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

 

No. 

Peneliti, Judul 

Penelitian, Tahun 

Penelitian 

Metode Hasil 

1. Gandhari Basu.  

“Prevalensi depresi 

pada pasien TB : 

Pengalaman dari 

sebuah klinik DOTS” 

Desember 2012.5 

 

 

Penelitian ini 

menggunakan desain 

penelitian Cross sectional 

dengan studi 

epidemiologi 

observasional dilakukan 

dari Januari sampai Maret 

2012, di sebuah rumah 

sakit sub-divisi yang 

terletak di distrik Utara - 

24 Parganas dari Bengal 

Barat. Ukuran sampel 

ditentukan berdasarkan 

prevalensi depresi pada 

pasien TB paru 

ditemukan dalam sebuah 

penelitian terkait yang 

dilakukan di Jaipur, India. 

Ukuran sampel dihitung 

dengan asumsi persentase 

depresi pada pasien TB 

menjadi 48% dan 

kesalahan mutlak 10% 

adalah 96. Mengambil 

10% sebagai non-respon 

ukuran sampel akhir 

keluar menjadi 106. 

Sebagian besar pasien yang 

menjalani DOTS menderita 

depresi dari berbagai tingkat 

keparahan yang dapat 

dikaitkan dengan sifat jangka 

panjang dari pengobatan dan 

stigma yang terkait dengan 

hal tersebut. Meskipun 

Program Revisi Nasional 

Penanggulangan 

Tuberkulosis sukses besar 

dan membantu mengurangi 

stigma terkait melalui 

penyebaran luas informasi, 

pendidikan dan strategi 

komunikasi, setiap usaha 

dilakukan untuk mengatasi 

masalah yang berkaitan 

dengan depresi pada pasien 

ini. Konseling dalam hal 

pengujian HIV di Integrated 

Konseling dan Pusat 

Pengujian (ICTC) diperlukan 

di klinik DOTS. Studi ini 

lebih seperti yang diperlukan 

untuk menyoroti kekurangan 

dari kebijakan RNTCP saat 

ini dan memperkenalkan 

konseling di klinik DOTS. 
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Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

 

No. 

Peneliti, Judul 

Penelitian, Tahun 

Penelitian 

Metode Hasil 

2. Olusoji Mayow Ige, 

“Prevalensi depresi 

pada pasien TB 

dibandingkan dengan 

kontak keluarga non - 

tuberkulosis 

mengunjungi klinik 

DOTS di rumah sakit 

perawatan tersier 

Nigeria dan korelasinya 

dengan pola penyakit” 

Desember 2011. 

Ini adalah studi prospektif 

langsung. Namun, 

perekrutan ke penelitian 

ini adalah antara Januari 

dan November 2010. 

88  pasien dengan TB dan 

81 anggota keluarga 

mengunjungi DOTS 

Centre di University 

College Hospital Ibadan 

Pusat disaring untuk 

depresi. Keparahan 

depresi dinilai 

menggunakan Depresi 

Skala Hamilton dan 

dibandingkan dengan 

tingkat keparahan TB 

paru.  

Dampak dari penyakit kronis 

seperti TBC melampaui 

keterbatasan fisik. Ini 

termasuk konsekuensi 

perilaku, dalam hal ini 

depresi, baik bagi pasien dan 

pemberi perawatan primer. 

Dengan demikian, perawatan 

pasien dengan TB harus 

lengkap dan mencakup 

konsultasi penghubung 

perawatan kejiwaan.  

3. Rahul Mandaknalli 

“Prevalensi depresi di 

Tuberkulosis Pasien di 

Rumah Sakit 

Perawatan Tersier” 

September 2015.6 

Ini adalah penelitian 

prospektif yang dilakukan 

di sebuah rumah sakit 

perawatan tersier di India 

Selatan dari Maret 2014 

hingga Juni 2015. Pasien 

yang terdaftar di klinik 

DOTS , dan saat ini obat 

anti TBC untuk 

setidaknya satu durasi 

bulan dilibatkan dalam 

penelitian tersebut. 

Pasien dengan gangguan 

medis, gangguan 

kejiwaan dan pengobatan 

untuk depresi sebelum 

timbulnya TB 

dikeluarkan dari 

penelitian tersebut. Studi 

Sebagian besar pasien yang 

menderita TBC memiliki 

depresi dari berbagai tingkat 

keparahan . tingkat yang 

lebih tinggi dari depresi 

dikaitkan dengan laki-laki, 

kelompok umur 26-40 tahun, 

pasien dengan efek samping 

obat, belum menikah dan 

dengan tuberkulosis paru. 

Disarankan bahwa untuk 

meningkatkan kepatuhan dan 

kelanjutan pengobatan anti 

TB, pengobatan tepat waktu 

depresi dapat memainkan 

peran penting. dokter 

perawatan primer dan 

pekerja masyarakat harus 

memiliki indeks yang tinggi 
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Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

 

No. 

Peneliti, Judul 

Penelitian, Tahun 

Penelitian 

Metode Hasil 

ini disetujui oleh komite 

etik kelembagaan dan 

informed consent diambil 

dari semua peserta. 

indeks kecurigaan untuk 

depresi ketika menilai pasien 

TB. 

4. Argiro Pachi, 

“Morbiditas kejiwaan 

dan Faktor lain yang 

Mempengaruhi 

Pengobatan Kepatuhan 

Paru Tuberkulosis 

Pasien”. 2013.7 

Peninjauan  setiap artikel, 

mencatat tanggal 

publikasi, hasil kunci, dan 

kesimpulan kemudian 

dicatat artikel untuk 

kategori yang berbeda 

sesuai dengan fokus 

utama kami. 

