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ABSTRACT
Data processing in the form of mapping tuberculosis patients in Puskesmas Sewon I and Sewon II needed, one
of which was by using a geographic information system. The aim to identify information about the process of
managing tuberculosis patient health data. Descriptive research with cross sectional design. The population
110 new cases of tuberculosis patients in the two health centers, using a saturated sample. Interviews were
also conducted with 2 medical records officers in the reporting section and 2 doctors who treated tuberculosis
patients in each puskesmas. The instrument used was the observation guide and Quantum GIS software version
3.4.2. Kernel density analysis, humidity factor uses rainfall data per quarter. The process of collecting patient
visit data is computerized with SITT, SIMPUS and manual. It is clear that there are grouping areas in several
regions. The distribution is very common in Timbulharo Village. More attacking men and the elderly category.
Fill in the patient’s identity needs to be filled in completely, so that when the data is needed at any time available.
Health promotion is further enhanced by visiting patients’ homes. In utilizing health data from medical records,
it is not only limited to tables, but mapping is carried out to further clarify, explain, and make it easier to plan
health promotion.
Keywords: Disease mapping, medical record data management, geographic information systems.

Abstrak
Pengolahan data berupa pemetaan pasien tuberkulosis di Puskesmas Sewon I dan Sewon II perlu dilakukan,
salah satunya dengan menggunakan sistem informasi geografis. Tujuannya untuk mengidentifikasi informasi
mengenai proses pengelolaan data kesehatan pasien tuberkulosis. Penelitian deskriptif dengan rancangan cross
sectional. Populasi sebanyak 110 pasien tuberkulosis kasus baru di ke dua puskesmas, menggunakan sampel jenuh.
Dilakukan wawancara juga kepada 2 petugas rekam medis bagian pelaporan dan 2 dokter yang menangani pasien
penyakit tuberkulosis di masing-masig puskesmas. Instrumen yang digunakan pedoman observasi dan software
Quantum GIS versi 3.4.2. Analisis kernel density, faktor kelembaban menggunakan data curah hujan per triwulan.
Proses pengumpulan data kunjungan pasien dilakukan secara komputerisasi dengan SITT, SIMPUS dan manual.
Terlihat jelas terdapat wilayah pengelompokkan di beberapa wilayah. Persebaran banyak terjadi di Kelurahan
Timbulharo. Lebih banyak menyerang laki-laki dan kategori lansia. Pengisian identitas pasien perlu diisi secara
lengkap, agar saat data tersebut dibutuhkan sewaktu-waktu tersedia. Promosi kesehatan lebih ditingkatkan lagi
dengan mengunjungi rumah pasien. Dalam memanfaatkan data kesehatan dari rekam medis tidak hanya sebatas
tabel namun dilakukan pemetaan untuk lebih memperjelas, menerangkan, serta untuk mempermudah dalam
rencana promosi kesehatan.
Kata kunci: Pemetaan penyakit, pengelolaan data rekam medis, sistem informasi geografis

PENDAHULUAN

RI No 67, 2016). Menurut Kementrian Kesehatan RI
(2015) penyakit tuberkulosis dapat tertular dari pasien
tuberkulosis BTA (bakteri tahan asam) positif melalui
percik dahak yang dikeluarkannya. Tuberkulosis

