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Abstrak 

 

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah di Indonesia dengan beban penyakit 

TB pada ranking kelima negara tertinggi di dunia. Sistem Informasi Geografis 

(SIG) diterapkan pertama kali SIG oleh John Snow ketika membuat peta kematian 

kolera pada saat terjadinya wabah kolera pada abad 19. Tujuan penulisan karya 

ilmiah ini ialah untuk mengetahui cara mengoptimalkan fungsi SIG dalam upaya 

pengendalian TB. Karya tulis ini disusun dengan mencari ide melalui 

brainstorming, penentuan judul, kemudian dilakukan telaah pustaka dan 

penyesuaian dengan ide untuk kemudian disusun dalam format karya tulis ilmiah. 

Upaya pengendalian TB kali ini menggabungkan konsep TB-DAY (Temukan 

penyakit, Berobat tuntas, Dukung penderita, Aliansi pemangku kepentingan dan 

Yang tertata dan berkesinambungan) dengan berbagai teknik dan fungsi analisis 

spasial dalam SIG di bidang kesehatan. Diharapkan,lembaga pemerintah/non 

pemerintah dan tenaga kesehatan terkait TB dapat menggunakan SIG dalam 

mengolah dan menyajikan data, menggunakan berbagai fungsi analisis spasial 

dalam SIG untuk memonitoring persebaran penyakit TB, dapat mengevaluasi 

secara rutin atas keefektifan program pengendalian TB yang telah dilaksanakan, 

dan menjadi salah satu pertimbangan untuk merencanakan program 

pengendalian TB selanjutnya 

 

Kata kunci : SIG, Tuberkulosis, TB-DAY 
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Abstract 

 

Tuberculosis was being big problem in Indonesia with 5
th

 burden of disease 

number in the world. The increasing problem of TB was influenced by several 

factors, such as inadequate funding and political commitment, the poverty that 

occurs in a variety of community groups, demographic changes, the emergence of 

the HIV pandemic impact, and low TB case detection because not utilize health 

facilities. Geographic Information Systems (GIS) is the use of information 

technology to collect, process and visualize spatial data and other tabular data. 

Application of GIS was first pioneered by John Snow when making a map of 

cholera deaths during the outbreak of cholera in the 19
th

 century. The aim of this 

scientific paper is to know about optimalizing GIS functions in the Tuberculosis 

controlling effort. This scientific paper is arranged by looking for idea from 

brainstorming, title determining, reviewing some references, and  then finishing 

as like form of scientific paper. GIS is also one of the National Action Plan 2011-

2014 TB Control Strategy that focuses on strategic information with the principles 

of integration, harmonization, and sustainable. TB control efforts this time 

incorporating the concept of TB-DAY (Find illness, Medication completed, 

Support patients, Stakeholders alliance and The orderly and continuous) with 

various techniques and spatial analysis functions in GIS in the health field. 

 

Keywords : GIS, Tuberculosis, TB-DAY 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh basil 

mycrobacterium tubercolusis, TB paru sampai saat ini masih menjadi masalah 

utama kesehatan masyarakat dan secara global masih menjadi isu kesehatan 

global di semua negara. Apabila tidak segera ditangani maka dapat menyebabkan 

setiap penderita aktif yang menginfeksi (WHO, 2010). 

Berdasarkan Kementrian Kesehatan Tahun 2011, Indonesia sekarang berada 

pada ranking kelima negara dengan beban penyakit TB tertinggi di dunia. 

Estimasi prevalensi penyakit TB pada semua kasus adalah sebesar 660.000 dan 

estimasi insidensi penyakit TB berjumlah 430.000 kasus baru per tahunnya. 

Jumlah kematian akibat penyakit TB diperkirakan 61.000 kematian per tahun. 

Sedangkan pada tahun 2013 prevalensi penduduk Indonesia yang didiagnosis 
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penyakit TB berdasarkan tenaga kesehatan  adalah 0.4 %, tidak berbeda dengan 

tahun 2007. Lima provinsi dengan TB paru tertinggi adalah Jawa Barat (0.7%), 

Papua (0.6%), DKI Jakarta (0.6%), Gorontalo (0.5%), Banten (0.4%) dan Papua 

Barat (0.4%).  

