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ABSTRAK 
 
Naili Fauziyah. 2010. Faktor yang Berhubungan dengan Drop Out 

Pengobatan TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit Paru-
Paru (BP4) Salatiga. Skripsi. Jurusan Ilmu Kesehatan 
Masyarakat. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I dr. 
Yuni Wijayanti, M.Kes, Pembimping II Eram Tunggul 
Pawenang S.KM, M.Kes. 
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Tuberkulosis Paru sampai saat ini masih menjadi masalah utama kesehatan 
di semua negara. Tetapi dalam program pemberantasan penyakit TB Paru, masih 
adanya kejadian drop out pengobatan pada penderita. Angka drop out penderita 
TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Salatiga tahun 2006 dan 2007 
sebesar 18% dan 13% sedangkan pada tahun 2008 sebesar 19%. Berdasarkan 
standar pelayanan minimal, bahwa nilai drop out tidak boleh lebih dari 5%. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Faktor yang Berhubungan 
dengan Drop Out Pengobatan TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru 
(BP4) Salatiga. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey analitik dengan rancangan 
penelitian case control. Populasi terdiri dari populasi kasus yaitu penderita TB 
Paru yang drop out dari pengobatan dan populasi kontrol yaitu penderita TB Paru 
yang tidak drop out dari pengobatan. Sampel yang diambil terdiri dari sampel 
kasus berjumlah 10 orang dan sampel kontrol berjumlah 20 orang yang diperoleh 
dengan menggunakan teknik simple random sampling. Instrument yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik pengambilan data 
dilakukan dengan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis 
dengan menggunakan uji Chi Square dan uji Fisher’s sebagai uji alternative 
dengan derajat kemaknaan 0,05 dan menghitung nilai Odds Rasio (OR). 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang 
berhubungan dengan drop out pengobatan pada penderita TB Paru yaitu jarak (p 
value = 0.024, OR = 11,000), motivasi penderita(p value = 0.001, OR = 27,000), 
motivasi keluarga(p value = 0.001, OR = 36,000) , pengawas minum obat (p value 
= 0.019, OR = 9,333) efek samping obat(p value = 0.017, OR = 13,500). 
Sedangkan faktor yang tidak berhubungan yaitu pendidika (p value = 0,115), jenis 
kelamin (p value = 0,700) dan sikap (p value = 0,141).  

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah (1) BP4 diharapkan 
mengupayakan kunjungan rumah sebagai bentuk dukungan dan pengawasan 
keteraturan berobat penderita serta upaya peningkatan promosi kesehatan. (2) 
Bagi penderita diharapkan agar teratur berobat sesuai petunjuk dan menyelesaikan 
pengobatan sampai tuntas. (3) Bagi Keluarga diharapkan untuk berperan aktif 
dalam mengawasi dan mendukung penderita dalam menyelesaikan pengobatan. 
(4) Bagi peneliti lain hendaknya melakukan penelitian lanjutan yang mendalam 
sehingga dapat mengetahui faktor risiko lain. 
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ABSTRACT 

Naili Fauziyah. 2001. The Factor that related to the Dropped Out of 
Tuberculoses     treatment in Balai Pengobatan Penyakit 
Paru-Paru (BP4) Salatiga. A thesis of society’s health science 
Semarang University State. Advisors I dr. Yuni Wijayanti, 
M.Kes, Advisors II EramTunggul Pawenang S.KM, M.Kes. 
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Tuberculosis is still being a main medical problem up to now in every 
country. But, in the program of tuberculosis eradication, there still appear dropped 
out patients. The number of dropped out patients in Balai Pengobatan Penyakit 
Paru-Paru Salatiga in 2006 and 2007 about 18% and 13% meanwhile in 2008 
about 19%. 

Based on minimum service standard that the count of dropped out patient 
must not pass the number of 5%. The problem that occurred and being discussed 
in this research is concerning to the factor that related to the dropped out patient in 
Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Salatiga. This research is kind of analytical 
survey with the research plan of case control. The population is consisting of case 
population that is dropped out tubercular from medical treatment. The taken 
sample is consisting of case sample about 10 samples and control sample about 20 
samples which are gained through random sampling. The use instrument in this 
research is questioner. The data is collected through interview. The collected data 
in this research will be analyzed through Chi Square test and Fisher’s test as an 
alternate test with purpose of degree 0,05 and count the amount of Odds Ratio 
(OR).  

From the result of the research, could be concluded that the factor that 
related to the dropped out medical treatment of tubercular is distanced (p value = 
0.024, OR = 11,000), tubercular motivation (p value = 0.001, OR = 27,000), 
family motivation (p value = 0.001, OR = 36,000) , medicine consumption 
watcher (p value = 0.019, OR = 9,333) medicine side effect (p value = 0.017, OR 
= 13,500).  

The suggestion in this research is (1) hopefully PB4 strives for home visit 
as a kind of supporting and regularity monitoring to do medical treatment for 
tubercular and also the increasing health promotion. (2) for tubercular ought to 
check up regularly according to regulation and complete the medical treatment (3) 
for tubercular family ought to be active in monitoring and supporting in 
completing the treatment (4) for the next researcher ought to do the next depth 
research till find oyt another risky factors 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

Pengendalian yang intensif dan disiplin dapat menyembuhkan 

penyakit kronis, minimal penyakit tidak semakin parah (M. Hariwijaya dan 

Sutanto, 2007:1). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh 

kuman TB (Mycobacterium tuberculosis) (Depkes RI, 2007:4). Penyakit TBC ini 

merupakan penyakit kronis (menahun) yang telah lama dikenal masyarakat luas 

dan ditakuti, karena menular (Misnadiarly, 2006). 

Laporan terbaru WHO 2008, yang menggambarkan situasi dunia tahun 

2006, menunjukkan bahwa setiap tahun diperkirakan ada 9,2 juta kasus TB baru 

(139/100.000 penduduk), jumlah kasus baru ini meningkat dari angka tahun 2005, 

yaitu 9,1 juta. Global Tuberculosis Control Report 2008 menyebutkan prevalensi 

TB tahun 2006 adalah 14,4 juta orang. Tahun 2006 diperkirakan ada 1,7 juta 

orang/tahun yang meninggal akibat TB, dan 0,2 juta diantaranya pasien dengan 

HIV (+). Diperkirakan 95% kasus TB dan 98% kematian akibat TB di dunia, 

terjadi pada Negara-negara berkembang. Demikian juga, kematian wanita akibat 

TB lebih banyak dari pada kematian karena kehamilan, persalinan dan nifas 

(Depkes RI, 2007: 3).  

Di Indonesia, Survei Kesehatan Rumah Tangga tahun 2001 menunjukkan 

bahwa TBC  menduduki ranking ketiga sebagai penyebab kematian (9,4% dari 

total kematian) setelah sistem sirkulasi san sistem pernafasan. Pada survei yang 

sama angka kesakitan TBC di Indonesia ketika itu sebesar 800 per 100.000 

penduduk (Umar Fahmi, 2005: 273). Diperkirakan pada tahun 2004, setiap tahun 
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ada 539.000 kasus baru dan kematian 101.000 orang. Insidensi kasus TB positif 

sekitar 100.000 penduduk (Depkes RI, 2007: 4). 

Melihat besarnya masalah tuberkulosis, pada awal tahun 1990-an WHO 

dan International Union Against TB and Lung Diseases (IUATLD) telah 

mengembangkan strategi penanggulangan TB yang dikenal sebagai strategi DOTS 

(Directly Observed Treatment Short-course) dan telah terbukti sebagai strategi 

penanggulangan yang secara ekonomis paling efektif (cost-efective) (Depkes RI, 

2007:6). Pada tahun 1995, program nasional penanggulangan TB mulai 

menerapkan strategi DOTS di Indonesia dan dilaksanakan di Puskesmas secara 

bertahap. Sejak tahun 2000 strategi DOTS dilaksanakan secara nasional di seluruh 

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) terutama Puskesmas yang diintegrasikan dalam 

pelayanan kesehatan dasar (Depkes RI, 2007:8). 

Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas 

diberikan kepada pasien TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan penularan 

TB dan dengan demikian menurunkan insidens TB di masyarakat (Depkes RI, 

2007:6). Keberhasilan pelaksanaan metode DOTS menentukan keberhasilan 

penanggulangan TB Paru yang dapat diukur dari pencapaian angka kesembuhan 

penderita. Target angka kesembuhan (cure rate) adalah 85% (Dinas Kesehatan 

Propinsi Jawa Tengah, 2007). 

Penyakit menular yang dapat menimbulkan kematian ini sebenarnya telah 

ada obatnya, yang efektif dan murah. Namun pengobatan TB Paru yang harus 

dilakukan selama minimal 6 bulan harus diikuti dengan manajemen kasus dan 

tata-laksana pengobatan yang baik. Angka drop-out (DO) pengobatan TB Paru 
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secara nasional diperkirakan tinggi. Hal ini sangat berbahaya, karena pengobatan 

yang dilakukan dengan tidak teratur akan memberi efek yang lebih buruk daripada 

tidak diobati sama sekali. Karena resistensi obat yang terjadi akibat seseorang 

tidak berobat tuntas.atau bila diberi obat yang keliru.akan memberikan dampak 

buruk tidak hanya kepada yang bersangkutan tetapi juga kepada epidemiologi TB 

Paru di daerah tersebut. 

Di Jawa Tengah, pada tahun 2005 ditemukan kasus baru BTA(+)  

sebanyak 16.494 orang dari perkiraan jumlah kasus sebesar 34.760. CDR/angka 

penemuan penderita TB Paru BTA (+) di provinsi Jawa Tengah tahun 2007 

sebesar 47,45% lebih rendah daripada target SPM sebesar 70% dan mengalami 

penurunan bila dibandingkan CDR tahun 2006 yang mencapai 49,82%. CDR 

tertinggi adalah di Kabupaten Pekalongan sebesar 71,92% dan terendah di 

Kabupaten Klaten sebesar 16,57%. Baru dua kabupaten yang dapat mencapai 

target SPM dalam penemuan penderita TB Paru yaitu Kabupaten Batang (70,97%) 

dan Kabupaten Pekalongan (71,92%). Rendahnya angka penemuan ini berarti 

masih banyak kasus TB Paru yang yang belum terdeteksi dan belum terobati 

sehingga dapat menjadi sumber penularan bagi lingkungan sekitar pada penderita 

tersebut. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan upaya penemuan kasus secara 

aktif oleh petugas kesehatan (Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2007:15). 

Dari hasil penelitian di Puskesmas Paringin Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Kalimantan Selatan pada tahun 2002 oleh Ahmad Sauki, menunjukkan bahwa 

faktor pengetahuan, sikap, praktik penderita, pengawasan menelan obat, jenis 

kelamin dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh atau hubungan dengan 

kejadian drop out pengobatan TB paru.  
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Berdasarkan hasil penelitian di BP4 Tegal pada tahun 2002 oleh Tanti 

Indah Sulistyowati, faktor yang berhubungan dengan drop out pengobatan TB 

paru adalah faktor pengetahuan, sikap, praktik, pendapatan, tingkat pendapatan, 

efek samping obat dan pengawas minum obat, sedangkan faktor jarak tidak 

mempunyai hubungan terhadap kejadian drop out pengobatan TB Paru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rafi’i, tentang kajian penderita TB Paru 

yang mengalami drop out di puskesmas Tirto Kabupaten Pekalongan pada tahun 

2001, menunjukkan karakteristik penderita yang mengalami drop out yaitu umur 

(15-29 tahun), jenis kelamin (laki-laki), pendidikan (SD), pekerjaan (bekerja 

secara rutin) dan pengetahuan (berpengetahuan rendah).  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya drop out 

penderita dari pengobatan TB Paru diantaranya pendidikan, jenis kelamin, biaya 

pengobatan, jarak rumah, umur, motivasi keluarga, motivasi penderita, efek 

samping obat, sikap penderita dan dorongan pengawas minum obat. Kegagalan 

pengobatan dan kurang kedisiplinan bagi penderita TB Paru sangat dipengaruhi 

beberapa faktor, salah satunya adalah peran PMO (Pengawas Minum Obat). 