Penyakit menular yang disebabkan oleh
mycobacterium tuberculosis adalah tuberkulosis,
dapat menyerang paru dan organ lainnya (Permenkes
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dengan BTA negatif juga memiliki kemungkinan
menularkan penyakit tuberkulosis meskipun tingkat
penularannya kecil.
Menurut WHO (2018) kasus tuberkulosis di
Indonesia tidak pernah menurun. Banyak kasus
tuberkulosis yang belum terjangkau dan terdeteksi,
sekalipun sudah terdeteksi dan telah diobati namun belum
dilaporkan. Indonesia berada diurutan ketiga tertinggi
untuk kasus tuberkulosis setelah India dan China.
Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bantul melaporkan bahwa jumlah penduduk
Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebanyak 927.181
jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak
462.449 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 464.732
jiwa.
Berdasarkan Profil Kesehatan Bantul (2018)
penemuan kasus tuberculosis BTA positif pada tahun
2018 sebesar 58 per 100.000 penduduk. Jumlah
kematian akibat tuberculosis dilaporkan sejumlah
17 orang. Angka kesuksesan (success rate) terdiri
dari angka kesembuhan dan pengobatan lengkap
tuberculosis. Angka kesuksesan pada tahun 2018
dilaporkan sebesar 81%. Angka kesembuhan (cure
rate) pada tahun 2018 dilaporkan sebesar 76,34
% dan ada 19% tidak sukses. Angka kesembuhan
pengobatan tuberculosis di Kabupaten Bantul pada
tahun 2018 naik bila dibandingkan dengan tahun
2017 sebesar 76,38% dan angka kesembuhan ini juga
berada di bawah target nasional (85%). Melihat kasus
tersebut tentunya menjadi suatu tantangan kepada
sarana pelayanan kesehatan terutama pada fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas,
untuk menanggulangi dan mengobati pasien penderita
tuberculosis guna memperkecil angka kematian dan
meminimalisir seseorang untuk terkena penyakit
tuberculosis.
Dalam pencatatan dan pelaporan kasus
tuberculosis, sudah menggunakan sebuah sistem yang
bernama sistem informasi terpadu tuberkulosis (SITT),
untuk mendukung kegiatan surveilans tuberkulosis
dan dalam prosesnya dilakukan dengan Pusat Data
Informasi (Pusdatin) Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia. Penyebaran kasus tuberkulosis terjadi di
seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Puskesmas Sewon
I merupakan kasus tertinggi pada tahun 2018 sebanyak
34 orang. Berdasarkan studi pendahuluan yang
dilaksanakan pada tanggal Januari 2019 di Puskesmas
Sewon I dan Sewon II didapatkan data pasien dengan
penyakit tuberkulosis.
Data tersebut dapat dikatakan bahwa setiap
tahun pasien tuberkulosis terdapat penambahan
pasien baru. Data pasien tersebut dapat dipetakan
sesuai dengan wilayah Kecamatan Sewon. Pemetaan

dilakukan pada Puskesmas Sewon I dan II untuk
dilakukan perbandingan untuk mengetahui pola
persebaran penyakit tuberkulosis dan ketersediaan atau
kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
di puskesmas tersebut.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara
di lingkungan rumah penderita tuberkulosis dan
sekitarnya, didapatkan hal-hal yang menjadi faktor
resiko meningkatnya penyakit tuberkulosis yaitu jenis
kelamin, usia dan kesadaran diri untuk melakukan
pengobatan secara rutin. Jenis kelamin merupakan
salah satu faktor tuberculosis. Laki-laki lebih banyak
terserang tuberkulosis daripada perempuan karena
sebagian besar laki-laki mempunyai kebiasaan
merokok. Kebiasaan merokok dapat menurunkan daya
tahan tubuh, sehingga mudah untuk terserang penyakit.
Usia juga menjadi faktor resiko penyakit tuberkulosis
Pada usia >60 tahun (lansia), mempunyai daya tahan
tubuh menurun seiring proses menua, sehingga
kemampuan melawan kuman lemah menyebabkan
lebih mudah untuk terserang penyakit tuberkulosis.
Rekam medis mengumpulkan dan menganalisa
data untuk proyek riset klinis (kebutuhan khusus).
Kebutuhan khusus dalam hal ini berarti rekam medis
menyediakan data-data terkait penyakit pasien
termasuk data pasien penyakit tuberculosis. Sehingga
untuk mempermudah dalam penyajian informasi
dilakukan pemetaan terhadap data pasien tuberkulosis
berdasarkan wilayah.
Pengelolaan data melalui pemetaan penyakit dapat
menimbulkan daya tarik yang lebih besar pada obyek
yang ditampilkan, dapat berperan sebagai sumber
data bagi pengguna. Pemetaan dilakukan dengan
menggunakan sistem informasi geografis (SIG).
Sistem informasi geogafis memiliki kemampuan yang
sangat baik dalam memvisualisasikan data spasia
berikut atribut-atributnya, memodifikasi bentuk,
warna, ukuran, dan simbol.
Pengolahan data berupa pemetaan pasien
tuberkulosis di Puskesmas Sewon I dan Sewon II perlu
dilakukan, salah satunya dengan menggunakan sistem
informasi geografis. Tujuannya untuk mengidentifikasi
informasi mengenai proses pengumpulan data
kesehatan pasien tuberkulosis. Memetakan persebaran
penderita penyakit tuberkulosis di wilayah kerja
puskesmas. Melakukan pemetaan pola persebaran
penyakit tuberkulosis berdasarkan wilayah yang
memiliki kasus tertinggi Mengetahui jumlah penyakit
berdasarkan jenis kelamin dan usia. Mengetahui
data curah hujan yang berdampak pada kelembaban
terhadap kejadian tuberkulosis.
Bagi sarana pelayanan kesehatan diharapkan
dapat memberikan informasi tentang jumlah dan peta
persebaran pasien dengan tuberculosis berdasarkan
wilayah kecamatan, jenis kelamin, dan usia sehingga
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data yang bersumber dari rekam medis tersebut dapat
lebih bermanfaat, dijadikan bahan pertimbangan dan
mempermudah dalam promosi kesehatan berupa
kunjungan rumah.