Meskipun secara nasional perkembangan menunjukkan peningkatan dalam 

penemuan kasus dan tingkat kesembuhan, tetapi di tingkat provinsi masih 

menunjukkan disparitas antar wilayah, sebanyak 28 provinsi di Indonesia belum 

bisa tercapai angka penemuan kasus (CDR) 70% dan hanya 5 provinsi yaitu Jawa 

Barat, DKI Jakarta, Maluku, Sulawesi Utara, dan Banten yang telah mencapai 

angka CDR 70% dan 85% kesembuhan (Kemenkes RI Ditjen PP& PL, 2011). 

Menurut (WHO), sepertiga populasi dunia diperkirakan terinfeksi dengan 

Mycobacterium Tuberkulosis. Pada tahun 2009, ada 9,4 juta kasus baru dengan 

1,7 juta kematian secara global. Kematian sebagian besar terdapat di Negara 

berkembang yang memiliki sumber daya terbatas (Belay et al, 2011). 

Meningkatnya masalah TB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

adalah: 

a. Kegagalan TB disebabkan tidak memadainya pendanaan dan komitmen 

politik, kurang memadainya organisasi pelayanan TB sehingga tidak terakses 

oleh masyarakat, diagnosis (penemuan kasus) yang tidak standar, penyediaan 

obat tidak terjamin, pemantauan, pelaporan, pencatatan  tidak di lakukan. 

b. Kemiskinan yang terjadi pada berbagai kelompok masyarakat, seperti Negara 

yang sedang berkembang. 

c. Terjadinya perubahan demografik karena perubahan struktur umur 

kependudukan dan penduduk dunia yang semakin meningkat. 

d. Timbulnya dampak pandemik HIV. 

e. Penemuan penderita TB yang rendah karena belum memanfaatkan fasilitas 

kesehatan (Depkes 2007).  

Indikator yang digunakan dalam pengendalian TB salah satunya Case 

Detection Rate (CDR), yaitu jumlah proporsi pasien baru BTA positif yang di 

temukan dan pengobatan terhadap jumlah pasien baru BTA positif, yang 
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diperkirakan dalam wilayah tersebut. Penetapan target CDR minimal sebesar 70% 

oleh Kementrian Kesehatan (Depkes, 2011).  

 

Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dalam karya tulis ini ialah “Bagaimana mengoptimalkan 

fungsi SIG dalam upaya pengendalian TB?” 

 

Tujuan Penulisan 

Karya tulis ini disusun untuk : 

1. Dapat menentukan persebaran secara geografis dan jenis-jenis penyakit 

2. Dapat mengamati perkembangan trend sementara dan ruang penyakit 

3. Dapat mengurangi kerugian yang dialami penduduk akibat pesebaran 

penyakit, dengan model pemetaan penyakit yang tepat, hal tersebut dapat 

dihindari serta dapat menstritifikasi faktor resikonya  

4. Dapat menggambarkan kebutuhan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan 

data dari masyarakat dan menilai alokasi sumber daya yang ada baik 

pesebarannya maupun secara terpusat 

5. Dapat mengetahui persebaran bila terjadi wabah atau kejadian luar biasa 

(KLB) 

6. Dapat melakukan intervensi untuk perencanaan dan target eliminasi penyakit 

dengan melihat penyakit dari waktu ke waktu. 

7. Dapat mengetahui peralatan serta persediaan apa yang dipergunakan dalam 

melakukan pelayanan kesehatan di tempat-tempat kejadian oleh masyarakat 

dengan mudah. 

8. Dapat melokasikan fasilitas kesehatan yang dapat di jangkau oleh masyarakat 

dengan mudah. 

 

Manfaat Penulisan 

1. Bagi lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah terkait TB 

a. Memberikan salah satu alternatif dalam upaya memonitoring 

perkembangan penyakit TB.  
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b. Sebagai salah satu bentuk evaluasi atas keefektifan program pengendalian 

TB yang telah dilaksanakan. 

c. Sebagai salah satu pertimbangan untuk merencanakan program 

pengendalian TB selanjutnya. 

2. Bagi tenaga kesehatan terkait TB 

a. Memberikan inovasi dalam pengolahan dan penyajian data. 

b. Mempermudah tenaga kesehatan dalam melihat tren perkembangan 

penyakit TB.  