Kolaborasi petugas kesehatan dengan keluarga yang ditunjuk untuk mendampingi 

ketika penderita minum obat, juga faktor yang perlu dievaluasi untuk menentukan 

tingkat keberhasilannya (Purwanta:2000). 

Dari penelitian-penelitian diatas, masih terdapat banyak kejadian drop out 

pengobatan TB Paru, di Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Salatiga pada  tahun 

2006 terdaftar jumlah penderita sebanyak 64 orang, dengan kasus pasien yang 

mengalami putus berobat (drop out) sebanyak 11 orang (18%). Pada tahun 2007 
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terdaftar jumlah penderita sebanyak 63 orang, dengan kasus pasien yang 

mengalami putus berobat (drop out) sebanyak 8 orang (13%). Sedangkan pada 

tahun 2008 terdaftar jumlah penderita sebanyak 64 orang, dengan kasus putus 

berobat (drop out) 12 orang (19%). Dengan melihat data tersebut di atas, pasien 

drop out dari pengobatan TB Paru  pada tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami 

penurunan, tetapi dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami peningkatan 

(Laporan hasil pengobatan penderita TB Paru BP4 Salatiga). 

Berdasarkan data tersebut di atas jelas bahwa yang menjadi masalah dalam 

program pemberantasan penyakit TB Paru adalah masih adanya kejadian drop out 

dari pengobatan pada penderita TB Paru, yang belum sesuai dengan standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan, yaitu angka drop out maksimal adalah 5% 

(Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2005). Dengan mempertimbangkan 

segala keterbatasan yang ada, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian 

untuk mengetahui Faktor yang Berhubungan dengan Drop Out Pengobatan pada 

Penderita TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Salatiga. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum: 

Faktor apa yang berhubungan dengan drop out pengobatan pada penderita 

TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Salatiga? 

 

 



6 

 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus: 

1.2.2.1 Apakah ada hubungan antara pendidikan Penderita dengan drop out 

pengobatan pada penderita TB Paru? 

1.2.2.2 Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan drop out pengobatan 

pada penderita TB Paru? 

1.2.2.3 Apakah ada hubungan antara jarak rumah dengan drop out pengobatan 

pada penderita TB Paru? 

1.2.2.4 Apakah ada hubungan antara motivasi penderita dengan drop out 

pengobatan pada penderita TB Paru? 

1.2.2.5 Apakah ada hubungan antara motivasi keluarga dengan drop out 

pengobatan pada penderita TB Paru? 

1.2.2.6 Apakah ada hubungan antara dukungan pengawas minum obat dengan 

drop out pengobatan pada penderita TB Paru? 

1.2.2.7 Apakah ada hubungan antara tingkat efek samping obat dengan drop out 

pengobatan pada penderita TB Paru? 

1.2.2.8 Apakah ada hubungan antara sikap penderita dengan drop out pengobatan 

pada penderita TB Paru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui adanya hubungan antara faktor yang berhubungan 

dengan drop out pengobatan pada penderita TB Paru. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1  Untuk mengetahui gambaran hubungan antara pendidikan dengan drop 

out pengobatan pada penderita TB Paru. 

1.3.2.2 Untuk mengetahui gambaran hubungan antara jenis kelamin dengan drop 

out pengobatan pada penderita TB Paru. 

1.3.2.3 Untuk mengetahui gambaran hubungan antara jarak dengan drop out 

pengobatan pada penderita TB Paru. 

1.3.2.4 Untuk mengetahui gambaran hubungan antara motivasi penderita dengan 

drop out pengobatan pada penderita TB Paru. 

1.3.2.5 Untuk mengetahui gambaran hubungan antara motivasi kelarga dengan 

drop out pengobatan pada penderita TB Paru. 

1.3.2.6 Untuk mengetahui gambaran hubungan antara pengawas minum obat 

dengan drop out pengobatan pada penderita TB Paru. 

1.3.2.7 Untuk mengetahui gambaran hubungan antara efek samping obat dengan 

drop out pengobatan pada penderita TB Paru. 

1.3.2.8 Untuk mengetahui gambaran hubungan antara sikap penderita terhadap 

pengobatan dengan drop out pengobatan pada penderita TB Paru. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 
1.4.1 Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam merancang dan 

melaksanakan penelitian ilmiah. 
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1.4.2 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Sebagai tambahan kepustakaan dalam pengembangan jurusan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat, mengenai penyakit TB Paru yang berhubungan 

dengan pengobatannya. 

1.4.3 Bagi masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengobatan TB Paru, 

sehingga dapat mendukung penderita TB Paru untuk menyelesaikan 

pengobatan secara teratur. 

1.4.4 Bagi Instansi 

Sebagai tambahan masukan bagi instansi untuk meningkatkan pelayanan 

tentang pengobatan TB Paru, misalnya dengan memberikan penyuluhan-

penyuluhan kepada masyarakat.  

 

1.5 Keaslian Penelitian 
Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No. Judul/Peneliti/Lokasi 
Penelitian 

Tahun Desain Variabel Hasil 

1. Faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 
kegagalan pengobatan 
Tuberkulosis di BP4 
Pati oleh Kusnimah 

2005 Case 
Control 

Variabel Bebas: 
• Peran PMO 
• Pendidikan 
• Pendapatan 
• Efek Samping 

Obat (ESO) 

• Ada hubungan 
antara peran PMO 
dengan kegagalan 
pengobatan 
Tuberkulosis 
(OR:1.283) 

• Ada hubungan 
antara pendidikan 
dengan kegagalan 
pengobatan 
Tuberkulosis 
(OR:18..519) 

• Ada hubungan 
antara pendapatan 
dengan kegagalan 
pengobatan 



9 

 

Tuberkulosis 
(OR:5.526) 

• Ada hubungan 
antara ESO dengan 
kegagalan 
pengobatan 
Tuberkulosis 
(OR:3.352) 

2. Beberapa faktor yang 
berhubungan denga 
kejadian drop out 
pengobatan TB Paru 
di puskesmas Paringin 
Kabupaten Hulu 
Sungai Utara 
Kalimantan Selatan 
oleh Ahmad Sauki 

2002 Kasus 
Kontrol 

Variabel Bebas: 
• Pengetahuan 
• Sikap 
• Praktik 

penderita 
terhadap 
penyakitnya 

• pengawasan 
menelan obat 

• jenis kelamin 
• tingkat 

pendapatan 
Variabel Terikat: 
Kejadian Drop 
out Pengobatan 
TB Paru 
 

• Ada hubungan 
antara pengetahuan 
dengan kejadian 
drop out 
pengobatan TB 
paru (OR:10.7) 

• Ada hubungan 
antara sikap dengan 
kejadian drop out 
pengobatan TB 
paru (OR:4.3)  

• Ada hubungan 
antara praktek 
dengan kejadian 
drop out 
pengobatan TB 
paru (OR:8.2)  

• Ada hubungan 
antara PMO dengan 
kejadian drop out 
pengobatan TB 
paru (OR:3.1) 

 
• Ada hubungan 

antara Jenis 
Kelamin dengan 
kejadian drop out 
pengobatan TB 
paru (OR:5) 

• Ada hubungan 
antara pendapatan 
dengan kejadian 
drop out 
pengobatan TB 
paru (OR:6.5) 
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Tabel 1.2 Matrik Perbedaan Penelitian 

 Kusminah Ahmad Sauki Naili Fauziyah 

Judul Faktor-faktor yang 
berhubungan 
dengan kegagalan 
pengobatan 
Tuberkulosis di BP4 
Pati  

Beberapa faktor 
yang  berhubungan 
dengan kejadian 
drop out pengobatan 
TB Paru 

Faktor yang 
berhubungan 
dengan drop out 
pengobatan pada 
penderita TB Paru 

Tempat, tahun BP4 Pati, 2005 Puskesmas Bringin 
Kabupaten Hulu 
Sungai Utara 
Kalimantan Selatan, 
2002 

Balai pengobatan 
penyakit paru-paru 
Salatiga, 2009. 

Ranmcangan 

penelitian 

Case Control Case Control Case Control 

Variabel bebas Peran PMO, 
Pendidikan, 
Pendapatan, Efek 
Samping Obat 
(ESO) 

Pengetahuan, sikap, 
praktik penderita 
terhadap 
penyakitnya, 
pengawasan 
menelan obat, jenis 
kelamin, tingkat 
pendapatan 

Pendidikan, Jenis 
Kelamin, Jarak, 
Motivasi penderita, 
Motivasi keluarga, 
pengawas Minum 
Obat (PMO), Efek 
Samping Obat 
(ESO), Sikap 
penderita 

Variabel terikat Kegagalan 
pengobatan 
Tuberkulosis 

Kejadian drop out
pengobatan TB Paru 

Drop out 
penmgobatan pada 
penderita TB Paru 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) 

Salatiga. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2010. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini adalah salah satu bagian dari Ilmu kesehatan Masyarakat 

khususnya tentang Epidemiologi 



 

11 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Penyakit TB Paru 

2.1.1.1 Definisi dan penyebab penyakit TB Paru 

 Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh 

kuman (Mycobacterium tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, 

tetapi dapat juga mengenai organ lainnya. ( Depkes RI 2007: 4). 

 Kuman mycobacterium tuberculosis tersebut mempunyai ukuran 0,5-4 

mikron x 0,3-0,6 mikron dengan bentuk batang tipis, lurus atau agak bengkok, 

bergranular atau tidak mempunyai selubung, tetapi mempunyai lapisan luar tebal 

yang terdiri dari lipoid (terutama asam mikolat) ( Widoyono, 2008: 15). Kuman 

ini hanya dapat dilihat dengan mikroskop dengan pewarna pada metode khusus. 

Berwarna merah, berbentuk batang, tahan asam disebut sebagai Basil Tahan Asam 

(BTA) (Misnadiarly 2006). 

 Bakteri tuberkulosis ini mati pada pemanasan 100 0C selama 5-10 menit 

atau pada pemanasan 60 0C selama 30 menit, dan dengan alkohol 70-95% selama 

15-30 detik. Bakteri ini tahan selama 1-2 jam di udara terutama di tempat yang 

lembab dan gelap (bisa berbulan-bulan), namun tidak tahan terhadap sinar atau 

aliran udara (Widoyono, 2008: 15).  
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2.1.1.2 Epidemiologi Tuberkulosis   

 Di negara industri di seluruh dunia, angka kesakitan dan kematian akibat 

penyakit TBC menunjukkan penurunan. Tetapi sejak tahun 1980-an grafik 

menetap dan meningkat di daerah dengan prevalensi HIV tinggi. Morbiditas tinggi 

biasanya terdapat pada kelompok masyarakat dengan social ekonomi rendah dan 

prevalensinya lebih tinggi pada daerah perkotaan daripada pedesaan. 

 SKRT tahun 1992 menunjukkan jumlah penderita penyakit tuberkulosis 

semakin meningkat dan menyebabkan kematian terbanyak yaitu pada urutan 

kedua. Prevalensi penyakit pada akhir pelita IV sebesar 2,5%. Pada tahun 1999 di 

Jawa Tengah, penyakit tuberkulosis menduduki urutan ke-6 dari 10 penyakit 

rawat jalan di rumah sakit, sedangkan menurut SUKSENAS 2001, TBC 

menempati urutan ke-3 penyebab kematian (9,4%) (Widoyono, 2008: 14). 