METODE
Penelitian deskriptif dengan rancangan cross
sectional. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Sewon
I, Jl. Parangtritis Km.7, Dadapan, Timbulharjo, Sewon,
Bantul dan di Puskesmas Sewon II, Jl. Parangtritis,
Km.6, Sewon, Tarudan, Bangunharjo, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi sebanyak 110
pasien tuberkulosis kasus baru di ke dua puskesmas,
menggunakan sampel jenuh. Dilakukan wawancara
juga kepada 2 petugas rekam medis bagian pelaporan
dan 2 dokter yang menangani pasien penyakit
tuberkulosis di masing-masig puskesmas. Instrumen
yang digunakan pedoman observasi dan software
Quantum GIS versi 3.4.2. Analisis kernel density
untuk melihat pengelompokkan kasus tuberkulosis
di wilayah Sewon. Analisis faktor kelembaban
menggunakan data curah hujan per triwulan.

HASIL
Data kunjungan pasien tuberculosis yang
diperoleh di dari buku register tuberkulosis untuk dibuat
pemetaan. Proses pengumpulan data kunjungan pasien
di Puskesmas Sewon I dan Sewon II dilakukan secara
manual dan komputerisasi berupa SIMPUS dan SITT.
Data kesehatan terkait pasien tuberkulosis didapat
setelah pasien didiagnosis, dan dilakukan koding
menggunakan ICD 10. Data terkait pasien tuberkulosis
dilakukan entry ke dalam SIMPUS dan SITT. Hal
yang pertama kali dilakukan dalam pengumpulan
data kesehatan pasien tuberkulosis adalah dilakukan
dengan cara manual, yaitu dengan menuliskan data
identitas pasien pada formulir pendaftaran saat pasien
mendaftar. Kemudian setelah mendaftar pasien akan
diperiksa oleh dokter, lalu melakukan hasil cek
laboratorium, cek rontgen paru, dan pasien didiagnosis
terkena tuberkulosis. Maka selanjutnya setelah rekam
medis pasien tersebut diberikan kode diagnosis,
sekaligus dilakukan input data ke 3 sistem informasi,
yaitu ke dalam SIMPUS, P-care dan SITT.
Setelah data kesehatan pasien tuberkulosis rawat
inap dan rawat jalan terkumpul selama 1 tahun,
pengolahan data dilakukan secara semi komputerisasi,
yaitu mendapatkan informasi dengan cara manual.
Data kesehatan pasien tuberkulosis tersebut ditulis
dalam bentuk tabel sesuai wilayah dan kelompok
usia. Kemudian dari tulisan tabel tersebut diketik dan
dimasukkan ke dalam tabel melalui microsoft excel.
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Hasil data pasien secara manual kemudian disajikan
dalam bentuk tabel.
Pada pengolahan data pemetaan berdasarkan
wilayah, sebelumnya dan harus diolah untuk
menentukan tingkat jumlah kunjungan pasien
tuberkulosis rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas
Sewon I dan Puskesmas Sewon II. Apakah tingkat
pasien tuberkulosis berdasarkan wilayah kerja di
Puskesmas Sewon I dan Sewon II tinggi, sedang, atau
rendah. Berikut hasil pengolahan data berdasarkan
wilayah kerja puskesmas.
Kelurahan dengan jumlah pasien tuberkulosis
tertinggi berada di Kelurahan Timbulharjo dengan
jumlah 36 pasien dengan jumlah penduduk 23.121,
lalu untuk tingkat sedang berada di Kelurahan
Panggungharjo dengan jumlah 27 pasien dengan jumlah
penduduk 36.156 dan Pendowoharjo dengan jumlah 25
pasien dengan jumlah penduduk 24.845, dan tingkat
terendah berada di Kelurahan Bangunharjo dengan
jumlah 22 pasien dengan jumlah penduduk 31.561.
Pembuatan peta persebaran pasien tuberkulosis
dengan menambahkan titik koordinat pasien dimana
titik tersebut merupakan koordinat tempat tinggal
pasien. terdapat 2 titik warna yaitu warna merah yang
berarti titik koordinat pasien tuberkulosis dengan BTA
positif dan titik warna kuning yaitu dengan warna
kuning yang berarti BTA negatif. Terdapat total 110 titik
koordinat. Berikut peta persebaran pasien tuberkulosis
di wilayah Puskesmas Sewon I dan Sewon II:

