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ABSTRACT
Health volunteers and families have an important role in monitoring the health status of people with
tuberculosis in the community during the covid 19 pandemic. Good health status needs to be supported
through efforts to improve daily nutritional intake and regular health checks at the nearest Commnity
Health Center. Promotive and preventive efforts must be pursued by the patient's support system in the
tuberculosis treatment program to completion. The purpose of this community service activity is to
empower village health volunteers and families of tuberculosis sufferers to assist the healing process
through monitoring health status and improving balanced nutritional intake in meeting daily needs.
This community service activity has involved 25 participants from tuberculosis sufferers and their
families, health volunteers, health workers and community leaders. Meanwhile, the service methods
carried out include health education, providing high protein nutritional intake for tuberculosis
sufferers, the practice of preparing a balanced nutrition menu for tuberculosis sufferers, providing
health information packages and health checks by health workers from the Commnity Health Center.
Furthermore, mentoring and monitoring were carried out by health volunteers and community service
teams on a door-to-door basis to support the success of the tuberculosis program. The results of the
pre-test activity showed that before giving additional high protein nutritional intake, the average body
weight was 39.98 kg with a mean Hb level of 12.66 g/dL. Furthermore, the post-test results showed an
increase in the average body weight to 40.47 kg and the average value of Hb levels was 13.62 g/dL.
Therefore, tuberculosis sufferers who are undergoing a treatment program need to get good nutritional
intake with balanced nutritional values to increase their immune system and improve their immune
system during the covid-19 pandemic.
Keywords: volunteers, family, monitoring, health, tuberculosis.
ABSTRAK
Kader kesehatan dan keluarga mempunyai peran penting dalam memonitor status kesehatan penderita
tuberkulosis di masyarakat khususnya di masa pandemi covid 19. Status kesehatan yang baik perlu
didukung melalui upaya perbaikan asupan gizi harian dan pemeriksaan kesehatan secara berkala di
puskesmas terdekat. Uapaya promotif dan preventif harus diupayakan oleh support system penderita
dalam program pengobatan penyakit tuberculosis sampai tuntas. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini adalah untuk memberdayakan kader kesehatan desa dan keluarga penderita tuberkulosis
untuk membantu proses kesembuhan melalui monitoring status kesehatan dan perbaikan asupan gizi
seimbang dalam pemenuhan kebutuhan harian. Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah melibatkan 25
peserta yang berasal dari penderita tuberkulosis dan keluarganya, kader kesehatan, petugas kesehatan
serta tokoh masyarakat. Adapun, metode pengabdian yang dilakukan meliputi pendidikan kesehatan,
pemberian asupan gizi tinggi protein bagi penderita tuberkulosis, praktek penyusunan menu gizi
seimbang untuk penderita tuberkulosis, pemberian paket informasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan
oleh petugas kesehatan dari Puskesmas. Selanjutnya, pendampingan dan monitoring dilakukan oleh
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kader kesehatan dan tim pengabdi di masyarakat secara door to door untuk mendukung keberhasilan
program tuberkulosis. Hasil kegiatan pre-test menunjukkan sebelum dilakukan pemberian asupan nutrisi
tambahan tinggi protein, berat badan rata-rata yaitu 39,98 kg dengan nilai mean kadar Hb adalah 12, 66
g/dL. Selanjutnya, hasil post-test terjadi peningkatan berat badan rata-rata menjadi 40,47 kg dan nilai
rata-rata kadar Hb yaitu 13,62 g/dL. Maka, penderita tuberkulosis yang sedang menjalani program
pengobatan perlu mendapatkan asupan nutrisi yang baik dengan nilai gizi seimbang untuk meningkatkan
daya tahan tubuh dan memperbaiki sistem imunnya terutama di masa pandemi covid-19.
Kata kunci : kader, keluarga, monitoring, kesehatan, tuberkulosis.