 Penyakit ini menyerang semua golongan umur dsan jenis kelamin, serta 

mulai merambah tidak hanya pada golongan social ekonomi rendah saja. Profil 

kesehatan Indonesia tahun 2002 menggambarkan persentase penderita TBC 

terbesar adalah usia 25-34 tahun (23,67%), diikuti 35-44 tahun (20,46%), 15-24 

tahun (18,08%), 45-54 tahun (17,48%), 55-64 tahun (12,32%), lebih dari 65 tahun 

(6,68%), dan yang terendah adalah 0-14 tahun (1,31%). Gambaran di seluruh 

dunia menunjukkan bahwa morbiditas dan mortalitas meningkat sesuai dengan 

bertambahnya umur, dan pada pasien berusia lanjut ditemukan bahwa penderita 

laki-laki lebih banyak daripada wanita. Laporan dari seluruh provinsi di Indonesia 

pada tahun 2002 menunjukkan bahwa dari 76.230 penderita TBC BTA (+) 

terdapat 43.294 laki-laki (56,79%) dan 32.936 perempuan (43,21%).  
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2.1.1.3 Cara Penularan Penyakit TB Paru 

Penyakit tuberkulosis paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium 

tuberculosis ditularkan melalui udara (droplet nuclei) saat seorang pasien TBC 

batuk dan percikan ludah yang mengandung bakteri tersebut terhirup oleh orang 

lain saat bernafas. Bila penderita batuk, bersin, atau berbicara saat berhadapan 

dengan orang lain, basil tuberculosis tersembur dan terhisap ke dalam paru orang 

sehat. Masa inkubasinya selama 3-6 bulan (Widoyono, 2008: 15) 

Sumber penularan adalah penderita TB BTA positif. Pada waktu batuk 

atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet 

(percikan dahak), sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak. 

Umumnya penularan terjadi dalam ruangan dimana percikan dahak berada dalam 

waktu yang lama (DepKes 2007:5).  

Penularan terjadi bila orang menghirup kuman TB yang dapat menyerang 

siapa saja (laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya) terutama yang tinggal 

di dalam rumah yang gelap, lembab dan ventilasi udara tidak baik (misnadiarly 

2006). Daya penularan dari seseorang ke orang lain ditentukan oleh banyaknya 

kuman yang dikeluarkan serta patogenesitas kuman yang bersangkutan. Serta 

lamanya seseorang menghirup udara yang mengandung kuman tersebut (Umar 

Fahmi 2005:275). 

2.1.1.4 Gambaran Klinik 

 Gejala umum penyakit TB Paru adalah batuk terus menerus dan berdahak 

selama 3 minggu atau lebih. Gejala lain yang sering dijumpai adalah dahak 

bercampur darah, batuk darah, sesak nafas dan nyeri pada dada, badan lemah, 
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nafsu makan menurun, berkeringan malam walaupun tanpa berkegiatan (Depkes 

RI, 2000: 11) 

2.1.1.3.1 Gejala Sistemik 

 Secara sistemik pada umumnya penderita akan mengalami demam. 

Demam berlangsung pada waktu sore dan malam hari, disertai keringat dingin 

meskipun tanpa kegiatan, kemudian kadang hilang. Gejala ini akan timbul lagi 

beberapa bulan seperti demam influenza biasa dan kemudian juga seolah-olah 

“sembuh” tidak ada demam. 

 Gejala lain adalah malaise (seperti perasaan lesu) bersifat berkepanjangan 

kronik, disertai rasa tidak fit tidak enak badan, lemah lesu, pegal-pegal, nafsu 

makan berkurang, badan semakin kurus, pusing, serta mudah lelah. Gejala 

sistemik ini terdapat baik pada TBC paru maupun TBC yang menyerang orang 

lain. 

(Umar Fahmi 2005:277).  

2.1.1.3.2 Gejala Respiratorik 

 Adapun gejala respiratorik atau gejala saluran pernafasan adalah batuk. 

Batuk biasa berlangsung terus nenerus selama 3 minggu atau lebih. Hal ini terjadi 

apabila sudah melibatkan bronchus. Gejala respiratorik lainnya adalah batuk 

produktif sebagai upaya untuk membuang ekskresi peradangan berupa dahak atau 

sputum. Kadang gejala ini ditandai dengan batuk darah. Hal ini disebabkan karena 

pembuluh darah pecah, akibat luka dalam alveoli yang sudah lanjut. Apabila 

kerusakan sudah meluas, timbul sesak nafas dan apabila pleura sudah terkena, 

maka disertai pula rasa nyeri dada (Umar Fahmi 2005:278). 
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1.1.1.5 Diagnosis 

 Penyebab TBC adalah Mycobacterium tuberculosis, basil atau kuman 

yang berbentuk batang, dan mempunyai sifat tahan terhadap penghilangan warna 

yang bersifat asam dan alkohol (kuman tetap berwarna kemerahan). Karena itu 

disebut basil tahan asam (BTA). Menemukan kuman BTA ini, menjadi dasar 

penting dalam penegakkan diagnosis (Umar Fahmi 2005:278). 

 Diagnosis TB Paru pada orang dewasa ditegakkan dengan ditemukannya 

kuman TB (BTA). Pada program TB nasional, penemuan BTA melalui 

pemeriksaan dahak mikroskopis merupakan diagnosis utama. Pemeriksaan lain 

seperti toraks, biakan dan uji kepekaan dapat digunakan sebagai penunjang sesuai 

dengan indikasinya. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan 

pemeriksaan toraks saja. Foto toraks tidak selalu memberikan gambaran yang 

khas pada TB paru, sehingga sering terjadi overdiagnosis (Depkes RI 2007:14). 

 Hasil pemeriksaan dahak secara mikroskopis dinyatakan positif apabila 

sedikitnya 2 dari 3 pemeriksaan spesimen SPS (sewaktu pagi sewaktu) BTA 

hasilnya positif. Bila hanya 1 spesimen yang positif perlu diadakan pemeriksaan 

lebih lanjut, yaitu roentgen dada atau pemeriksaan dahak SPS diulang. Kalau 

dalam pemeriksaan radiologi, dada menunjukkan adanya tanda-tanda yang 

mengarah kepada TBC maka yang bersangkutan dianggap positif penderita TBC. 

Kalau hasil radiologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda TBC, maka 

pemeriksaan dahak SPS harus diulang. Sedangkan pemeriksaan biakan basil atau 

kuman TBC, hanya dilakukan apabila sarana mendukung untuk itu (Umar Fahmi 

2005:278). 
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Alur Diagnosis TB Paru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1: Alur Diagnosis TB Paru 
Sumber: (Departemen Kesehatan RI 2007:16) 
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- - -  

Foto toraks dan 
pertimbangan dokter 

TB 
BUKAN TB 
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2.1.1.6 Klasifikasi Tuberkulosis Paru 

2.1.1.5.1 Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan 

 Berdasarkan pemeriksaan, TB Paru dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. TBC Paru BTA positif 

Disebut sebagai TBC paru BTA positif apabila sekurang-kurangnya 2 

dari 3 spesimen dahak SPS (Sewaktu Pagi Sewaktu) hasilnya positif, atau 1 

spesimen dahak SPS positif disertai pemeriksaan radiologi paru menunjukkan 

gambaran TBC aktif. 

2. TBC Paru BTA negatif 

Apabila dalam pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS BTA negatif dan foto 

radiologi dada menunjukkan gambaran TBC aktif. TBC paru dengan BTA 

negatif dan gambaran radiologi positif dibagi berdasar tingkat keparahan, bila 

menunjukkan keparahan yakni kerusakan luas dianggap berat. 

3. Tuberkulosis ekstra paru 

Tuberkulosis yang menyerang anggota tubuh di luar paru, termasuk 

pleura yakni yang menyelimuti paru, serta organ lain seperti selaput otak, 

selaput jantung pericarditis, kelenjar limpa, kulit, persendian, ginjal, saluran 

kencing, dan lain-lain. 

 (Umar Fahmi 2005:276) 

2.1.1.5.2 Klasifikasi berdasarkan organ tubuh yang terkena 

 Berdasarkan organ tubuh yang terkena, TB Paru dapat diklasifikasikan 

menjadi: 
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1. Tuberkulosis Paru 

 Tuberkulosis Paru adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan 

(parenkim) paru. Tidak termasuk pleura (selaput paru) dan kelenjar pada hilus. 

2. Tuberkulosis Ekstrak Paru 

 Tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya 

pleura, selaput otak, selaput jantung (pericardium), kelenjar limfe, tulang, 

persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin dan lain-lain. 

(Departemen Kesehatan RI, 2007:18). 

2.1.1.5.3 Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya. 

 Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya dibagi menjadi 

beberapa tipe pasien, yaitu: 

1. Kasus baru 

 Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah 

menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu). 

2. Kasus kambuh (Relaps) 

 Adalah pasien tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan 

tubercklosis dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap, didiagnosis 

kembali denga BTA positif. 

3. Kasus setelah putus berobat (Default) 

 Adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan atau lebih dengan 

BTA positif. 
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4. Kasus setelah gagal (Failure) 

 Adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali 

menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan. 

5. kasus Pindahan (Transfer In) 

 Adalah pasien yang dipindahkan dari UPK yang memiliki register TB lain 

untuk melanjutkan pengobatannya.   

6. Kasus lain 

 Adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan diatas. Dalam kelompok 

ini termasuk kasus kronik, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan masih BTA 

positif setelah selesai pengobatan ulang. 

(Departemen Kesehatan RI, 2007:19) 

2.1.2 Pengobatan TB Paru 

 Pengobatan TB bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah 

kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan dan mencegah 

terjadinya resistensi kuman terhadap OAT (Departemen Kesehatan RI 2007:20). 

 Pengobatan TB menggunakan obat antituberkulosis (OAT) dengan 

metodedirecly observed treatment shortcourse (DOTS). 

1. Kategori I (2 HRZE/4 H3R3) untuk pasien TBC baru. 

2. Kategori II (2 HRZES/HRZE/5 H3R3E3) untuk pasien ulangan (pasien yang 

pengobatan kategori I-nya gagal atau pasien yang kambuh). 

3. Kategori III (2 HRZ/4 H3R3) untuk pasien baru dengan BTA (-), Ro (+). 
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4. Sisipan (HRZE) digunakan sebagai tambahan bila pada pemeriksaan akhir 

tahap intensif dari pengobatan dengan kategori I atau kategori II ditemukan 

BTA (+). 

Obat diminum sekaligus 1 jam sebelum makan (Widoyono, 2008:18) 

Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu: 

1. Tahap awal (intensif) 

 Pada tahap intensif, pasien mendapat obat setiap hari dan perlu 

pengawasan secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Bila 

pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien 

menukar menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Sebagian besar 

pasien TB BTA positif menjadi BTA negative dalam 2 bulan (Departemen 

Kesehatan RI 2007:21). Fase ini bertujuan untuk membunuh kuman sebanyak-

banyaknya dan secepat-cepatnya, karenanya digunakan 4-5 obat sekaligus 

(Tjandra Yoga, 2008: 66). 

 Tahap permulaan diberikan setiap hari selama 2 bulan (2 HRZE): 

a. INH (H)  : 300 mg – 1 tablet 

b. Rifampisin (R) : 450 mg – 1 kaplet 

c. Pirazinamid (Z) : 1500 mg – 3 kaplet @ 500 mg 

d. Etambutol (E) : 750mg – 3 kaplet @ 250 mg 

Obat tersebut diminum setiap hari secara intensif sebanyak 60 kali (Widoyono, 

2008:18). 
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2. Tahap Lanjutan  

 Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam 

jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman 

persister sehingga mencegah terjadinya kekambuhan (Departemen Kesehatan RI 

2007:21). Pada fase ini bertujuan menghilangkan sisa-sisa kuman yang ada, untuk 

mencegah kekambuhan (Tjandra Yoga, 2008: 66). 