Pertama, meninjau 

literatur medis terakhir, 

dari perspektif sejarah. 

Kemudian, berteori pada 

isu-isu mengenai 

keterkaitan kompleks dan 

interaksi antara gangguan 

kejiwaan dan TBC, 

diikuti oleh akumulasi 

data dan hasil dari studi 

klinis menunjukkan 

tingkat prevalensi 

komorbiditas psikiatrik 

dan reaksi psikologis 

tertentu dan persepsi 

penyakit pada pasien TB. 

Setelah itu, melakukan 

tinjauan literatur tentang 

gangguan kejiwaan pada 

pasien yang menerima 

obat anti tuberkulosis, 

mungkin mengakibatkan 

negara penyerta serta 

dalam penghentian 

pengobatan yang 

kompromi khasiat 

pengobatannya mengarah 

ke kasus resistensi obat 

bermutu tinggi. 

TB menjadi penyebab infeksi 

utama di seluruh dunia. Studi 

melaporkan tingginya 

tingkat depresi dan 

kecemasan di antara pasien 

TB kemungkinan besar 

terkait dengan stigma sosial, 

dukungan sosial yang tidak 

memadai, dan dampak 

fisiologis penyakit kronis. 

Makalah ini menjelaskan 

tentang bagaimana faktor-

faktor psikososial yang 

menyulitkan kepatuhan 

terhadap konsumsi obat, 

menekankan pentingnya 

perhatian terhadap kesehatan 

mental, dan perlu 

memastikan hasil 

pengobatan positif. 
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No Peneliti, Judul 

Penelitian, Tahun 

Penerbitan 

Metode Hasil 

5. Tanya Covic, 

“Depresi dan 

Kecemasan pada 

pasien dengan 

Rheumatoid 

Arthritis: Tingkat 

Prevalensi 

Berdasarkan 

Perbandingan 

Depression, Anxiety, 

and Stress Scale 

(DASS) dan 

Hospital, Anxiety 

and Depression 

Scale (HADS).”. 24 

Januari 2012.8 

Pasien yang memenuhi kriteria 

untuk RA direkrut di Leeds, 

Inggris dan Sydney, Australia 

dan diminta untuk 

menyelesaikan survei yang 

mencakup baik skala. Data 

dianalisis menggunakan model 

pengukuran Rasch. 

Membayangkan penulis tiga 

implikasi penting dari temuan ini. 

Pertama, peneliti menyelidiki 

prevalensi tekanan psikologis antara 

orang-orang dengan RA perlu 

memperhatikan kurangnya 

konkordansi poin dipotong di skala, 

dan dampak ini terhadap perkiraan 

prevalensi dan studi meta-analisis. 

Kedua, penelitian ini menegaskan 

kembali tingginya tingkat depresi 

pada pasien RA dan kebutuhan 

untuk penilaian rutin di kedua awal 

dan didirikan RA. Ini adalah terkait 

mengingat hubungan erat antara 

depresi dan rasa sakit dan hasil 

kesehatan di RA. Ketiga, penelitian 

ini lebih lanjut substantiates 

konvergen bukti tingginya tingkat 

gejala kecemasan di antara orang 

dengan RA. Faktor risiko untuk 

kegelisahan, seperti depresi, yang 

belum diperiksa sistematis dalam 

hubungannya dengan RA. 

 

Dalam hal aplikasi klinis langsung, 

skrining sisik seperti HADS dan 

DASS memberikan indikasi yang 

baik dari depresi mungkin dan 

kecemasan dan dapat digunakan 

untuk skrining rutin tekanan 

psikologis. Meskipun demikian, 

penting untuk memahami bahwa 

mereka sisik mungkin tidak 

mengukur cukup tingkat yang sama 

atau aspek yang tekanan psikologis, 

terutama di kaitannya dengan 

kecemasan. 
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 Penelitian ini berbeda dengan sebelumnya. Pada penelitian 

sebelumnya hanya dinilai bagaimana pengaruh penyakit dan treatment TB 

terhadap depresi, dan hanya diukur menggunakan Beck Depression Inventory 

(BDI), sedangkan pada penelitian ini penilaian juga menilik faktor – faktor 

penyebab depresi pada pasien penderita Tuberkulosis di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang. 

No Peneliti, Judul 

Penelitian, Tahun 

Penerbitan 

Metode Hasil 

6. Tracey L Shea, 

“Analisis Model 

Rasch dari 

Depression, Anxiety 

and Stress Scale 

(DASS)”. 9 Mei 

2009.9 

DASS - 21 diberikan untuk 420 

peserta dengan setengah sampel 

menanggapi versi berbasis web 

dan setengah lainnya 

menyelesaikan versi pensil - dan 

- kertas tradisional. Kesesuaian 

DASS - 21 skala untuk model 

kredit parsial Rasch dinilai 

menggunakan software 

RUMM2020 

Hasil penelitian ini memberikan 

dukungan untuk sifat pengukuran, 

reliabilitas konsistensi internal, dan 

unidimensionality tiga sedikit 

dimodifikasi DASS-21, di dua 

metode administrasi yang berbeda. 

Penggunaan lebih lanjut dari analisis 

Rasch pada DASS-21 dalam sampel 

yang lebih besar dan lebih luas 

dianjurkan untuk mengkonfirmasi 

temuan dari penelitian ini. 