I. PENDAHULUAN
. Pemberdayaan kader kesehatan dan keluarga harus dilakukan untuk mendukung proses
penyembuhan pendeita tuberkulosis di masyarakat. Penderita tuberkulosis seringkali mengalami
masalah dengan asupan nutrisi karena efek samping pengobatannya, hal tersebut mengakibatkan berat
badan penderita semakin menurun dan kurus, lemah, serta rentang untuk mendapatkan serangan dari
penyakit penyerta. Kondisi tubuh yang buruk yang dialami oleh penderita tuberkulosis dapat
menyebabkan gangguan imunologi dan mempengaruhi proses penyembuhan penyakit. Adanya status
gizi yang buruk yang dialami penderita tuberkulosis dapat mempengaruhi produksi antibodi dan
limfosit juga terhambat 1). Sehingga, sistem kekebalan tubuh menurun dan rentan terkena penyakit
infeksi lainnya.
Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sebagian besar penderita tuberkulosis
mempunyai berat badan kurang, sering merasa lemas, nafsu makan dan minum menurun 2). Oleh karena
itu, perlu adanya upaya memperbaiki status gizi mereka dengan cara memberikan asupan nutrisi
memenuhi kebutuhan nilai gizi meliputi komponen karbohidrat, tinggi protein, sayuran dan buah. Status
gizi yang dimiliki oleh seseorang merupakan salah satu faktor yang berperan penting terhadap
munculnya penyakit tuberkulosis 3). Sebaliknya, ketika seseorang memiliki status gizi yang baik, maka
dia akan mempunyai sistem pertahanan tubuh yang kuat untuk melawan infeksi yang terjadi.
Peningkatan status gizi menjadi salah satu program penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia.
Munculnya penyakit tuberkulosis di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peranan faktor resiko, salah
satu faktor resiko yang dapat diidentifikasi yaitu status gizi yang buruk. Dalam proses meningkatkan
derajat kesehatan masyakat maka perlu adanya upaya pemenuhan gizi yang baik dan seimbang bagi
individu dan juga harus diberikan pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat 4). Untuk itu penderita
tuberkulosis harus dijaga jangan sampai mereka mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi, karena
dapat menyebabkan penurunan imunitas tubuh yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Proses
penyakit tuberkulosis aktif akan menurunkan status nutrisi pada penderita seperti dilaporkan dalam
beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia, India, Inggris, dan Jepang 5). Sehingga, pemberian
dan perbaikan gizi merupakan hal urgen yang harus diberikan kepada penderita tuberkulosis di
masyarakat terutama di masa pandemi covid 19 saat ini.
Berdasarkan ha-hal tersebut diatas maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah
dilakukan program perbaikan asupan nutrisi untuk penderita tuberkulosis di masyarakat melalui
pendidikan kesehatan, praktek penyusunan kebutuhan nutrisi, pendampingan dan monitoring ke rumahrumah oleh kader kesehatan. Dalam kegiatan pengabdian ini juga melibatkan petugas kesehatan
puskesmas untuk memonitor tingkat kesehatan penderita tuberkulosis, pemeriksaan fisik dan
memastikan keberlangsungan program pengobatan tuberkulosis sampai tuntas. Dengan adanya program
perbaikan gizi dan program pengobatan tuberkulosis secara berdampingan diharapkan dapat menjadi
upaya nyata dalam mendukung program penyembuhan penyakit tuberkulosis di masyarakat, sehingga
derajat kesehatan dan kualitas hidup penderita tuberkulosis dan keluarga meningkat di masa pandemi
covid 19
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II. METODE
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan hasil penelitian yang telah
dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan ini telah melibatkan 25 peserta yang berasal dari penderita
tuberkulosis dan keluarganya, kader kesehatan, petugas kesehatan dari Puskesmas serta tokoh
masyarakat. Ada tiga tahapan penting dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu 1) tahap
persiapan yang terdiri dari survey pendahuluan, perijinan, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; 2)