 Tahap lanjutan diberikan tiga kali dalam seminggu selama 4 bulan (4 

H3R3): 

a. INH (H)  : 600 mg – 2 tablet @ 300mg 

b. Rifampisin (R) : 450 mg – 1 kaplet 

Obat tersebut diminum 3 kali dalam seminggu sebanyak 54 kali (Widoyono, 

2008:19). 

 Obat TB diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis, dalam 

jumlah cukup dan dosis tepat selama 6-8 bulan, supaya semua kuman dapat 

dibunuh. Dosis tahap intensif dan dosis tahap lanjutan ditelan sebagai dosis 

tunggal pada saat perut kosong. Apabila paduan obat yang digunakan tidak 

adekuat (jenis, dosis dan jangka waktu pengobatan), kuman TB akan berkembang 

menjadi kuman kebal obat (resisten). Pengobatan dilakukan dengan pengawasan 

langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh seorang Pengawas Menelan 

Obat (PMO), untuk menjamin kepatuhan penderita menelan obat (Departemen 

Kesehatan RI, 2000: 34). 
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2.1.3 Drop out pengobatan TB Paru 

 Drop Out adalah keadaan yang menunjukan penderita TB yang berhenti 

melaksanakan terapi obat karena alasan tertentu (Direktorat Bina Farmasi, 

2005:103). Drop out penderita adalah penderita yang tidak mengambil obat 2 

bulan berturut-turut atau lebih sebelum masa pengobatannya selesai. 

Tindak lanjut: dengan melacak penderita tersebut dan memberi penyuluhan 

pentingnya berobat secara teratur. Apabila penderita akan melanjutkan 

pengobatan, dilakukan pemeriksaan dahak. Bila positif mulai pengobatan dengan 

kategori-2; bila negatif sisa pengobatan kategori-1 dilanjutkan (Direktorat Bina 

Farmasi, 2005: 40). 

 Masa pengobatan TB.Paru yang relatif panjang, menyebabkan angka drop 

out pengobatan TB.Paru yang banyak ditentukan oleh ketidakpatuhan pasien 

dalam berobat. Padahal dampak yang ditimbulkan dari ketidakpatuhan secara 

fisiologi adalah setengahnya kematian dan setengah yang lain berbagi antara 

kronis tidak bisa sembuh karena resistensi obat dan sembuh karena kekebalan 

tubuh yang baik. Namun yang lebih berbahaya kondisi psikologis yang semakin 

komplek karena kambuhnya penyakit TB.Paru (Hari Prasetyo, 2006). 

2.1.4  Faktor yang berhubungan dengan drop out pengobatan TB Paru 

2.1.4.1 Pendidikan Penderita 

Pendidikan adalah suatu proses perubahan perilaku menuju kepada 

kedewasaan dan penyempurnaan kehidupan manusia. Pendidikan merupakan 

suatu kegiatan atau usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan 
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jalan membina potensi pribadinya, yang berupa rohani dan jasmani (Budioro B, 

1998: 16). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh K. Mukhsin dkk, tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi keteraturan minum obat pada penderita TBC 

Paru di Kota Jambi pada tahun 2006, hasil uji hubungan membuktikan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna berdasarkan tingkat pendidikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendidikan mempengaruhi keteraturan minum obat pada 

penderita. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden, maka semakin baik 

penerimaan informasi tentang pengobatan penyakitnya sehingga akan semakin 

teratur proses pengobatan dan penyembuhan.  

2.1.4.2 Jenis Kelamin Penderita 

TB membunuh satu juta perempuan di dunia setiap tahun. Di Indonesia, 

tahun 2007 ditemukan 94.614 pasien laki-laki dan 65.642 pasien TB perempuan 

dengan BTA (+). Untuk pasien dengan BTA (-) jumlah yang ditemukan tahun 

2007 56.758 pasien laki-laki dan 45.572 pasien perempuan. TB menyerang 

sebagian besar perempuan pada usia produktif.  

(Tjandra Yoga, 2008:62) 

  Menurut Bart Smet (1994: 229), jenis kelamin merupakan salah satu 

variabel yang penting dalam hubungannya dengan perilaku mencari bantuan. 

Dalam hal ini wanita lebih banyak patuh daripada laki-laki dan menurut penelitian 

Taylor (1991) para wanita cenderung mengikuti anjuran dokter.  
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2.1.4.3 Jarak rumah dengan pelayanan kesehatan 

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dicapai oleh 

masyarakat. Pengertian ketercapaian yang dimaksudkan terutama dari sudut 

lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang 

baik, maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. 

Pelayanan kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja, dan 

sementara itu tidak ditemukan di daerah pedesaan, bukanlah pelayanan kesehatan 

yang baik (Azrul Azwar, 1996:38). 

Akses terhadap pelayanan kesehatan harus baik, artinya bahwa pelayanan 

kesehatan tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, budaya, 

organisasi atau hambatan bahasa. Akses geografis dapat diukur dengan jenis 

tranportasi, jarak, waktu perjalanan dan hambatan fisik lain yang dapat 

menghalangi seseorang untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Djoko wijono, 

2000: 35) 

Pelayanan kesehatan yang tersedia di masyarakat harus bersifat 

berkesinambungan. Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat 

adalah pada setiap saat yang dibutuhkan (Azrul Azwar, 1996:38).  

Menurut penelitian Tjandra Yoga Aditama tentang pola gejala dan 

kecenderungan berobat penderita TB Paru di Unit Rumah Sakit Persahabatan 

Jakarta, bahwa kecenderungan berobat penderita TB Paru melihat berapa jauh 

jarak antara tempat penderita petama kali berobat dengan rumah penderita. 

Sebagaian besar penderita memilih fasilitas kesehatan yang relatif dekat dengan 
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rumahnya. Penderita TB Paru memilih tempat berobat pertama yang hanya 

membutuhkan waktu 30 menit dari rumahnya. Faktor jarak antara rumah dan 

fasilitas kesehatan ini memang merupakan faktor yang penting. Nkinda 

menemukan  bahwa deteksi kasus tuberkulosis akan menurun sejalan dengan 

meningkatnya jarak antara rumah dan fasilitas kesehatan terdekat. 

2.1.4.4 Motivasi  

2.1.4.4.1 Motivasi penderita 

 Motiv atau motivasi merupakan salah satu mekanisme bagaimana 

perilaku terbentuknya dan mengalami proses perubahan atau bagaimana bisa 

dirubah. Motiv juga sering diartikan sebagai dorongan yang timbul dari dalam diri 

seseorang yang secara sadar atau tidak sadar membuat orang berperilaku untuk 

mencapai tujuan yang sesuai dengan kebutuhannya (Budioro, 2002: 39). 

 Motivasi atau upaya untuk memenuhi kebutuhan pada seseorang dapat 

dipakai sebagai alat untuk menggairahkan seseorang untuk giat melakukan tugas 

kewajibannya tanpa harus diperintah atau diawasi (Budioro, 1997: 92).  

Menurut Smeltzer dan Bare (2002), yang menjadi alasan utama gagalnya 

pengobatan adalah pasien tidak mau minum obatnya secara teratur dalam waktu 

yang diharuskan. Pasien biasanya bosan harus minum banyak obat setiap hari 

selama beberapa bulan, karena itu pada pasien cenderung menghentikan 

pengobatan secara sepihak. 

Ketaatan pasien dalam melakukan pengobatan merupakan salah satu faktor 

penentu dalam keberhasilan pengobatan, di samping faktor-faktor lain, yaitu 

ketepatan diagnosis, ketepatan pemilihan obat, ketepatan aturan dosis dan cara 
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pemberian dan faktor sugestif/kepercayaan penderita terhadap dokter maupun 

terhadap obat yang diberikan. Namun ironis sekali kenyataan, bahwa di satu pihak 

ketelitian pemeriksaan dan diagnosis semakin modern, namun di lain pihak 

ketaatan untuk melakukan pengobatan dari pihak pasien seringkali rendah sekali 

(Bagian Farmakologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, 

2008) 

2.1.4.4.2 Motivasi keluarga 

Tindakan yang harus dilakukan keluarga sehubungan dengan penyakit 

Tuberkulosis Paru adalah: 

1. Pencegahan Penularan 

Tindakan pencegahan penularan yang dapat dilakukan oleh keluarga/pasien 

Tuberkulosis adalah: 

a) Menutup mulut bila batuk 

b) Membuang ludah/dahak pada wadah yang teetutup yang telah disediakan 

misalnya kaleng yang telah diisi dengan cairan lysol/pasir. 

c) Memeriksakan anggota keluarga lainnya apakah juga terkena penularan 

Tuberkulosis. 

d) Makan makanan bergizi. 

e) Memperhatikan rumah terutama lantai dan ventilasi/jendela. 

f) Untuk bayi diberikan imunisasi BCG. 

2. Perawatan Pasien Tuberkulosis Paru 

Diharapkan keluarga mampu merawat anggota keluarganya yang menderita 

penyakit Tuberkulosis Paru, yaitu: 
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a) Mengawasi anggota keluarga yang sakit untuk menelan obat secara teratur 

sesuai dengan anjuran dokter. 

b) Mengetahui adanya gejala samping obat dan merujuk bila diperlukan. 

c) Memberikan makanan bergizi 

d) Memberikan waktu istirahat kepada anggota keluarga yang sakit minimal 

8 jam sehari. 

e) Mengingatkan/membawa anggota keluarga yang sakit untuk pemerikasaan 

ulang dahak bulan ke 2, 5 dan 6. 

f) Memodifikasi lingkungan yang dapat menunjang kesembuhan pasien yang 

menderita TB paru, antara lain mengupayakan rumah yang memenuhi 

persyaratan kesehatan misalnya punya jendela atau ventilasi yang cukup, 

bebas debu runah dan lantai yang tidak lembab.   

(Departemen Kesehatan RI, 1998)   

 Keluarga mempunyai peran yang penting dalam penentuan keputusan 

untuk mencari dan mematuhi anjuran pengobatan. Keluarga juga dapat menjadi 

faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan keyakinan dan nilai kesehatan 

individu serta dapat juga menentukan tentang program pengobatan yang diterima. 

Keluarga juga memberi dukungan dan membuat keputusan mengenai perawatan 

dari anggota keluarga yang sakit (Neil Niven, 2000: 195). 

 Dukungan keluarga sangat menunjang keberhasilan pengobatan seseorang 

dengan selalu mengingatkan penderita agar makan obat, memberikan pengertian 

yang dalam terhadap penderita yang sedang sakit dan memberi semangat agar 

tetap rajin berobat (Amira Permatasari, 2005). 
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2.1.4.5  Dukungan Pengawas Minum Obat (PMO) 

Salah satu komponen DOTS adalah pengobatan paduan OAT jangka 

pendek dengan pengawasan langsung. Untuk menjamin keteraturan pengobatan 

diperlukan seorang PMO (Depkes, 2007: 27). 

Kegagalan pengobatan dan kurang kedisiplinan bagi penderita TB Paru 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah peran PMO. 

Kolaborasi petugas kesehatan dengan keluarga yang ditunjuk untuk mendampingi 

ketika penderita minum obat, juga faktor yang perlu dievaluasi untuk menentukan 

tingkat keberhasilannya (Purwanta, 2000). 

a) Persyaratan PMO 

• Seseorang yang dikenal, dipercaya dan disetujui, baik oleh petugas 

kesehatan maupun pasien, selain itu harus disegani dan dihormati oleh 

pasien. 

• Seseorang yang tinggal dekat dengan pasien. 

• Bersedia membantu pasien dengan sukarela. 

• Bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama dengan 

pasien. 

b) Siapa yang bisa jadi PMO 

Sebaiknya PMO adalah petugas kesehatan, misalnya Bidan di Desa, 

Perawat, Pekarya, Sanitarian, Juru Imunisasi, dan lain-lain. Bila tidak ada 

petugas kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat berasal dari kader 

kesehatan, guru, anggota PPTI, PKK atau tokoh masyarakat lainnya atau 

anggota keluarga. 
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c) Tugas seorang PMO 

• Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai 

pengobatan. 

• Memberi dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur. 

• Mengingatkan pasien untuk periksa ulang dahak pada waktu yang telah 

ditentukan. 

• Memberi penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB yang mempunyai 

gejala-gejala mencurigakan TB untuk segera memeriksakan diri ke Unit 

Pelayanan Kesehatan.  

d) Informasi penting yang perlu dipahami PMO untuk disampaikan kepada 

pasien dan keluarganya. 

• TB disebabkan kuman, bukan penyakit keturunan atau kutukan. 

• TB dapat disembuhkan dengan berobat teratur. 

• Cara penularan TB, gejala-gejala yang mencurigakan dan cara 

pencegahannya. 

• Cara pemberian pengobatan pasien (tahap intensif dan lanjutan). 

• Pentingnya pengawasan supaya pasien berobat secara teratur. 

• Kemungkinan terjadinya efek samping obat dan perlunya segera meminta 

pertolongan ke UPK. 

(Departemen Kesehatan RI, 2007: 27) 

 Bedasarkan penelitian K. Mukhsin, dkk, tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi keteraturan minum obat di Kota Jambi,  bahwa keteraturan minum 

obat pada penderita TBC Paru dengan keberadaan PMO dapat dikatakan bagaikan 

murid dengan gurunya. Kelompok penderita TBC paru yang mempunyai PMO 
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memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi teratur  dibandingkan dengan 

penderita yang tidak memiliki PMO.  

2.1.4.6 Efek Samping Obat 

Berdasarkan derajat keseriusannya, efek samping OAT dibagi menjadi: 

1. Efek samping ringan yaitu hanya menyebabkan sedikit perasaan yang tidak 

enak. 

Tabel 2.1 Efek samping ringan OAT 

Efek Samping Penyebab Penatalaksanaan 
Tidak ada nafsu makan, 
mual, sakit perut 

Rifampisin Semua obat OAT diminum 
malam sebelum tidur 

Nyeri sendi Pirasinamid Beri aspirin 
Kesemutan s/d rasa 
terbakar di kaki

INH Beri vitamin B6 (piridoxin) 
100mg per hari. 

Warna kemerahan pada air 
seni 

Rifampisin Tidak perlu doberi apa-apa, 
tetapi perlu penjelasan 
kepada pasien. 

 

2. Efek samping berat yaitu efek samping yang dapat menjadi sakit serius. Dalam 

kasus ini maka pemberian OAT harus dihentikan dan penderita harus segera 

dirujuk ke UPK spesialistik. 

Tabel 2.2 Efek samping berat OAT 

Efek Samping Penyebab Penatalaksanaan 
Gatal dan kemerahan kulit Semua jenis OAT  
Tuli Streptomisin Streptomisin dihentikan, 

ganti Etambutol 
Gangguan keseimbangan Streptomisin Streptomisin dihentikan, 

ganti Etambutol 
Ikterus tanpa penyebab lain Hampir semua OAT Hentikan semua OAT 

sampai ikterus menghilang
Bingung dan muntah-
muntah (permulaan ikterus 
karena obat) 

Hampir semua OAT Hentikan semua OAT, 
segera lakukan tes fungsi 
hati

Gangguan penglihatan Etambutol Hentikan Etambutol 
Purpura dan renjatan (syok) Rifampisin Hentikan Rifampisin 
(Departemen Kesehatan RI, 2007:34). 
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 Pengetahuan mengenai penyakit TB dan keyakinan terhadap efikasi 

obatnya akan mempengaruhi keputusan pasien untuk menyelesaikan terapinya 

atau tidak. Banyaknya obat yang harus diminum dan toksisitas serta efek samping 

obat dapat merupakan faktor penghambat dalam menyelesaikan terapi pasien 

(Badan POM RI, 2006). 

2.1.4.7 Sikap penderita 

 Sikap adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, 

tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap 

secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus 

tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan reaksi yang bersifat 

emosional terhadap stimulus sosial(soekidjo notoatmodjo, 2003: 130). 

 Untuk menyatakan sikap seseorang adalah komponen yang sangat penting 

dalam perilaku kesehatannya, yang kemudian diasumsikan bahwa adanya 

hubungan langsung antara sikap dan perilaku seseorang. Sikap positif seseorang 

terhadap kesehatan kemungkinan tidak otomatis berdampak pada perilaku 

seseorang menjadi positif, tetapi sikap yang negatif terhadap kesehatan hampir 

pasti dapat berdampak negatif  pada perilakunya (Neil niven, 2000: 40). 

 Disamping faktor medis, faktor sikap terhadap penyakit sangat 

mempengaruhi keberhasilan dalam penanggulangan penyakit. Sikap dari penderita 

tersebut tidak perlu merasa rendah diri atau hina karena TB Paru adalah penyakit 

infeksi biasa dan dapat disembuhkan bila berobat denagn benar, serta penderita 

harus mempunyai kesadaran dan tekad untuk sembuh (Amira Permatasari, 2005). 
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2.1.4.8 Biaya Pengobatan 

 Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang dimaksudkan disini 

adalah terutama dari sudut biaya. Biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai 

dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal dan 

karena itu hanya mungkin dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja, 

bukanlah pelayanan kesehatan yang baik (Azrul Azwar, 1996:38). 

Biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk 

menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang 

diperlukan oleh perorangan keluarga, kelompok dan masyarakat (Azrul Azwar, 

1996:123).  

Biaya pelayanan kesehatan masyarakat adalah biaya yang dibutuhkan 

untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan 

masyarakat, yakni yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan serta untuk mencegah penyakit (Azrul azwar, 1996:126). 

Akses terhadap pelayanan kesehatan yang dilihat dari keadaan ekonomi, 

berkaitan dengan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan yang 

pembiayaannya terjangkau pasien (Djoko wijono, 2000: 35). Selain menjadi 

masalah kesehatan, TB juga memiliki dampak ekonomis yang tidak kecil bagi 

pasien dan keluarganya. Karena harus mengeluarkan biaya untuk diagnosis, 

pengobatan, dan biaya untuk transportasi menuju sarana pelayanan kesehatan. 
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2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teori 

Sumber: Soekidjo Notoatmodjo, 2003, Tjandra Yoga, 2008, Azrul Azwar, 1996, 

Crofton John, Departemen Kesehatan RI, 1998, Departemen Kesehatan RI 2007, 

Budioro, 2002, Neil Niven, 2000. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambat 3.1 Kerangka Konsep  

 

3.2 Hipotesis  
 Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian (soekidjo 

Notoadmodjo, 2002:72). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

3.2.1   Ada hubungan antara pendidikan dengan drop out pengobatan TB Paru. 

3.2.2 Ada hubungan antara jenis kelamin dengan drop out pengobatan TB Paru. 

3.2.3 Ada hubungan antara jarak dengan drop out pengobatan TB Paru. 

 
Variabel Bebas 
1. Pendidikan 
2. Jenis Kelamin 
3. Jarak 
4. Motivasi Penderita 
5. Motivasi Keluarga 
6. Dukungan PMO 
7. Efek Samping Obat 
8. Sikap penderita 

Variabel Terikat 
Drop out pengobatan 
TB Paru 

Variabel Perancu: 
Biaya Pengobatan 



35 

 

3.2.4 Ada hubungan antara motivasi penderita dengan drop out pengobatan TB 

Paru. 

3.2.5 Ada hubungan antara motivasi keluarga dengan drop out pengobatan TB 

Paru. 

3.2.6 Ada hubungan antara dukungan pengawas minum obat dengan drop out 

pengobatan TB Paru. 

3.2.7 Ada hubungan antara efek samping obat dengan drop out pengobatan TB 

Paru 

3.2.8 Ada hubungan antara sikap penderita dengan drop out pengobatan TB 

Paru 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan 

Case Control ialah suatu penelitian yang menyangkut bagaimana  faktor-faktor 

dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospective (Soekidjo 

Notoadmodjo, 2002:150) dengan melihat ke belakang tentang riwayat status 

paparan penderita yang dialami oleh obyek. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema dasar studi kasus kontrol 

(Sumber: Sudigdo Sastroasmoro,2002: 112) 

 

Penelitian 
dimulai 
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3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati 

(Sugiyono, 2005: 2).  

3.4.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendidikan, jenis kelamin, 

jarak,motivasi penderita, motivasi keluarga, pengawas minum obat, efek samping 

obat dan sikap penderita. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru. 

3.4.3 Variabel Perancu 

 Variabel Biaya dianggap sama karena semua sampel melakukan 

pengobatan di tempat yang sama yaitu Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru 

Salatiga. 

3.5 Definisi Operasional Skala Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Skala Pengukuran Variabel 

No. Variabel Batasan Teori Alat Ukur Kategori Skala 
Pengukuran 

1. Variabel 
terikat:  
Drop out 
pengobatan 
TB Paru 

Penderita yang 
tidak 
mengambil obat 
2 bulan 
berturut-turut 
atau lebih 
sebelum masa 
pengobatannya 
selesai. 
(Depkes RI 
2007: 31) 

Data 
sekunder 

1. Drop out (tidak 
menyelesaikan 
pengobatan). 
2. Pengobatan 
lengkap 
(Laporan hasil 
pengobatan 
penderita TB Paru 
BP4 Salatiga) 
 

Ordinal

2. Variabel 
bebas: 
Pendidikan 

Pendidikan 
berprogram 
terstruktur dan 

Kuesioner 1. Pendidikan dasar 
≤ 9 tahun 
2.Pendidika 

Ordinal
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berlangsung di 
persekolahan 
yang ditempuh 
responden 
sampai kelas 
terakhir dalam 
tahun. 

menengah 10-12 
tahun 
3.Pendidikan tinggi 
>12 tahun 
(DEPDIKNAS, 
2004). 
 
 
 

3. Jenis 
Kelamin 

Jenis kelamin 
responden 

Kuesioner 1. Laki-laki 
2. Perempuan 

Nominal

4. Jarak Jarak yang 
ditempuh oleh 
penderita untuk 
sampai pada 
tempat 
pengobatan 

Kuesioner 1. lebih 60 menit 
dengan kendaraan 
 2. 30-60 menit 
dengan kendaraan 
3. kurang 30 menit 
dengan kendaraan 
4. kurang 30 menit 
jalan kaki 
(Tjandra Yoga A,) 

Ordinal

5.  Motivasi 
Penderita 

Dorongan untuk 
melakukan 
pengobatan 
secara teratur 
dalam 
penyelesaian 
pengobatan. 

Kuesioner SS:Sangat Setuju 
S: Setuju 
R: Ragu-ragu 
TS: Tidak Setuju 
STS:Sangat 
Tidak Setuju 
Kategori: 
1. Rendah jika  
skor 0 - 23 
2. Sedang  jika 
skor 24 – 35 
3. Tinggi jika 
skor 36 - 40 
(Saifudin Azwar, 
2008: 109-110) 

Ordinal

6. Motivasi 
Keluarga 

Dorongan dari 
keluarga 
terhadap pasien 
untuk 
menyelesaikan 
pengobatan 
secara teratur. 