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tuberkulosis (TB) 

Definisi TB 

Tuberkulosis paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh 

kuman TB (Mycobacterium tuberculosis), yang menyerang terutama paru dan 

disebut juga tuberkulosis paru. Bila menyerang organ selain paru (kelenjar limfe, 

kulit, otak, tulang, usus, ginjal) disebut tuberkulosis ekstra paru (Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, 2002. p 1-37). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit TB 

Teori John Gordon, mengemukakan bahwa timbulnya suatu penyakit 

sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu bibit penyakit (agent), penjamu (host), 

dan lingkungan (environment). Ketiga faktor penting ini disebut segi tiga 

epidemiologi (Epidemiologi Triangle), hubungan ketiga faktor tersebut 

digambarkan secara sederhana sebagai timbangan yaitu agent penyebab penyakit 

pada satu sisi dan penjamu pada sisi yang lain dengan lingkungan sebagai 

penumpunya. 

 

 



6 
 

1. Agent 

Mycobacterium tuberculosis adalah suatu anggota dari famili 

Mycobacteriaceae dan termasuk dalam ordo Actinomycetalis. Mycobacterium 

tuberculosis menyebabkan sejumlah penyakit berat pada manusia dan 

penyebab terjadinya infeksi tersering. Masih terdapat Mycobacterium patogen 

lainnya, misalnya Mycobacterium leprae, Mycobacterium paratuberkulosis 

dan Mycobacterium yang dianggap sebagai Mycobacterium non tuberculosis 

atau tidak dapat terklasifikasikan (Heinz, 1993). Di luar tubuh manusia, 

kuman Mycobacterium tuberculosis hidup baik pada lingkungan yang lembab 

akan tetapi tidak tahan terhadap sinar matahari. Mycobacterium tuberculosis 

mempunyai panjang 1-4 mikron dan lebar 0,2-0,8mikron. Kuman ini 

melayang diudara dan disebut droplet nuclei. Kuman tuberkulosis dapat 

bertahan hidup pada tempat yang sejuk, lembab, gelap tanpa sinar matahari 

sampai bertahun-tahun lamanya. Tetapi kuman tuberkulosis akan mati bila 

terkena sinar matahari, sabun, lisol, karbol dan panas api (Atmosukarto & 

Soewasti, 2000). Kuman tuberkulosis jika terkena cahaya matahari akan mati 

dalam waktu 2 jam, selain itu kuman tersebut akan mati oleh tinctura iodi 

selama 5 menit dan juga oleh ethanol 80% dalam waktu 2 sampai 10 menit 

serta oleh fenol 5% dalam waktu 24 jam. Mycobacterium tuberculosis seperti 

halnya bakteri lain pada umumnya, akan tumbuh dengan subur pada 

lingkungan dengan kelembaban yang tinggi. Air membentuk lebih dari 80% 

volume sel bakteri dan merupakan hal essensial untuk pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup sel bakteri. Kelembaban udara yang meningkat 

merupakan media yang baik untuk bakteri-bakteri patogen termasuk 

tuberkulosis. Mycobacterium tuberculosis memiliki rentang suhu yang 

disukai, merupakan bakteri mesofilik yang tumbuh subur dalam rentang 

25
0
C-40

0
C, tetapi akan tumbuh secara optimal pada suhu 31

0
C-37

0
C. 

2. Host 

Manusia merupakan reservoar untuk penularan kuman Mycobacterium 

tuberculosis, kuman tuberkulosis menular melalui droplet nuclei. Seorang 

penderita tuberkulosis dapat menularkan pada 10-15 orang (Depkes RI, 2002). 
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Menurut penelitian pusat ekologi kesehatan (1991), menunjukkan tingkat 

penularan tuberkulosis di lingkungan keluarga penderita cukup tinggi, dimana 

seorang penderita rata-rata dapat menularkan kepada 2-3 orang di dalam 

rumahnya. Di dalam rumah dengan ventilasi baik, kuman ini dapat hilang 

terbawa angin dan akan lebih baik lagi jika ventilasi ruangannya 

menggunakan pembersih udara yang bisa menangkap kuman TB. 

Beberapa faktor host yang mempengaruhi penularan penyakit tuberkulosis 

paru adalah; kekebalan tubuh (alami dan buatan), status gizi, pengaruh infeksi 

HIV/AIDS. 