tahap pelaksanaan yang terdiri dari pelatihan kader kesehatan desa yang bertanggungjawab program
tuberkulosis, penyuluhan kesehatan tentang penting perbaikan gizi bagi penderita tuberkulosis, praktek
penyusunan diet dan pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemeriksaan status kesehatan penderita tuberculosis
oleh petugas kesehatan Puskesmas danmemastikan program pengobatan tuberkulosis sampai tuntas; dan
3) tahap monitoring dan pendampingan yang dilakukan oleh kader kesehatan, tim pengabdi dari prodi
keperawatan Purwokerto secara door to door di masyarakat untuk memastikan bahwa program
perbaikan gizi tetap dipatuhi oleh penderita dan keluarganya, sehingga proses penyembuhan penyakit
tuberkulosis sesuai dengan yang diharapkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa adanya perubahan pengetahuan dan
ketrampilan keluarga penderita tuberkulosis dalam membantu memenuhi perbaikan gizi bagi
anggotanya yang menderita tuberkulosis. Pada tabel 1 dibawah ini dapat dijelaskan bahwa sebelum
(pre-test) dilakukan kegiatan inti pengabdian didapatkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan keluarga
sebagian besar ada pada kategori cukup dan kurang dengan percentage 30 % dan 60-70 %. Setelah
dilakukan kegiatan pemberian pendidikan kesehatan, pendampingan dan monitoring selama 4 minggu,
terjadi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tentang pentingya perbaikan gizi bagi penderita
tuberkulosis. Hanya 10-20 % keluarga yang perlu dilakukan rencana tindaklanjut dan pendampingan
lebih lama oleh kader kesehatan desa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam
membantu perbaikan gizi bagi penderita tuberkulosis. Kegiatan pendampingan dan monitoring
dilakukan lagi oleh tim pengabdi dan mahasiswa sebagai anggota tim dengan dibantu juga oleh
perangkat desa setempat
Tabel 1. Pengetahuan dan ketrampilan perbaikan gizi bagi penderita TB
No
Aspek
Kategori
Pre-test
Post-test
N
%
N
%
1
Pengetahuan
Baik
1
10
5
50
Cukup
3
30
4
40
Kurang
6
60
1
10
Jumlah
10
100
10
100
2
Ketrampilan
Baik
4
40
Cukup
3
30
4
40
Kurang
7
70
2
20
Jumlah
10
100
10
100
Tingkat pengetahuan masyarakat khususnya keluarga yang mempunyai anggota menderita
tuberkulosis perlu dibantu untuk mendapatkan akses informasi kesehatan yang berhubungan dengan
faktor-faktor pendukung keberhasilan program tuberkulosis. Masyarakat, keluarga dan penderita
tuberkulosis perlu diberikan informasi tentang pentingnya faktor-faktor untuk mendukung keberhasilan
program pengobatan tuberkulosis terutama mereka yang mempunyai pendidikan rendah dan tidak
memiliki pekerjaan. Pemberian pendidikan kesehatan dalam pencegahan penyakit menular di komunitas
dimaksudkan untuk menurunkan risiko terjadi penularan 6). Sehingga, masyarakat dan keluarga
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penderita tuberkulosis dapat mempertahankan derajat kesehatan mereka dan tetap produktif untuk
mendukung kesembuhan anggotanya.

Pengetahuan dan ketrampilan keluarga sebagai support system bagi penderita
tuberkulosis perlu dilakukan updating, sehingga mereka dapat berperan serta secara aktif dalam
penanggulangan TB Paru di komunitas. Keluarga dan kader kesehatan desa perlu memiliki
tingkat pengetahuan yang baik tentang faktor-faktor yang mendukung program penyembuhan
tuberkulosis khususnya peningkatan asupan nutrisi dengan nilai gizi seimbang untuk
meningkatkan daya tahan tubuh penderita. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan untuk
meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku support system penderita tuberkulosis
dapat dilakukan melalui konseling 7). Keluarga akan berperan aktif dalam meningkatkan
asupan nutrisi dengan nilai gizi mikro dan makro untuk membantu proses penyembuhan
penyakit tuberkulosis yang diderita oleh anggotanya. Support system dari keluarga dalam
perbaikan nutrisi dapat meningkatkan status kesehatan penderita menjadi lebih baik, karena
risiko terjadinya kekurangan energi protein (KEP) pada penderita tuberkulosis dapat dicegah.