Kuesioner SS:Sangat Setuju 
S: Setuju 
R: Ragu-ragu 
TS: Tidak Setuju 
STS:Sangat 
Tidak Setuju 
Kategori: 
1. Rendah jika  
skor 0 - 23 
2. Sedang  jika 
skor 24 – 35 
3. Tinggi jika 
skor 36 - 40 

Ordinal
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(Saifudin Azwar, 
2008: 109-110) 

7. Dukungan 
Pengawas 
Minum Obat 
(PMO) 

Seseorang yang 
mempunyai 
tugas untuk 
mengawasi 
pasien dalam 
meminum Obat 
Anti 
Tuberkulosis 
serta dikenal, 
dipercaya dan 
disetujui, baik 
oleh petugas 
kesehatan 
maupun pasien. 

Kuesioner SS:Sangat Setuju 
S: Setuju 
R: Ragu-ragu 
TS: Tidak Setuju 
STS:Sangat 
Tidak Setuju 
Kategori: 
1. Rendah jika  
skor 0 - 18 
2. Sedang  jika 
skor 19 - 28 
3. Tinggi jika 
skor 29 - 32 
 (Saifudin Azwar, 
2008: 109-110) 

Ordinal

8. Efek 
Samping 
Obat 

Efek samping 
yang dapat 
menyebabkan 
sedikit 
perasaan yang 
tidak enak, 
tetapi juga 
dapat menjadi 
sakit serius. 

Kuesioner 1. Efek samping 
berat: gatal, 
kemerahan kulit, 
tuli, ganggian 
keseimbangan, 
gangguan 
penglihatan, 
muntah-muntah.  
2. Efek samping 
ringan: tidak ada 
nafsu makan, 
mual, sakit perut, 
nyeri sendi, 
kesemutan/rasa 
terbakar pada 
kaki, warna 
kemerahan pada 
aid seni. 
3. Tidak ada efek 
samping 
(DepKes RI, 
2007: 34) 

Ordinal 

  9.   Sikap 
Penderita 

Kehendak 
untuk 
melakukan 
pengobatan 
secara teratur 

Kuesioner SS:Sangat Setuju 
S: Setuju 
R: Ragu-ragu 
TS: Tidak Setuju 
STS:Sangat 
Tidak Setuju 
Kategori: 
1. Negatif jika  
skor 0 - 23 
2. Positif  jika 
skor 24 - 40 
(Saifudin Azwar, 
2008: 109-110) 

Ordinal 
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3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 
3.6.1 Populasi 

3.6.1.1 Populasi kasus 

Populasi kasus dalam penelitian ini adalah semua penderita TB Paru yang 

drop out dari pengobatan di  Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang 

berjumlah 12 orang. 

3.6.1.2 Populasi kontrol 

Populasi kontrol dalam penelitian  ini adalah semua penderita TB Paru 

yang tercatat sebagai pasien di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang 

berjumlah 52 orang. 

3.6.2    Sampel 

3.6.2.1 Sampel kasus 

 Sampel kasus dalam penelitian ini adalah penderita TB Paru yang drop out 

dari pengobatan yang berjumlah 10 orang. 

3.6.2.2 Sampel kontrol  

 Sampel kontrol dalam penelitian ini adalah penderita yang tidak drop out 

dari pengobatan TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Salatiga yang 

berjumlah 20 orang. 

Adapun cara perhitungan penghitungan sampel dalam penelitian ini adalah 

Odds Ratio (OR) dengan rumus: 

(Sudigdo&Sofyan Ismael, 1995: 202) 

n1 = n2 = 
2

2211 )2( QPQPZPQZ ++ βα  

   (P1 - P2)2 
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P1 =   OR x P2 

 (1 – P2) + (OR x P2) 

Keterangan : 

n1=n2 = Besar Sanpel 

P1 = Perkiraan proporsi efek pada kasus 

P2 = Proporsi pada kelompok kontrol (0.419) 

Zα = Nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan tingkat 

kemaknaan α = 0.05 yaitu 1.96 

Zβ = Nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan kuasa sebesar 

yang diinginkan sebesar 80% yaitu power 0,84 

OR = Odds rasio dari penelitian terdahulu (18,519)  

 Adapun penghitungan besar sampel yaitu sebagai berikut: 

P1 =   18,519  x  0,419   P = P1 + P2 
 (1 – 0,419) + (18,519 x 0,419)             2 
 

     =   7,759461        = 0,93 + 0,419 

 8, 340461        2  

     =   0,93         = 0,6745 

Q1 = 1 – P1      Q2 = 1 – P2 

      = 1 – 0,93            = 1 – 0,419 

      = 0,07            = 0,581 

Q = 1 – P 

    = 1 -  0,6745 

    = 0,3255 

n1 = n2 = 
2

2211 )2( QPQPZPQZ ++ βα  

  (P1 - P2)2 
 
 = 2)581,0419,007,093,084,03255,06745,0296,1( ×+×+××    
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    (0,93-0,419)2 

 = 2)243439,00651,084,04390995,096,1( ++  

    0,261121 

 = (1,96 x 0,6626 + 0,2591)2 

  0,261121 

 = (1,557796)2 

0,261121 

            = 2,426728378 

 0,261121 

            = 9,29 → 10 

 Jadi besar sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 10 orang 

kasus. Perbandingan kasus dan kontrol 1: 2 maka kontrol sebesar 20 orang. 

3.6.3 Teknik pengambilan sampel  

 Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan probability sampling yaitu 

teknik sanpling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2005: 57). Teknik 

pengambilan sampel ini menggunakan simple random sampling yaitu 

pengambilan sampel secara acak sederhana (Soekidjo Notoadmojo, 2002: 85). 

Pada cara ini dihitung terlebih dahulu jumlah subjek dalam populasi yang akan 

dipilih sampelnya kemudian diambil secara random atau acak (Sudigdo, 2002:72). 

 

3.7 Sumber Data Penelitian  

 Sumber penelitian ini berasal dari data primer yaitu kuesioner dan data 

sekunder yaitu rekam medik dari BP4 Salatiga.  
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3.8 Instrumen Penelitian 

3.8.1 Instrumen Penelitian yang Digunakan 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data. 

Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmodjo (2005: 48), instrumen adalah 

perangkat yang digunakan untuk mengungkap data. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitia ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan 

tersusun dengan baik dimana responden hanya memberikan jawaban saja. 

Kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang faktor yang 

berhubungan dengan drop out penderita dari pengobatan TB Paru yaitu mengenai 

pendidikan, jenis kelamin, jarak, motivasi penderita, motivasi  keluarga, dukungan 

PMO, efek samping obat dan siap penderita. 

3.8.2 Uji Instrumen Penelitian 

Untuk menyempurnakan penelitian, maka instrumen penelitian tersebut 

perlu diuji cobakan, dengan tujuan untuk diketahui apakah instrumen penelitian 

tersebut dapat digunakan untuk pengambilan data atau tidak. 

Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat terpenuhinya syarat 

validitas dan reabilitas yang baik. Uji instrument tersebut adalah sebagai berikut: 

3.8.2.1 Uji Validitas 

 Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui instrumen yang valid atau sahih 

kuesioner diuji validitasnya menggunakan uji product moment. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila korelasi tiap butir memiliki nilai positif dan nilai r hitung 

> r table (Soekidjo Notoatmojo, 2002:129). 
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rxy = 
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Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi antara item dengan total 

ΣXY : Jumlah perkalian nilai item dengan nilai total 

ΣX : Jumlah nilai masing-masing item 

ΣY : Jumlah nilai total 

N : Jumlah subyek 

 Item pertanyaan dinyatakan valid apabila rxy yang diperoleh dari hasil 

pengujian setiap item soal lebih besar dari r table ( rxy > r tabel). 

3.8.2.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Soekidjo Notoatmojo, 2002: 

133). Ini berarti menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran itu tetap 

konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama. 

Untuk uji reliabilitas instrumen dilakukan setelah uji validitasnya. Uji 

reliabilitas instrument untuk pertanyaan yang valid diuji dengan rumus Alpha 

dengan bantuan komputer SPSS windows 12,00. 

 

3.9 Teknik Pengambilan Data 

 Pada penelitian ini pengambilan data dengan teknik wawancara, yaitu 

suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya 
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jawab secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini wawancara 

dengan kuesioner yaitu merupakan sejumlah pertanyaaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal yang diketahui (Suharsimi Arikunto, 2002: 128). Dalam penelitian ini 

kuesioner untuk memperoleh data tentang pendidikan, jenis kelamin, jarak, 

motivasi penderita, motivasi keluarga, dukungan pengawas minum obat, efek 

samping obat dan sikap penderita. 

 

3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.10.1 Teknik Pengolahan Data 

Adapun tahap-tahap dalam mengaolah data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Editing 

       Data yang terkumpul kemudian diedit dilapangan artinya semua jawaban 

responden sudah sesuai dengan maksud pertanyaan yang diajukan. 

2) Coding 

       Memberi kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan mengolah 

data. 

3) Entry 

        Data yang telah dikode kemudian dimasukkan dalam program komputer 

untuk selanjutnya akan diolah. 

3.10.2 Analisis data 

      Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut: 
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3.10.2.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan tiap-tiap variabel 

yaitu variabel pendidikan, jarak,motivasi penderita,  motivasi keluarga, pengawas 

minum obat, efek samping obat dan sikap penderita yang disajikan dalam bentuk 

distribusi frekuensi. 

3.10.2.2  Analisis Bivariat 

   Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan dan berkorelasi (Soekodjo Notoatmodjo, 2002:102). Pada analisia 

bivariat, dilakukan dengan membuat tabel silang antara variabel terikat dan bebas 

yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan  masing-masing faktor 

dengan kejadian drop out pengobatan pada penderita TB Paru di Balai Pengobatan 

Penyakit Paru-Paru Salatiga. 

Analisis bivariat dilaksanakan dengan menggunakan uji chi square (x2) 

apabila tidak memenuhi syarat uji Chi square maka digunakan uji alternatifnya 

yaitu uji Fisher’s Exact, dengan menggunakan α =0,05 dan Confidence Interval 

(CI) sebesar 95 %. Estimasi besar sampel dihitung dengan menggunakan odd 

ratio (OR). Dalam penelitian ini, uji chi square digunakan sebagai uji dependensi 

untuk menguji hipotesis, mengenai ada atau tidaknya hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. 

Rumus yang digunakan dalam uji chi square (x2) adalah sebagai berikut: 

Rumus : X2 = ( )∑
=

−k

i n

h

f
ff

1

2
0 (Sugiyono, 2005: 104). 
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Untuk mengetahui estimasi risiko relatif dihitung odd ratio (OR) dengan 

tabel 2x2. OR menunjukkan besarnya peran faktor risiko yang diteliti terhadap 

penyakit (efek) dengan rumus sebagai berlikut: 

Tabel 3.2 Tabel 2x2  Penentuan Odd Rasio (OR) 

Faktor Risiko Efek Total Kasus Kontrol 
Ya (+) A B a+b 
Tidak (-) C D c+d 
Total a+c b+d a+b+c+d 

 

( )
( )

( )
( ) bc

ad
dbd
dbb

cac
caaOR =

+
+

+
+

=
/
/:

/
/  

Keterangan: 

OR = odd rasio 

a = subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek 

b = subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek 

c = subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek 

d = subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek 

(Sudigdo Sastroasmoro, 2002:102). 

Intepretasi hasil perhitungan Odd Rasio (OR) sebagai berikut: 

1. Bila nilai Odd Rasio (OR) > 1 berarti variabel yang diduga merupakan faktor 

risiko  untuk timbulnya penyakit tertentu 

2. Bila nilai Odd Rasio (OR) < 1 berarti variabel yang diduga merupakan faktor 

protektif, dengan kata lain faktor yang diteliti tersebut mengurangi kejadian 

penyakit 
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3. Bila nilai Odd Rasio (OR) = 1 berarti variabel yang diduga sebagai faktor 

risiko tersebut tidak ada pengaruhnya untuk terjadinya efek, atau dengan kata 

lain bersifat netral.  