3. Environment 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri host baik benda mati, 

benda hidup, nyata atau abstrak, seperti suasana yang terbentuk akibat 

interaksi semua elemen-elemen termasuk host yang lain. Lingkungan terdiri 

dari lingkungan fisik dan non fisik, lingkungan fisik terdiri dari; Keadaan 

geografis (dataran tinggi atau rendah, persawahan dan lain-lain), kelembaban 

udara, temperatur atau suhu, lingkungan tempat tinggal. Adapun lingkungan 

non fisik meliputi; sosial (pendidikkan, pekerjaan), budaya (adat, kebiasaan 

turun-temurun), ekonomi (kebijakkan mikro dan lokal) dan politik (suksesi 

kepemimpinan yang mempengaruhi kebijakan pencegahan dan 

penanggulangan suatu penyakit. 

Menurut APHA (American Public Health Assosiation), lingkungan rumah 

yang sehat harus (a) memenuhi kebutuhan fisioloSIG, (b) harus cukup 

mendapatkan pencahayaan baik siang maupun malam, (c) ruangan harus segar 

dan tidak berbau, untuk ini diperlukan ventilasi yang, cukup untuk proses 

pergantian udara, (d) harus cukup mempunyai isolasi suara sehingga tenang 

dan tidak terganggu oleh suara-suara yang berasal dari dalam maupun dari luar 

rumah, (e) harus ada variasi ruangan, misalnya ruangan untuk anak-anak 

bermain, ruang makan, ruang tidur, dll, (f) jumlah kamar tidur dan 

pengaturannya disesuaikan dengan umur dan jenis kelaminnya, serta (g) 

perlindungan terhadap penularan penyakit. 
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Diagnostis TB 

Sesuai hasil kesepakatan bersama para ahli pulmonologi anak di Medan 5 

Maret 2003, diagnosis TB anak yang paling tepat adalah ditemukannya basil TB 

dari bahan yang diambil dari pasien misalnya sputum, bilasan lambung, biopsi, 

dan lain-lain. Pada anak hal ini sulit dan jarang di dapat,sehingga sebagian besar 

diagnosis TB anak didasarkan gambaran klinis, uji tuberkulin dan gambaran 

radioloSIG. 

Uji Tuberkulin dilakukan dengan cara Mantoux test yang dipakai yaitu 

Purifeid Protein derivative (PPD). Test tuberculin positif jika indurasi > 10 mm, 

pembacaannya dilakukan setelah penyuntikan yaitu 48-72 jam (Aditama, 2002). 

Tes Mantoux dengan 0,1 ml protein murni turunan tuberculin di duntikan 

intradermal ke permukaan volar lengan bawah (sehingga berbentuk gelembung) 

(Alfian, 2005).  

Pemeriksaan bakterioloSIG. Tanda pasti penderita TB Paru ditetapkan 

dengan pemeriksaan kultur yang membutuhkan waktu sekitar 6-8 minggu. 

Pemeriksaan dahak 3 kali, identik dengan pemeriksaan kultur pemeriksaan dahak 

ini lebih cepat dan lebih murah. Pemeriksaan tersebut berupa pemeriksaan 

mikroskopis dari dahak yang telah di buat sediaan hapus dan diwarnai secara 

Ziehl Neelsen. Bila kuman BTA dijumpai 2 kali dari 3 kali pemeriksaan penderita 

disebut penderita BTA + menular. Jumlah kuman yang ditemukan merupakan 

informasi yang sangat penting karena berhubungan dengan derajat penularan 

penderita maupun dengan beratnya penyakit. Sebagian Negara berkembang, 

pemeriksaan dahak secara mikroskopis merupakan satu-satunya cara dimana 

diagnosis TB Paru dapat dipastikan (Aditama, 2002).  

Pemeriksaan radiologi merupakan cara praktis untuk menemukan lesi 

tuberkulosis. Pemeriksaan ini memang membutuhkan biaya lebih dibandingkan 

pemeriksaan sputum. Pemeriksaan khusus yang kadang-kadang juga diperlukan 

adalah bronkografi yakni melihat kerusakan bronkus atau paru-paru yang 

disebabkan oleh TB (Depkes, 2006). 

Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan memeriksa darah serta 

sputum penderita. 
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Cara Penularan Tuberculosis 

Cara penularan tuberkulosis paru melalui percikan dahak (droplet) sumber 

penularan adalah penderita tuberkulosis paru BTA (+), pada waktu penderita 

tuberkulosis paru batuk atau bersin. Droplet yang mengandung kuman TB dapat 

bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam, sekali batuk dapat 

menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak. Umumnya penularan terjadi dalam 

ruangan dimana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Ventilasi dapat 

mengurangi jumlah percikan, sementara sinar matahari langsung dapatmembunuh 

kuman, percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan yang gelap 

dan lembab. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam 

saluran pernafasan. Setelah kuman TB masuk ke dalam tubuh manusia melalui 

pernafasan, kuman TB tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya 

melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran nafas atau 

penyebaran langsung ke bagian tubuh lainnya (Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, 2008). 

 

Gambaran Klinis TB 

Tanda dan gejala utama tuberkulosis paru biasanya batuk terus menerus 

dan berdahak selama tiga minggu atau lebih. Gejala tambahan yang sering 

dijumpai ialah dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas dan rasa nyeri 

dada, badan lemah dan nafsu makan menurun, malaise atau rasa kurang enak 

badan, berat badan menurun, berkeringat malam walaupun tanpa kegiatan, demam 

meriang lebih dari satu bulan. 

Gejala-gejala tersebut dijumpai pula pada penyakit paru selain 

tuberkulosis. Oleh karena itu setiap orang yang datang ke Unit Pelayanan 

Kesehatan (UPK) dengan gejala tersebut, harus dianggap sebagai seorang suspek 

tuberkulosis paru atau tersangka penderita tuberkulosis paru, dan perlu dilakukan 

pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung (Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, 2002. p 1-37). 
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Pengobatan TB 

Pengobatan penderita tuberkulosis paru harus dengan panduan beberapa 

Obat Anti Tuberkulosis (OAT), berkesinambungan dan dalam waktu tertentu agar 

mendapatkan hasil yang optimal ( OAT dalam bentuk kombipak atau FDC (Fixed 

Dose Combination). Kesembuhan yang baik akan memperlihatkan sputum BTA 

negatif, adanya perbaikan radiologi dan menghilangnya gejala penyakit. Tujuan 

pengobatan tuberkulosis paru dengan jangka pendek adalah untuk memutus rantai 

penularan dengan menyembuhkan penderita tuberkulosis paru minimal 80% dari 

seluruh kasus tuberkulosis paru BTA positif yang ditemukan, serta mencegah 

resistensi (kekebalan kuman terhadap OAT). 

 

Sistem Informasi Geografis (SIG)   

Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) meningkat tajam sejak 

tahun 1980-an. Peningkatan pemakaian sistem ini terjadi di kalangan pemerintah, 

militer, akademisi atau bisnis terutama peranannya dalam perkembangan 

penggunaan SIG dalam berbagai bidang, hal ini dikarenakan teknologi SIG 

banyak mendasarkan pada teknologi digital sebagai alat analisis. SIG merupakan 

sebuah sistem yang saling berangkaian satu dengan yang lainnya, SIG sebagai 

kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data 

geografi dan personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, 

memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk 

informasi lingkungan dan geografi. Dengan demikian, basis analisis dari SIG 

adalah data spasial dalam bentuk digital yang diperoleh melalui data satelit atau 

data lain terdigitasi. Analisis SIG memerlukan tenaga ahli sebagai interpreter, 

perangkat keras komputer dan software pendukung (Nuarsa, 2004).  

Dalam SIG terdapat berbagai peran dari berbagai unsur, baik manusia 

sebagai ahli dan sekaligus operator, perangkat alat maupun obyek permasalahan. 

SIG adalah sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk 

melakukan analisis spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak 

komputer untuk melakukan pengolahan data seperti; perolehan dan verifikasi, 
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kompilasi, penyimpanan, pembaruan dan perubahan, manajemen dan pertukaran, 

manipulasi, penyajian dan analisis (Tor Bernhardsen,1992). 

SIG merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan, 

mengolah dan memvisualisasikan data spasial serta data tabular lain. Penerapan 

pertama kali sistem informasi geografis dipelopori oleh John Snow ketika 

membuat peta kematian kolera pada saat terjadinya wabah kolera pada abad 19.  