Meningkatnya penderita tuberkulosis di Indonesia disebabkan oleh perilaku hidup yang
tidak sehat. Hasil survey di Indonesia oleh Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan
Penyehatan Lingkungan (P2MPL) salah satu penyebab tingginya angka kejadian TB Paru di
sebabkan oleh kurangnya tingkat pengetahuan 8). Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang telah dilakukan berupaya untuk mendukung perbaikan perilaku hidup sehat
melalui pemberian asupan nutrisi dengan gizi seimbang. Beberapa kegiatan pendampingan
yang juga dilakukan oleh tim pengabdi meliputi pemberian informasi kesehatan tentang aspekaspek penting pendukung program tuberkulosis, pendampingan dan monitoring ke rumah
penderita untuk memastikan asupan nutrisi penderita tuberkulosis terpenuhi. Tim pengabdi
bersama kader senantiasa mengingatkan keluarga dan penderita tuberkulosis untuk tetap
menjaga protokol kesehatan di masa pandemi covid 19 karena penderita tuberkulosis sangat
rentan untuk tertular. Status kesehatan penderita tuberkulosis juga dipantau oleh petugas
kesehatan puskesmas setempat dan juga memastikan pemberian obat anti tuberkulosis sampai
tuntas.
Tabel 2. Hasil Pemeriksaan status kesehatan penderita TB
No
Pemeriksaan
Pre-test (Mean)
Post-test (Mean)
1
Berat Badan
39,98 kg
40,47 kg
2
Kadar Hb
12,66 g/dL
13,61 g/dL
Pada tabel 2 dapat dijelaskan bahwa pre-test didapatkan nilai mean berat badan penderita
tuberkulosis dari semua kelompok umur anak-anak dan dewasa didapatkan 39,98 kg dengan kadar Hb
12,66 g/dL. Setelah dilakukan perbaikan nutrisi dengan nilai gizi seimbang oleh keluarga dengan
pendampingan kader kesehatan desa selama 4 minggu didapatkan hasil berat badan yang meningkat.
Kegiatan post-test didapatkan nilai mean berat badan penderita tuberkulosis meningkat menjadi 40,47
kg dengan kadar Hb 13,61 g/dL. Jadi hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini bermanfaat dan
berkontribusi terhadap peningkatan status kesehatan penderita tuberkulosis ditandai dengan peningkatan
berat badan dan juga peningkatan nilai kadar Hb dalam batas normal.
Status kesehatan penderita tuberkulosis seringkali mengalami penurunan karena adanya masalah
berhubungan dengan kurang gizi, adanya penyakit penyerta, dan sistem kekebalan tubuh yang
memburuk bahkan aspek kemiskinan. Kondisi-kondisi tersebut akan meningkatkan risiko morbiditas
dan mortalitas di masyarakat. Berdasarkan data WHO (2020) yang dipublikasikan dalam Global TBC
report menyebutkan lima negara berkembang dengan beban penyakit tuberkulosis tertinggi yaitu
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Indonesia, India, Bangladesh, Pakistan dan Nigeria 9). Dalam laporan tersebut diperkirakan ada 2,2 juta
penderita tuberkulosis yang mengalami masalah gizi buruk dan memperberat kondisi penyakit
tuberkulosis yang dideritanya. Sehingga, langkah perbaikan nutrisi dengan memperhatikan gizi
seimbang dalam kegiatan pengabdian ini dapat membantu memperbaiki status kesehatan penderita.
Dalam guideline pengendalian penyakit tuberkulosis menyebutkan bahwa pengobatan program
tuberkulosis di masyarakat harus mempertimbangkan standar perawatan untuk penderita tuberkulosis
sehingga tidak terjadi penularan di komunitas 9, 10). Petugas kesehatan di Puskesmas maupun Rumah
Sakit yang bertanggungjawab dalam program tuberkulosis perlu melakukan perawatan secara
komprehensif, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan penderita. Salah satu uapay yang dapat
dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan asupan makanan dan pemenuhan gizi seimbang.
Upaya ini merupakan bagian integral dari promosi kesehatan dan pencegahan penyakit menular di
masyarakat.