Dasar penganbilan keputusan yang dipakai adalah berdasarkan probabilitas. Jika 

probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak. Ini berarti kedua variabel “Ada Hubungan”. 

Akan tetapi jika Ho diterima, yaitu probabilitas > 0,05, ini berarti kedua variabel 

“Tidak Ada Hubungan”. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Analisis Univariat 

4.1.1 Drop Out Pengobatan TB Paru 

Tabel 4.1 Distribusi Sampel menurut Status Pengobatan 

No. Status Pengobatan f % 

1. Drop out 10 33,3 
2. Pengobatan Lengkap 20 66,7 
 Jumlah 30 100% 

Sumber: hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan bahwa proporsi sampel yang drop out 

dari pengobatan sebanyak 10 orang (33,3%) dan penderita dengan pengobatan 

lengkap sebanyak 20 orang (66,7%). 

4.1.2 Pendidikan 

Tabel 4.2 Distribusi Sampel menurut Tingkat Pendidikan 

No. Pendidikan f % 
1. Pendidikan Dasar ≤ 9 

tahun 
9 30,0 

2. Pendidikan Menengah 10-
12 tahun 

14 46,7 

3. Pendidikan Tinggi > 12 
tahun 

7 23,3 

 Jumlah 30 100% 
Sumber: hasil penelitian 

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan bahwa proporsi sampel yang mempunyai 

tingkat Pendidikan Dasar ≤ 9 tahun sebanyak 9 orang (30,0%) dan yang 

mempunyai Pendidikan Tinggi >12 tahun sebanyak 7 orang (23,3%). 

50 
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4.1.3 Jenis Kelamin 

Tabel 4.3 Distribusi Sampel menurut Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin f % 

1. Laki-laki 15 50 
2. Perempuan 15 50 
 Jumlah 30 100% 

Sumber: hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan bahwa proporsi sampel yang berjenis 

kelamin laki-laki  sebayak 15 orang (50%) dan berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 115 orang (50%). 

4.1.4 Jarak    

Tabel 4.4 Distribusi Sampel menurut Jarak Rumah dengan Tempat Pelayanan 
Kesehatan 
No. Jarak f % 

1. > 60 menit dengan 
kendaraan  

6 20,0 

2. 30-60 menit dengan 
kendaraan  

11 36,7 

3. < 30 menit dengan 
kendaraan 

13 43,3 

 Jumlah 30 100% 

Sumber: hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan bahwa proporsi sampel yang mempunyai 

jarak <30 menit dengan kendaraan sebanyak 13 responden (43,3%) dan >60 menit 

dengan kendaraan sebanyak 6 responden (20%).  

4.1.5 Motivasi Penderita 

Tabel 4.5 Distribusi Sampel menurut Tingkat Motivasi Penderita 

No. Motivasi Penderita f % 

1. Rendah 14 46,7 
2. Sedang 14 46,7 
3. Tinggi 2  6,6 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: hasil penelitian  
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Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan bahwa proporsi sampel yang mempunyai 

tingkat motivasi penderita rendah sebanyak 14 responden (46,7%), dan tingkat 

motivasi penderita tinggi sebanyak 2 responden (6,6%). 

 4.1.6 Motivasi Keluarga 

Tabel 4.6 Distribusi Sampel menurut Tingkat Motivasi Keluarga 
No. Motivasi Keluarga f % 

1. Rendah 13 43,3 
2. Sedang 14 46,7 
3. Tinggi 3  10,0 
 Jumlah 30 100% 

Sumber: hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan bahwa proporsi sampel yang mempunyai 

tingkat motivasi keluarga rendah sebanyak 13 responden (43,3%), dan tingkat 

motivasi keluarga tinggi sebanyak 3 responden (10,0%). 

4.1.7 Pengawas Minum Obat 

Tabel 4.7 Distribusi Sampel menurut Tingkat Dukungan Pengawas Minum Obat 
No. Pengawas Minum Obat f % 

1. Rendah 14 46,7 
2. Sedang 14 46,7 
3. Tinggi 2  6,6 
 Jumlah 30 100% 

Sumber: hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan bahwa proporsi sampel yang mempunyai 

tingkat dukungan pengawas minum rendah sebanyak 14 responden (46,7%), dan 

tingkat dukungan pengawas minum obat tinggi sebanyak 2 responden (6,6%). 
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4.1.8 Efek Samping Obat 

Tabel 4.8 Distribusi Sampel menurut Tingkat Efek Samping Obat yang Diderita 
No. Motivasi Penderita f % 

1. Berat 2 6,7 
2. Ringan 15 50,0 
3. Tidak Ada 13  43,3 
 Jumlah 30 100% 

Sumber: hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.8 didapatkan bahwa proporsi sampel yang mempunyai 

efek samping obat berat sebanyak 2 responden (6,7%), dan tidak ada efek 

samping obat sebanyak 13 responden (43,3%). 

4.1.9 Sikap Penderita 

Tabel 4.9 Distribusi Sampel menurut Sikap Penderita 
No. Sikap Penderita f % 

1. Negatif 6 20,0 
2. Positif 24 80,0 
 Jumlah 30 100% 

Sumber: hasil penelitian 

Berdasarkan tabel 4.9 didapatkan bahwa proporsi sampel yang mempunyai 

sikap negatif sebanyak 6 responden (20%) dan sikap positif sebanyak 24 orang 

(80%). 

 

4.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat pada penelitian faktor yang berhubungan dengan drop out 

pengobatan pada penderita TB Paru di BP4 Salatiga, meliputi: 
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4.2.1 Hubungan antara Pendidikan dengan drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru 

Tabel 4.10 Hubungan antara Pendidikan dengan drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru. 

 
Pendidika
n 

Kejadian Drop Out Pengobatan TB Paru  
p Value Drop out Tidak Drop 

out 
Total 

Σ % Σ % Σ % 
Dasar 5 50,0 4 20,0 9 30,0  

0,115 Menengah 
+ Tinggi 

5 50,0 16 80,0 21 70,0 

Total 10 100 20 100 30 100  
Sumber:hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

antara pendidikan dengan drop out pengobatan TB Paru. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan uji Fisher’s Exact dimana hasil p = 0,115. Oleh karena p < 

0,05 berarti H0 ditolak.  

Hasil penelitian ini terdapat 5 responden (50%) mempunyai pendidikan 

dasar ≤9 tahun dan  5 responden (50%) mempunyai pendidikan menengah + 

tinggi pada kelompok kasus, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 4 

responden (20%) mempunyai pendidikan dasar dan 16 responden (80%) 

mempunyai pendidikan menengah + tinggi. 
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4.2.2 Hubungan antara Jenis Kelamin dengan drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru 

Tabel 4.11 Hubungan antara Jenis Kelamin dengan drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru. 

Jenis 
Kelamin 

Kejadian Drop Out Pengobatan TB Paru  
p Value Drop out Tidak Drop 

out 
Total 

Σ % Σ % Σ % 
Laki-laki 6 60,0 9 45,0 15 50,0  

0,700 Perempua
n 

4 40,0 11 55,0 15 50,0 

Total 10 100 20 100 30 100  
Sumber:hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

antara jenis kelamin dengan drop out pengobatan TB Paru. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan uji Fisher’s Exact dimana hasil p = 0,700. Oleh karena p < 

0,05 berarti H0 ditolak.  

Hasil penelitian ini terdapat 6 responden (60%) berjenis kelamin laki-laki 

dan 4 responden (40%) berjenis kelamin perempuan pada kelompok kasus, 

sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 9 responden (45%) berjenis kelamin 

laki-laki dan 11 responden (55%)  berjenis kelamin perempuan. 
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4.2.3 Hubungan antara Jarak Rumah dengan drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru 

Tabel 4.12 Hubungan antara Jarak dengan drop out pengobatan pada penderita TB 

Paru. 

Jarak Kejadian Drop Out Pengobatan TB Paru  
p 

Value 

 
OR 

 
CI Drop out Tidak Drop 

out 
Total 

Σ % Σ % Σ % 
30-60 s/d 
>60mnt 
dgn 
kendaraan 

9 90,0 9 45,0 18 60,0  
 
 

0,024 

  

<30 mnt 
jln kaki 
s/d 30 mnt 
dgn 
kendaraan 

1 10,0 11 55,0 12 40,0    
11,000 

1,164-
103,944 

Total 10 100 20 100 30 100    
Sumber:hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa  ada hubungan antara 

jarak  dengan drop out pengobatan TB Paru. Hal ini dapat ditunjukkan dengan uji 

Fisher’s Exact dimana hasil p = 0,024. Oleh karena p < 0,05 berarti H0 ditolak. 

Hasil penelitian ini terdapat 9 responden (90%) mempunyai jarak 30-60 

menit s/d <60 menit dengan kendaraan dan 1 responden (10%) mempunyai jarak 

< 30 menit jalan kaki + 30 menit dengan kendaraan pada kelompok kasus, 

sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 9 responden (45%) mempunyai jarak 

30-60 menit dengan kendaraan + >60 menit dengan kendaraan dan 11 responden 

(55%) mempunyai jarak < 30 menit jalan kaki + 30 menit dengan kendaraan. 

Perhitungan Risk Estimate di dapatkan Odds Ratio 11,000 > 1 dan CI 

1,164-103,944. Hal ini berarti bahwa responden dengan jarak <30 menit jalan kaki 

dan <30 menit dengan kendaraan mempunyai risiko 11,000 kali untuk drop out 
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dibandingkan responden dengan jarak 30-60 menit dengan kendaraan dan >60 

menit dengan kendaraan. Nilai OR > 1 menunjukkan bahwa jarak dapat 

mempertinggi risiko terhadap kejadian drop out pengobatan TB Paru. 

4.2.4 Hubungan antara Motivasi Penderita dengan drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru 

Tabel 4.13 Hubungan antara motivasi penderita dengan drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru. 

Motivasi 
Penderita 

Kejadian Drop Out Pengobatan TB Paru  
p 

Value 

 
OR 

 
CI Drop out Tidak Drop 

out 
Total 

Σ % Σ % Σ % 
Rendah 9 90,0 5 45,0 14 46,7  

0,001 
  

Sedang+ 
Tinggi 

1 10,0 15 55,0 16 53,3    
27,000 

2,075-
269,460 

Total 10 100 20 100 30 100    
Sumber:hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa  ada hubungan antara 

motivasi penderita dengan drop out pengobatan TB Paru. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan uji Fisher’s Exact dimana hasil p = 0,001. Oleh karena p < 

0,05 berarti H0 ditolak.  

Hasil penelitian ini terdapat 9 responden (90%) mempunyai motivasi 

penderita rendah dan 1 responden (10%) mempunyai motivasi penderita sedang 

dan tinggi pada kelompok kasus, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 5 

responden (25%) yang mempunyai motivasi penderita rendah dan 15 responden 

(55%) mempunyai motivasi penderita sedang + tinggi.  

Perhitungan Risk Estimate di dapatkan Odds Ratio 27,000 > 1 dan CI 2,705-

269,460. Hal ini berarti bahwa responden dengan motivasi penderita rendah memiliki  
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risiko 27,000 kali untuk drop out dibandingkan responden dengan motivasi penderita 

sedang dan tinggi. Nilai OR > 1 menunjukkan bahwa motivasi penderita yang rendah 

dapat mempertinggi risiko terhadap kejadian drop out pengobatan TB Paru. 

4.2.5 Hubungan antara Motivasi Keluarga dengan drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru 

Tabel 4.14 Hubungan antara motivasi keluarga dengan drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru. 