SIG pada masa sekarang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan 

masyarakat dan para profesional, termasuk pembuat kebijaksanaan, orang-orang 

statistik, epidemiologi, regional dan para petugas daerah medis (Jasmin and 

Johnson, 1999).  

Kemampuan tersebut membuat Sistem Informasi Geografis (SIG) berbeda 

dengan sistem informasi pada umumnya dan membuatnya berharga bagi 

perusahaan milik masyarakat atau perseorangan untuk memberikan penjelasan 

tentang suatu peristiwa, membuat peramalan kejadian, dan perencanaan strateSIG 

lainnya (Cleans Company, 2005).  

Penelitian yang selama ini dilakukan lebih bertujuan menemukan 

kegunaan SIG untuk menganalisis faktor keterjangkauan dan akses ke pelayanan 

kesehatan seperti penelitian Tanser dan Wilkinson di Afrika ataupun memetakan 

distribusi tuberkulosis tanpa mempertimbangkan faktor spasial seperti penelitian 

Jacobson et al. Di Meksiko. Jacobson et al. Hanya mengamati perubahan 

distribusi tuberkulosis setelah implementasi DOTS tanpa memperhatikan adanya 

faktor spasial.  

 

 

METODE PENULISAN 

 

Pendekatan Penulisan 

 Sesuai dengan arahan dari RAN Informasi StrateSIG Pengendalian 

Tuberkulosis Indonesia 2011-2014 (Kemenkes, 2011), Pusat Data dan Informasi 

(Pusdatin) sedang mengembangkan SIG untuk mengambil keputusan secara 
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analisis spasial. SIG pertama kali digunakan untuk mencari penyebab penyakit 

kolera oleh John Snow pada abad ke-19 dan ditemukan bahwa tikus sebagai 

reservoirnya menularkan melalui air yang telah terkontaminasi melewati gorong-

gorong (Khan, 2003). Tanser (2006) juga menyatakan bahwa SIG cocok untuk 

diterapkan pada pelayanan kesehatan primer di Negara-negara berkembang. 

Upaya pengendalian TB kali ini menggabungkan konsep TB-DAY (Temukan 

penyakit, Berobat tuntas, Dukung penderita, Aliansi pemangku kepentingan dan 

Yang tertata dan berkesinambungan) dengan berbagai teknik dan fungsi analisis 

spasial dalam SIG di bidang kesehatan.  

 

Temukan Penyakit 

Angka penemuan kasus (Case Detection Rate/CDR) merupakan salah satu 

parameter yang digunakan oleh pemerintah. Penemuan penderita TB terdiri dari 

penjaringan suspek, diagnosis, penentuan klasifikasi penyakit, dan tipe penderita. 

Penemuan penderita merupakan langkah pertama dalam program penanggulangan 

TB. Pencarian aktif dapat dilakukan pada keluarga/orang lain yang sering kontak 

langsung dengan penderita TB BTA +. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan untuk mempermudah 

deskripsi data penderita TB BTA +. Penderita dapat digambarkan menurut jenis 

kelamin, waktu terdiagnosa, pekerjaan yang dilakukan, riwayat pergi keluar kota 

dalam beberapa bulan terakhir, jenis lantai rumah, dan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kejadian penyakit TB. Berikut adalah contoh persebaran penderita 

TB dari Juli-Desember 2004 di Kota Yogya : 
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Gambar 1. Persebaran Penderita TB di Kota Yogya 

(Sumber : Chrysantina dkk, 2004) 

Data-data tersebut dapat dilihat lebih rinci dengan memasukkan berbagai 

faktor risiko yang mempengaruhi kejadian TB. Pada kasus ini, Chrysantina dkk 

menitikberatkan pada faktor lingkungan dan mendapatkan bahwa angka TB lebih 

tinggi pada daerah sungai. Berikut adalah pola/tren persebaran penyakit TB di 

Kota Yogya dengan gambar garis sungainya.  