Gambar 1. Peta penyebaran penyakit tuberkulosis di
Puskesmas Sewon 1 dan Sewon II

Gambar 2. Peta karnes desity Puskesmas Sewon 1 dan
Sewon II
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Pada gambar di atas, data pasien tuberkulosis
dianalisis menggunakan kernel density, terlihat jelas
terdapat wilayah pengelompokkan di beberapa wilayah
dengan gradasi warna merah yang menonjol.

pasien dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 67,27%
orang dan jenis kelamin perempuan dan 32,73% orang,
dari jumlah total pasien adalah 110 orang.
Data yang didapat dari buku register tuberkulosis
Puskesmas Sewon I dan Sewon II dibuat sesuai
dengan kategori usia. Kemudian data jumlah pasien
dimasukkan sesuai kelompok usia per kelurahan.
Tabel 2. Jumlah pasien tuberkulosis sesuai
kelompok usia per kelurahan

Gambar 3. Peta jangkauan Puskesmas Sewon 1 dan
Sewon II

Berdasarkan gambar di atas Puskesmas Sewon I
berada di Jalan parangtritis km 7. Bangi, Kelurahan
Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Puskesmas
tersebut buffer diatas menunjukkan bahwa Puskesmas
Sewon I terletak di Kelurahan Timbulharjo, dari
puskesmas tersebut di buffer dengan jarak 3 km
dan terdapat Kelurahan Panggungharjo. Puskesmas
Sewon II berada di Tarudan, Kelurahan Bangunharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dari Puskesmas
tersebut buffer di atas menunjukkan bahwa Puskesmas
Sewon II terletak di Kelurahan Bangunharjo, dari
puskesmas tersebut di buffer dengan jarak 3 km
dan terdapat Kelurahan Pendowoharjo. Jarak antara
Puskesmas Sewon I dan Sewon II sejauh 1 km.
Data yang didapat dari buku register tuberkulosis
Puskesmas Sewon I dan Sewon II sesuai dengan
memisahkan jumlah antara jenis kelamin lalu dibuat
tabel dengan memisahkan jumlah antara jenis kelamin
laki-laki dengan perempuan. Kemudian memasukkan
data tentang jumlah pasien sesuai jenis kelamin per
kelurahan dalam bentuk tabel.

USIA

A

B

C

D

Total

0-5

0

1

0

0

1

5-11

2

0

0

0

2

12-16

0

2

0

0

2

17-25

1

5

9

3

18

26-35

6

3

3

5

17

36-45

4

3

6

6

19

46-55

3

5

3

3

14

56-65

9

2

2

2

15

>65

11

4

4

3

22

Keterangan:
A = Timbulharjo
B = Pendowoharjo
C = Panggungharjo
D = Bangunharjo
Berdasarkan tabel di atas bahwa total pasien
tuberkulosis terbanyak berada pada usia >65, 36-45,
17-25, 26-35, 56-65, 46-55 pada usia 5-11, 12-16
terdapat 2 pasien dan pada usia 0-5 terdapat 1 pasien.
Menurut data “Sewon dalam angka 2017”,
Kecamatan Sewon memiliki luas 27,16 Km2. Kondisi
di wilayah kerja adalah termasuk iklim tropis, dengan
bentang lahan yang semuanya terdiri dari atas daratan,
suhu rata-rata 2200C-3200C dengan curah hujan per
tahun rata-rata adalah 1000-4000 mm/tahun.