Penderita tuberkulosis sering kali mengalami gangguan menurunan sistem kekebalan pada tubuh
dan sangat rentan untuk mendapatkan penyakit penyerta. Penderita tuberkulosis dengan penyakit
penyerta misalnya diabetus mellitus akan berdampak pada gangguan sistem kekebalan tubuh yang
parah karena akan menyebabkan penurunan status gizinya 11,12). Status gizi yang menurun biasanya
dapat disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang disebabkan oleh hilangnya nafsu makan,
penurunan penyerapan nutrisi, dan meningkatnya penggunaan zat gizi dalam tubuh. Faktor status gizi
merupakan faktor pendukung bagi penanggulangan penyakit infeksi seperti Tuberkulosis khususnya
untuk mendukung penyembuhan program pengobatannya. Oleh karena itu pemberian tambahan nutrisi
dengan gizi yang seimbang dapat membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit Tuberkulosis
tersebut.
Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyatakan bahwa pemberian informasi
pentingnya perbaikan nutrisi, bantuan pendampingan dan monitoring untuk memastikan asupan nutrisi
secara door to door, pemeriksaan status kesehatan secara berkala dan kepatuhan minum obat anti
tuberkulosis, dapat meningkatkan berat badan penderita dari pre-test nilai mean 39,98 kg menjadi 40,47
kg pada post test. Peningkatan berat badan penderita tuberkulosis dapat memberikan gambaran bahwa
upaya perbaikan nutrisi oleh keluarga sebagai tanda klinis sederhana untuk mendukung keberhasilan
program tuberkulosis 9,13,14). Demikian juga berdasarkan hasil penelitian sebelumnya juga menyebutkan
bahwa pemberian edukasi kesehatan kepada penderita tuberkulosis dapat meningkatkan pengetahuan
tentang gizi dan pola makan sehat dimana terdapat perbedaan berat badan yang signifikan pada
penderita tuberkulosis sebelum diberikan edukasi dan setelah diberikan edukasi. Selisih berat badan
penderita tuberkulosis sebelum dan sesudah edukasi yaitu sebesar 2,8 kg 15, 18). Oleh karena itu penting
bagi penderita tuberkulosis untuk menjaga asupan nutrisi untuk mendukung proses penyembuhan
penyakitnya.
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Penderita tuberkulosis harus rajin melakukan pemeriksaan status kesehatannya di Puskesmas
atau fasilitas kesehatan lainnya yang terdekat. Keluarga harus senantiasa memberikan dukungan dan
bantuan akan akses pelayanan kesehatan bagi penderita tuberkulosis. Sehingga, keluarga juga dapat
berkontribusi dalam proses penyembuhan penyakit tuberkulosis. Hal ini didasarkan pada argumentasi
bahwa keluarga yang tinggal serumah dengan penderita tuberkulosis sebagai kontak terdekat memiliki
risiko tiga kali lipat dibandingkan orang lain yang tidak serumah 16, 17, 18). Oleh karena itu, dukungan
kader kesehatan desa dan petugas kesehatan tuberkulosis dari Puskesmas perlu dipertahankan dan
bahkan ditingkatkan untuk mendukung keluarga dan anggotanya untuk sembuh dari penyakit
tuberkulosis.

IV. SIMPULAN
Penderita tuberkulosis yang sedang menjalani program pengobatan perlu mendapatkan asupan
nutrisi yang baik dengan nilai gizi seimbang dari keluarganya. Dampak yang dapat dirasakan oleh
penderita tuberkulosis yaitu adanya peningkatan nilai rata-rata dari berat badan dan kadar Hb sebagai
salah satu indikator adanya perbaikan sistem imunnya. Keluarga sebagai support system terdekat
mempunyai peran dan tanggungjawab penting untuk mendukung keberhasilan program penyembuhan
tuberkulosis. Selanjutnya, kader kesehatan desa dan petugas kesehatan yang bertanggungjawab harus
melakukan pendampingan dan monitoring status kesehatan penderita tuberkulosis di masyarakat secara
berkala dan terjadwal. Penderita tuberkulosis juga harus tetap minum obat antituberkulosis sampai
tuntas
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