         
Gambar 2. Persebaran Penderita TB di Kota Yogya dengan Aliran Sungai 

(Sumber : Chrysantina dkk, 2004) 

Mengkombinasikan beberapa teknik, seperti teknik point (titik) untuk data 

kasus TB dan line (garis) sebagai aliran sungai dapat digunakan untuk 

Keterangan : 

 

*Biru muda  : Kecamatan 

Kraton 

*Biru tua      : Kecamatan 

Mergangsan 

Keterangan : 

 

* Garis kuning 

merupakan aliran sungai 

* Semakin luas wilayah 

gradasi, maka warna 

semakin tua 
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memanfaatkan fungsi analisis spasial lainnya, seperti buffering. Berikut adalah 

contoh dari buffering dengan zone (radius) 100m, 250m, dan 500m. 

 
Gambar 3. Buffer Zone Aliran Sungai Pada Penderita TB di Kota Yogya 

(Keterangan : Dari kiri ke kanan buffer zone 100m, 250m, 500m) 

(Sumber : Chrysantina dkk, 2004) 

Hasil analisis spasial dengan teknik buffering tersebut menggambarkan 

bahwa kasus TB secara kualitatif tinggi di daerah sungai. Pada gambar tersebut, 

30,32% kasus berada pada zone 100m, 54,79% pada zone 250m, 77,66% kasus 

pada zone 500m, dan hanya 22,34% kasus yang berada pada zone >500m. 

 

Berobat Tuntas 

Pengobatan penyakit TB sampai benar-benar sembuh memerlukan waktu 6 

bulan. Selama kurun waktu tersebut, penderita tidak boleh memutuskan 

pengobatan. Putusnya pengobatan selama lebih dari dua bulan dapat 

menyebabkan gagalnya pengobatan. Status pengobatan TB dapat dikategorikan 

dengan penderita TB berobat lengkap dan sembuh, berobat lengkap tetapi tidak 

memenuhi persyaratan sembuh, gagal, meninggal, pindah, dan putus berobat. 

 

Dukung Penderita 

Pengawas menelan obat (PMO) memiliki peran penting untuk 

mendampingi penderita agar pengobatan dapat dilaksanakan secara lengkap. PMO 

bertugas mengawasi penderita TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai 

pengobatan, member dorongan agar penderita mau berobat, mengingatkan 

penderita untuk periksa ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan dan 



15 
 

memberikan penyuluhan agar keluarga/orang lain yang memiliki gejala mirip 

dengan TB segera memeriksakan ke pelayanan kesehatan terdekat. 

Keaktifan PMO dalam menjalankan tugasnya juga merupakan salah satu 

keberhasilan dalam pengendalian TB. Keaktifan PMO tersebut dapat digambarkan 

melalui SIG dengan teknik point pada setiap PMO atau area (wilayah) yang telah 

digolongkan menjadi area (misal kecamatan) dengan PMO sangat aktif, aktif, dan 

kurang aktif. 

 

Aliansi Pemangku Kepentingan 

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan (UPK) primer. 

Puskesmas berada disetiap Kecamatan. Puskesmas sebagai UPK pertama menjadi 

tonggak bidang kesehatan sebelum bertemu dengan dokter spesialis di rumah sakit 

tertentu. Untuk mencapai angka kesembuhan yang tinggi, maka penderita TB 

harus mau untuk berobat secara lengkap dan teratur. Berikut adalah salah satu 

contoh persebaran penderita TB berdasarkan status pengobatannya di wilayah 

Puskesmas Kota Depok.     

      
Gambar 4. Perilaku Pengobatan Penderita TB di Wilayah Puskesmas Kota Depok 

(Sumber : M Rahmaniati, 2012) 

 Keterjangkauan puskesmas pada penderita TB juga menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi kemauan pasien dalam berobat (Supriyono, 2013). 

Setelah dianalisis spasial menggunakan fungsi buffering, dapat dilihat jangkauan 

puskesmas dengan jarak dekat (<1km), jauh (1-3km) dan sangat jauh (>3km). 

Keterangan : 

 

* Titik hijau    : Berobat 

 

* Titik merah  : Tidak 

berobat 
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Gambar 6. Buffer Zone Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo dengan Kasus TB 

(Sumber : Supriyono, 2013) 

 

 
Gambar 6. Persebaran Penderita TB, Puskesmas dan Tingkat Kemiskinan di Kota 

Denpasar Januari-Juli 2007 (Sumber : Kristina, 2008) 
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Persebaran penderita TB dan puskesmas juga dapat digabungkan faktor 

resiko lainnya. Kristina (2008) menggambarkan persebaran penderita TB dan 

puskesmas dengan status ekonomi penduduk. Pada Gambar 6 menunjukkan 

bahwa hanya sedikit penderita TB yang merupakan penduduk miskin. 