Tabel 1. Jumlah pasien tuberkulosis berdasarkan
jenis kelamin
Timbul
harjo

Pendowo
harjo

Panggung
harjo

Bangun
harjo

L

P

L

P

L

P

L

P

28

8

18

7

17

10

11

11

Data di atas dapat dilihat bahwa jenis kelamin
laki-laki lebih banyak terkena penyakit tuberkulosis
dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan.
Pemetaan pasien tuberkulosis di Puskesmas Sewon I
dan Sewon II berdasarkan jenis kelamin menunjukkan
bahwa pasien tuberkulosis lebih besar terdapat pada

Gambar 4. Grafik curah hujan tahun 2017
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Bantul merupakan salah satu wilayah di Indonesia
yang memiliki iklim tropis. Salah satu faktor yang
berkorelasi terhadap kejadian tuberkulosis adalah
faktor lingkungan. Iklim dan kejadian penyakit
memiliki hubungan yang erat, terutama terjadinya
berbagai penyakit menular.

Gambar 5. Grafik pasien tuberkulosis tahun 2017

PEMBAHASAN
Proses pengumpulan data kesehatan pasien
tuberkulosis di Puskesmas Sewon I dan Sewon II
termasuk pengolahan data statistik dapat dilakukan
dengan cara manual atau dengan bantuan perangkat
lunak software komputer. Pengolahan data secara
manual dewasa ini jarang dilakukan. Namun, untuk
data yang berskala kecil dan dengan kelangkaan
prasarana dan kemampuan (keterampilan) sumberdaya
manusia, pengolahan secara manual masih digunakan.
Pembuatan dan pengolahan data kesehatan pasien
tuberkulosis di Puskesmas Sewon I dan Sewon II
dilakukan menggunakan buku register, SIMPUS,
P-care, SITT.
Penggunaan SITT di rumah sakit dan Dinas
Kesehatan Provinsi memberikan beberapa kegunaan
dan kemudahan bagi penggunanya. Ada empat
indikator kegunaan, yakni kinerja, efektivitas,
mempermudah pekerjaan, dan bermanfaat, serta
enam indikator kemudahan, yakni mudah dipelajari,
dapat dikontrol, jelas dan mudah dipahami, fleksibel,
mudah dikuasai/terampil, dan mudah digunakan, yang
mendapat penilaian baik dari informan penelitian.
Oleh karena itu, SITT dapat diterima sebagai sistem
informasi pencatatan dan pelaporan tuberkulosis
(Ramadhani, 2018).
Tidak ada masalah pada ketersediaan sumber daya
manusia untuk mengoperasikan SITT. Permasalahan
ditemukan pada Sarana dan Prasarana pendukung SITT
khususnya pada jaringan internet serta software SITT
versi 10.04 yang tidak bisa beroperasi pada semua
komputer pengelola program tuberkulosis. Kendala
38