 

Yang Tertata dan Berkesinambungan 

 Kontinuitas dalam mengolah data menggunakan SIG sangat bermanfaat 

dalam proses monitoring. Sebagai contoh, pada Gambar 7 diperlihatkan bahwa 

persebaran kasus HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali pada tahun 2005 hanya 

terdapat di 1 kecamatan. Selanjutnya, pada tahun 2009 menyebar pada 8 

kecamatan, dan akhirnya pada tahun 2013 telah menyebar pada 18 dari 19 

kecamatan (94,74%) di Kabupaten Boyolali. Persebaran yang sangat cepat dan 

masih adanya 1 kecamatan yang bebas dari penyakit HIV/AIDS dapat menjadi 

salah satu solusi dalam upaya pengendalian persebaran kasus HIV/AIDS. Upaya 

pengendalian dapat menganut pada upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan 

yang bebas HIV/AIDS tersebut. Selain itu, data-data tersebut juga dapat dijadikan 

sebagai evaluasi keefektifan suatu program untuk merencanakan program 

selanjutnya yang lebih efektif dan efisien. 

 
Gambar 7. Persebaran Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Boyolali 

(Sumber : Amalia, 2014) 

Integritas dalam proses pengolahan data dan penyajian data dari tahun ke 

tahun juga memperlihatkan pola persebaran suatu penyakit. Gambar 7 sebagai 

salah satu contoh menunjukkan bahwa perkembangan persebaran penyakit 

HIV/AIDS dalam periode 4 tahunan sangat berkembang. Hal ini sangat 

memungkinkan bahwa periode 4 tahun selanjutnya, penyakit HIV/AIDS dapat 

2005 2009 2013 
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berkembangan hingga luar wilayah dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan perencanaan yang matang untuk 

mengendalikan laju perkembangan penyakit tersebut. 

 

Sumber Penulisan 

 Dalam penyusunan karya tulis ini, dilakukan telaah pustaka pada beberapa 

buku tentang SIG dan TB, juga skripsi dan artikel publikasi yang didapatkan 

secara langsung maupun tidak langsung/online. Pengalaman penggunaan SIG 

yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian juga mendukung penyusunan 

karya tulis ilmiah ini. 

 

Sasaran Penulisan 

 Sasaran penulisan karya tulis ini ialah para stakeholder program 

pengendalian TB, seperti petugas P2TB di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 

Dinas Kesehatan Provinsi, juga tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan 

terkait, seperti petugas puskesmas, rumah sakit, dan Balai Kesehatan Paru 

Masyarakat (BKPM). 

  

Tahapan Penulisan 

 Karya tulis ini disusun dengan mencari ide sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan oleh penyelenggara melalui brainstorming antar anggota kelompok 

beserta dosen pendamping. Selanjutnya, penentuan judul ditentukan sesuai dengan 

garis besar isi karya tulis yang telah disepakati. Kemudian, dilakukan telaah 

pustaka dan penyesuaian dengan ide untuk kemudian disususn dalam format karya 

tulis ilmiah ini. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Diharapkan bagi setiap unit pelayanan kesehatan agar dapat menggunakan SIG 

sebagai salah satu cara dalam memonitoring dan mengevaluasi 

program/perkembangan penyakit secara berkesinambungan sebagai pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan advokasi, peningkatan program, dan perencanaan 

program selanjutnya. 

 

Saran 

1. Bagi lembaga pemerintah/non pemerintah terkait TB 

a. Menggunakan SIG dalam mengolah dan menyajikan data 

b. Menggunakan berbagai fungsi analisis spasial dalam SIG untuk 

memonitoring persebaran penyakit TB 

c. Mengendalikan persebaran penyakit TB dengan mengetahui tren 

persebaran penyakit 

d. Membuat program pengendalian penyakit TB yang lebih efektif dan 

efisien  

2. Bagi tenaga kesehatan terkait TB 

a. Menggunakan SIG dalam mengolah dan menyajikan data 

b. Menggunakan berbagai fungsi analisis spasial sebagai hasil analisis dan 

pembahasan yang perlu dilaporkan 
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