juga ditemukan pada keterbatasan dana pendukung
pelaksanaan SITT yang hanya mengandalkan dana dari
global fund. Belum ada alokasi dana khusus dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Sintang untuk pelaksanaan SITT
(Putra & Hariana, 2019).
Pemetaan persebaran penyakit tuberkulosis dari
data kesehatan pasien tuberkulosis di Puskesmas Sewon
I dan Sewon II berdasarakan wilayah kecamatan, jenis
kelamin dan usia.
Sistem informasi geografi memiliki beberapa
fungsi yang dapat diaplikasikan yaitu pengukuran
(measurment), pemetaan (mapping), Pemantauan
(monitoring), pembuatan model (modelling), Pemetaan
(mapping), pemantauan (monitoring), pembuatan
model (modelling).
Berdasarkan fungsi sistem informasi geografis
tersebut, maka yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah fungsi sistem informasi geografis
untuk membuat pemetaan. Dari hasil pemetaan
diketahui bahwa persebaran penyakit tuberkulosis
lebih banyak terjadi di Kelurahan Timbulharjo yaitu
sebanyak 32 kasus.
Pola spasial distribusi pasien tuberkulosis paru
yang melakukan pengobatan ulang sebagian besar
menyebar di wilayah pedesaan, pasien mengalami
kesulitan dalam mengakses sarana pelayanan
kesehatan, pasien melakukan pencarian tempat
pengobatan tuberkulosis paru di beberapa sarana
pelayanan kesehatan hingga berpindah di 4 tempat
yang berbeda. Program active case finding dan active
case monitoring perlu dilakukan oleh pemegang
program tuberkulosis di sarana pelayanan kesehatan
pelaksana DOTS terhadap penderita tuberkulosis paru.
Dinas Kesehatan Kabupaten perlu mengupayakan
alokasi keberadaan sumber daya medis di wilayah
yang masih banyak penderita tuberkulosis paru, namun
memiliki sumber daya medis sedikit (Rohman, 2019).
Banyaknya curah hujan di suatu tempat
dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain keadaan
iklim, topografi wilayah dan perputaran atau pertemuan
arus angin. Oleh karena itu, banyaknya curah hujan
beragam menurut letak dan waktu (Hikma, 2016).
Semakin tinggi curah hujan makan semakin tinggi
kelembaban udara. Bila kondisi kelembaban udara
di dalam ruangan >70% maka akan mempermudah
berkembangbiaknya mikroorganisme yang salah
satunya adalah mycobakterium tuberculosis (Fitriana,
et al., 2013). Bakteri 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.
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Kelembaban udara yang meningkat merupakan media
yang baik untuk bakteri-bakteri patogen termasuk
tuberkulosis. Iklim dapat dijadikan sebagai alat
prediksi kejadian berbagai penyakit menular dan juga
dapat dijadikan petunjuk untuk melakukan manajemen
kesehatan, khususnya manajemen penyakit berbasis
wilayah (Fahmi, 2008).
Data pada peta isohyet menggambarkan curah
hujan dengan intensitas tertinggi (> 2.400 mm) di
Kabupaten Lendah bagian timur dan bagian barat
Kabupaten Kokap, sedangkan intensitas terendah
(<1500 mm) di sebelah timur Kecamatan Nanggulan,
sebelah selatan Kecamatan Panjatan dan Galur
Kecamatan. Penderita uberkulosis paru sebagian besar
berada di daerah dengan tinggi intensitas hujan (2200
-> 2400 mm) menyebar dan merentang di Kecamatan
Sentolo, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Panjatan.
Pasien uberkulosis paru dengan intensitas curah
hujan> 2400 (3%), 2200 - 2400 (9%), 2000 - 2200
(44%), 1800 - 2000 (23%), 1600 - 1800 (20%), dan
<1600 (1 %). Semakin banyak temuan uberkulosis
paru diindikasikan dengan meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk memeriksa kesehatan di Kabupaten
Kulon Progo. Pasien tuberkulosis paru sebagian besar
berada di daerah dengan intensitas curah hujan tinggi
(2200 -> 2400 mm) yang menyebar dan membentang
dari timur ke barat di wilayah perkotaan Kecamatan
Sentolo, Kecamatan Wates dan Kecamatan Panjatan
(Rohman, 2018b).
Distribusi pola spasial pasien tuberkulosis paru
dalam intensitas curah hujan tinggi menyebar dan
membentang dari wilayah timur ke barat. Sebagian
besar pasien tuberkulosis paru di daerah kontur
tinggi memiliki akses yang sulit. Temuan kasus
aktif dan pemantauan kasus aktif dilaksanakan di
fasilitas perawatan kesehatan. Program tuberkulosis
memperhatikan pasien tuberkulosis paru di daerah
dengan intensitas hujan yang tinggi. Dinas kesehatan
Kabupaten Kulon Progo perlu mencari alokasi sumber
daya medis di wilayah tersebut yang masih banyak
tuberkulosis paru tetapi memiliki sedikit sumber daya
medis, serta daerah pegunungan yang kesulitan akses
(Rohman, 2018b).
Menurut (Badan Standarisasi Nasional, 2014)
jangkauan atau area wilayah kerja puskesmas untuk
memberikan pelayanan kesehatan adalah seluas 3.000
m2. Berdasarkan peta jangkauan puskesmas Sewon 1
dan 2, Puskesmas Sewon I berada di Jalan parangtritis
km 7, Bangi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, dari Puskesmas tersebut lingkaran buffer
menunjukkan bahwa Puskesmas Sewon I terletak
di Kelurahan Timbulharjo, dari puskesmas tersebut

diberi buffer dengan jarak 3 km. Puskesmas Sewon
II berada di Tarudan, Desa Bangunharjo, Kecamatan
Sewon, Kabupaten Bantul, dari Puskesmas lingkaran
buffer di atas menunjukkan bahwa Puskesmas Sewon
II terletak di Kelurahan Bangunharjo, dari puskesmas
tersebut diberi buffer dengan jarak 3 km. Jarak antara
Puskesmas Sewon I dan Sewon II sejauh 1 km.
Pemetaan pasien tuberkulosis di Puskesmas
Sewon I dan Sewon II berdasarkan jenis kelamin
menunjukkan bahwa pasien tuberkulosis lebih besar
terdapat pada pasien dengan jenis kelamin laki-laki
yaitu 67,27% dan 32,73% pasien dengan jenis kelamin
perempuan dari jumlah total pasien adalah 110 orang.
Banyaknya jumlah kejadian tuberkulosis yang terjadi
pada laki-laki disebabkan karena laki-laki memilki
morbilitas yang tinggi daripada perempuan sehingga
kemungkinan untuk terpapar lebih besar, selain
itu kebiasaan seperti merokok dan mengkonsumsi
alkohol dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga
lebh mudah terkena penyakit tuberkulosis (Dotulong,
et al., 2015).
Pemetaan berdasarkan kelompok umur
menunjukkan bahwa rata-rata yang ditunjukkan dalam
tabel adalah pasien dengan kelompok umur 17-25,
36-45, >65 dengan jumlah pasien 18, 19, 22. Fakta ini
menunjukkan bahwa masyarakat umur 17-25, 36-45,
>65 (masa produktif dan lansia) merupakan usia rentan
terkena penyakit. Hal ini seperti yang diungkapkan
(Andayani & Astuti, 2017), dimana prediksi risiko
untuk terkena tuberkulosis terletak pada masa usia
produktif dan lansia dapat dilihat dari tabel diatas
yaitu umur 17-45 dan >65 tahun. Pada umur tersebut
mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pada
umur 15-59 tahun termasuk orang produktif. Orang
yang produktif mempunyai resiko 5-6 kali untuk
mengalami kejadian tuberculosis. Hal ini karena pada
kelompok usia produktif setiap orang akan cenderung
beraktivitas tinggi, sehingga kemungkinan terpapar
kuman mycobacterium tuberculosis lebih besar, selain
itu kuman tersebut akan aktif kembali dalam tubuh
yang cenderung terjadi pada usia produktif. Pada umur
>60 tahun tergolong lansia yang mempunyai kekebalan
menurun seiring dengan proses menua maka seluruh
fungsi organ mengalami penurunan, kemampuan untuk
melawan kuman mycobacterium tuberculosis lemah
sehingga kuman mudah masuk kedalam tubuh lansia.
Terdapat hubungan yang bermakna antara
dukungan sosial dengan kualitas hidup penderita
tuberkulosis paru. Dukungan tersebut berasal dari
keluarga, teman, dan petugas kesehatan (Wahyuni,
2018). Terdapat hubungan antara variabel tingkat
pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan,
jarak ke pelayanan kesehatan, presepsi penderita dan
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gejala awal dengan keterlambatan berobat pasien
tuberkulosis paru dan tidak terdapat hubungan
antara variabel status pekerjaan dan riwayat tempat
pengobatan dengan keterlambatan berobat pasien
tuberkulosis paru (Syakbania & Wahyuningsih, 2017).
Konsep awal unit kerja rekam medis dapat dimulai
dari perencanaan secara bertahap mulai identifikasi
hingga pemilihan alternatif agar dapat diimplentasikan
sesuai standar dan kebutuhan (Meianti, et al., 2018).
Pengelolaan data untuk pemetaan kasus tuberkulosis
di wilayah Sewon Bantul dapat memanfaatkan sistem
informasi geografis. Pemangku kebijakan perlu
mendukung pengelolaan data berbasis komputerisasi
dan inovasi pengelolaan data bidang kesehatan.
Strategi penanggulangan tuberkulosis dilakukan
melalui penguatan manajemen program tuberkulosis.
Pemegang program tuberkulosis dan pemegang
program diabetes mellitus di Dinas Kesehatan
hendaknya melakukan kolaborasi untuk aktif
melakukan monitoring terhadap penderita tuberkulosis
paru dengan riwayat diabetes mellitus (Rohman,
2018a).
Pelaksanaan implementasi kebijakan belum
berjalan secara maksimal. Empat variabel yang
berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi
kebijakan yaitu kemampuan implementor kebijakan,
sumber daya kebijakan, hubungan antar organisasi, dan
kondisi lingkungan, masih terdapat dua variabel yang
belum berjalan secara maksimal sehingga menghambat
pelaksanaan implementasi. Dua hal tersebut adalah
sumber daya kebijkan yang belum sepenuhnya
terpenuhi, dan kurangnya dukungan masyarakat dalam
penanggulangan tuberkulosis (Faradis & Indarjo,
2018).
Pelaksanaan komponen strategi DOTS yang
belum optimal, dimana komitmen politik tidak
adekuat, evaluasi pengobatan dengan pemeriksaan
mikroskopis yang tidak berjalan dengan baik, dan
tugas rangkap petugas yang mengakibatkan pencatatan
tidak lengkap. Ditambah dengan beberapa kendala lain
yaitu banyak petugas yang belum pelatihan, belum ada
poli khusus pasien tuberkulosis, dan pengelolaan OAT
yang belum sesuai standar (Ayu Prameswari, 2018).
Kebijakan program tuberkulosis berpedoman
kepada peraturan dari pusat (kementerian kesehatan),
tenaga kesehatan dalam penemuan penderita
tuberkulosis kurang, metode yang digunakan dalam
penemuan penderita tuberkulosis adalah pasif dan aktif,
dana dan sarana guna penemuan penderita tuberkulosis
masih kurang. Proses, perencanaan di puskesmas sudah
sesuai dengan pedoman, penggerakkan-pelaksanaan
dalam penemuan penderita tuberkulosis belum berjalan
dengan baik, monitoring dan evaluasi dalam penemuan
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penderita tuberkulosis belum berjalan dengan baik.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa program penanggulangan tuberkulosis dalam
penemuan penderita tuberkulosis paru di Kabupaten
Sijunjung belum berjalan dengan baik dan hasilnya
belum mencapai target yang ditetapkan (Deswinda,
et al., 2019).
Pengambil kebijakan di puskesmas dan dinas
kesehatan diharapkan terbantu dengan kegiatan
pengabdian untuk mengimplementasikan sistem
informasi surveilans tuberkulosis berbasis spasial
online sehingga dapat membantu petugas puskesmas
dalam pengelolaan data tuberkulosis berbasis spasial
lebih terintegrasi dan tepat, dimana akan terbentuk
basis data untuk membantu program eredikasi
tuberkulosis. Metode pelaksanaan pengabdian
dengan tahapan persiapan, tahapan implementasi
berupa pembinaan dan pelatihan cara menggunakan
sistem informasi spasial sehingga didapatkan luaran
laporan kasus tuberkulosis yang sesuai dengan
pedoman penanggulangan tuberkulosis nasional.
Materi implementasi dan pelatihan yaitu pengenalan
perangkat lunak pendukung sistem informasinya,
pelatihan dasar sistem yang diaplikasikan, penyajian
data dan analisis yang diperoleh dari penggunaan
perangkat lunak yang digunakan (Setiyadi et al., 2019).

SIMPULAN
Proses pengumpulan data kunjungan pasien
dilakukan secara komputerisasi dengan SITT, SIMPUS
dan manual. Persebaran penyakit tuberkulosis lebih
banyak terjadi di Kelurahan Timbulharo. Lebih banyak
menyerang laki-laki dan kategori lansia.
Pengisian identitas pasien perlu diisi secara
lengkap, agar saat data tersebut dibutuhkan sewaktuwaktu sudah tersedia. Promosi kesehatan di wilayah
Puskesmas Sewon I dan Sewon II lebih ditingkatkan
lagi dengan mengunjungi rumah pasien. Dalam
memanfaatkan data kesehatan dari rekam medis
tidak hanya sebatas tabel saja, tetapi juga dilakukan
pemetaan untuk lebih memperjelas, menerangkan,
serta untuk mempermudah dalam rencana promosi
kesehatan.
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