Motivasi 
Keluarga 

Kejadian Drop Out Pengobatan TB Paru  
p 

Value 

 
OR 

 
CI Drop out Tidak Drop 

out 
Total 

Σ % Σ % Σ % 
Rendah 9 90,0 4 20,0 13 43,3  

0,001 
  

Sedang+ 
Tinggi 

1 10,0 16 80,0 17 56,7    
36,000 

3,473-
373,177 

Total 10 100 20 100 30 100    
Sumber:hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa  ada hubungan antara 

motivasi keluarga dengan drop out pengobatan TB Paru. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan uji Fisher’s Exact dimana hasil p = 0,001. Oleh karena p < 

0,05 berarti H0 ditolak.  

Hasil penelitian ini terdapat 9 responden (90%) mempunyai motivasi 

keluarga rendah dan 1 responden (10%) mempunyai motivasi keluarga sedang dan 

tinggi pada kelompok kasus, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 4 

responden (20%) mempunyai motivasi keluarga rendah dan 16 responden (80%) 

mempunyai motivasi keluarga sedang dan tinggi. 

Perhitungan Risk Estimate di dapatkan Odds Ratio 36,000 > 1 dan CI 3,473-

373,177. Hal ini berarti bahwa responden dengan motivasi keluarga rendah memiliki  
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risiko 36,000 kali untuk drop out dibandingkan responden dengan motivasi keluarga 

sedang dan tinggi. Nilai OR > 1 menunjukkan bahwa motivasi keluarga yang rendah 

dapat mempertinggi risiko terhadap kejadian drop out pengobatan TB Paru. 

4.2.6 Hubungan antara Dukungan Pengawas Minum Obat dengan drop out 

pengobatan pada penderita TB Paru 

Tabel 4.15 Hubungan antara dukungan pengawas minum obat dengan drop out 

pengobatan pada penderita TB Paru. 

Dukungan 
PMO 

Kejadian Drop Out Pengobatan TB Paru  
p 

Value 

 
OR 

 
CI Drop out Tidak Drop 

out 
Total 

Σ % Σ % Σ % 
Rendah 8 80,0 6 30,0 14 46,7  

0,019 
  

Sedang+ 
Tinggi 

2 20,0 14 70,0 16 53,3    9,333 1,511-
57,654 

Total 10 100 20 100 30 100    
Sumber:hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa  ada hubungan antara 

pengawas minum obat dengan drop out pengobatan TB Paru. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan uji Fisher’s Exact dimana hasil p = 0,019. Oleh karena p < 

0,05 berarti H0 ditolak.  

Hasil penelitian ini terdapat 8 responden (80%) mempunyai dukungan 

pengawas minum obat rendah dan 2 responden (20%) mempunyai dukungan 

pengawas minum obat sedang dan tinggi pada kelompok kasus, sedangkan pada 

kelompok kontrol terdapat 6 responden (30%) mempunyai dukungan pengawas 

minum obat rendah dan 14 responden (70%) mempunyai dukungan pengawas 

minum obat sedang dan tinggi. 

Perhitungan Risk Estimate di dapatkan Odds Ratio 9,333 > 1 dan CI 1,511-

57,654. Hal ini berarti bahwa responden dengan dukungan penngawas minum obat  
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rendah memiliki  risiko 9,333 kali untuk drop out dibandingkan responden dengan 

motivasi keluarga sedang dan tinggi. Nilai OR > 1 menunjukkan bahwa dukungan 

pengawas minum obat yang rendah dapat mempertinggi risiko terhadap kejadian 

drop out pengobatan TB Paru. 

4.2.7 Hubungan antara Efek Samping Obat dengan drop out pengobatan 

pada penderita TB Paru 

Tabel 4.16 Hubungan antara efek samping obat dengan drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru. 

ESO Kejadian Drop Out Pengobatan TB Paru  
p 

Value 

 
OR 

 
CI Drop out Tidak Drop 

out 
Total 

Σ % Σ % Σ % 
Berat+ 
Ringan 

9 90,0 8 40,0 17 56,7  
0,017 

 
13,500 

 
1,421- 

128,258 
Tidak Ada 1 10,0 12 60,0 13 43,3    
Total 10 100 20 100 30 100    

Sumber:hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa  ada hubungan antara 

efek samping obat dengan drop out pengobatan TB Paru. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan uji Fisher’s Exact dimana hasil p = 0,017. Oleh karena p < 

0,05 berarti H0 ditolak.  

Hasil penelitian ini terdapat 9 responden (90%) mempunyai efek samping 

berat + ringan dan 1 responden (10%) tidak mempunyai efek samping obat pada 

kelompok kasus, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 8 responden (40%) 

mempunyai efek samping berat dan ringan dan 12 responden (60%) tidak 

mempunyai efek samping obat. 
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Perhitungan Risk Estimate di dapatkan Odds Ratio 13,500 > 1 dan CI 1,421-

128,258. Hal ini berarti bahwa responden yang mempunyai efek samping obat 

memiliki  risiko 13,500 kali untuk drop out dibandingkan responden yang tidak 

mempunyai efek samping obat. Nilai OR > 1 menunjukkan bahwa efek samping obat 

dapat mempertinggi risiko terhadap kejadian drop out pengobatan TB Paru. 

4.2.8 Hubungan antara Sikap Penderita dengan drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru 

Tabel 4.17 Hubungan antara sikap penderita dengan drop out pengobatan pada 

penderita TB Paru. 

Sikap Kejadian Drop Out Pengobatan TB Paru  
p Value Drop out Tidak Drop 

out 
Total 

Σ % Σ % Σ % 
Negatif 4 40,0 2 20,0 6 20,0  

0,141 Positif 6 60,0 18 80,0 24 80,0 
Total 10 100 20 100 30 100  

Sumber:hasil penelitian  

Berdasarkan tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa  tidak ada hubungan 

antara sikap penderita dengan drop out pengobatan TB Paru. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan uji Fisher’s Exact dimana hasil p = 0,141. Oleh karena p < 

0,05 berarti H0 ditolak.  

Hasil penelitian ini terdapat 4 responden (40%) mempnyai sikap negatif 

dan 6 responden (60%) mempunyai sikap positif pada kelompok kasus, sedangkan 

pada kelompok kontrol terdapat 2 responden (20%) mempunyai sikap negatif dan 

18 responden (80%) mempunyai sikap positif.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5. 1 Pembahasan 

5.1.1 Hubungan antara Pendidikan dengan Drop Out Pengobatan TB Paru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

pendidikan dengan drop out pengobatan TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit 

Paru-Paru Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan 46,7% responden memiliki 

pendidikan menengah dan 23,3% responden memiliki pendidikan tinggi. Namun 

pada kenyataannya angka kejadian drop out pengobatan TB Paru masih terbilang 

tinggi. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh pengetahuan atau informasi yang 

didapatkan pada tingkat pendidikan formal mengenai TB Paru masih tergolong 

rendah dan kurang spesifik, pada pendidikan formal lebih menekankan pada 

pengetahuan secara umum saja.   

Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan TB Paru yaitu 

dengan meningkatkan frekuensi penyuluhan oleh petugas kesehatan TB Paru pada 

tingkat pendidikan formal maupun non formal. Kemudian untuk mengurangi 

risiko kejadian drop out pengobatan pada penderita TB Paru dapat dilakukan 

dengan cara penyuluhan atau pemberian informasi yang mendalam tentang TB 

Paru ketika penderita pertama kali mengikuti pengobatan awal. 
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5.1.2 Hubungan antara Jenis Kelamin dengan Drop Out Pengobatan TB Paru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

jenis kelamin dengan drop out pengobatan TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit 

Paru-Paru Salatiga.  

Selain faktor pendidikan, jenis kelamin juga tidak berhubungan dengan drop 

out pengobatan TB Paru, karena pada saat ini  tidak hanya laki-laki saja yang 

memiliki kesibukan dan peluang untuk bekerja, tetapi perempuan juga memiliki 

kesibukan dan peluang kerja tersebut, bahkan saat ini laki-laki ataupun perempuan 

cenderung mementingkan pekerjaan daripada kesehatan masing-masing. Oleh 

karena tingkat kesibukan dan aktivitas kerja tersebut, responden tidak memiliki 

waktu untuk melanjutkan pengobatan TB Paru secara rutin dan bahkan berhenti 

berobat sebelum selesai pada waktu yang telah ditentukan. 

Langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari kejadian drop out TB Paru 

pada responden dan masyarakat yaitu dengan memberikan pengertian kepada 

penderita TB Paru mengenai pentingnya berobat secara rutin. 

5.1.3 Hubungan antara Jarak dengan Drop Out Pengobatan TB Paru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

jarak dengan drop out pengobatan TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit Paru-

Paru Salatiga. Hal tersebut dapat dikarenakan jarak tempuh rumah menuju tempat 

pengobatan membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sebanyak 60% responden 

memiliki jarak 30-60 menit dengan kendaraan sampai >60 menit dengan 

kendaraan. Waktu yang cukup lama tersebut membuat responden enggan untuk 

melakukan pengobatan. Responden merasa waktu tempuh perjalanan tersebut 
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hanya membuang waktu, dan responden beranggapan bahwa waktu tersebut dapat 

digunakan untuk aktivitas yang lain. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tjandra Yoga A di 

Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Dalam penelitian ini memperlihatkan berapa 

jauh jarak antara tempat penderita pertama kali berobat dengan rumah penderita. 

Sebagian besar responden (86%) ternyata memilih fasilitas kesehatan yang relatif 

dekat dengan rumahnya. Faktor jarak antara rumah dengan fasilitas kesehatan 

memang merupakan faktor yang penting. Nkinda menemukan bahwa deteksi 

kasus tuberkulosis akan menurun sejalan dengan meningkatnya jarak antara 

rumah dengan fasilitas kesehatan terdekat. 

5.1.4 Hubungan antara motivasi penderita dengan Drop Out Pengobatan TB 

Paru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

motivasi penderita dengan drop out pengobatan TB Paru di Balai Pengobatan 

Penyakit Paru-Paru Salatiga.  

Dilihat dari hasil penelitian, sebanyak 14 responden (46,7%) mempunyai 

motivasi yang rendah untuk melakukan pengobatan TB Paru. Motivasi rendah 

tersebut dapat diakibatkan karena kurang adanya keinginan responden untuk 

sembuh dari penyakit TB Paru tersebut, responden merasa bosan dengan jangka 

waktu pengobatan yang cukup lama dan harus meminum obat secara teratur, 

responden juga merasa hal tersebut hanya sia-sia karena menurut responden 

penyakit TB Paru tidak dapat disembuhkan. 
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Ketaatan pasien dalam melakukan pengobatan merupakan salah satu faktor 

penentu dalam keberhasilan pengobatan. Meski disatu pihak ketelitian 

pemeriksaan dan diagnosis semakin modern, namun di lain pihak ketaatan untuk 

melakukan pengobatan dari pihak pasien seringkali rendah sekali. Melihat masih 

kurangnya motivasi penderita sendiri, maka perlu adanya usaha untuk 

meningkatkan motivasi yaitu dengan kunjungan rumah oleh petugas secara 

berkala, minimal 1-2 kali selama masa pengobatan.  

5.1.5 Hubungan antara Motivasi Keluarga dengan Drop Out Pengobatan TB 

Paru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

motivasi keluarga dengan drop out pengobatan TB Paru di Balai Pengobatan 

Penyakit Paru-Paru Salatiga. Hasil penelitian terdapat 13 (43,3%) responden 

masih mempunyai motivasi keluarga yang rendah yang berpengaruh terhadap 

kepatuhan berobat, sedangkan yang mempunyai motivasi keluarga tinggi hanya 

sebanyak 3 (10%) responden. 

 Kurangnya motivasi keluarga untuk mendukung pengobatan TB Paru 

dapat diakibatkan oleh tingkat kesibukan dari masing-masing anggota keluarga, 

sehingga keluarga merasa direpotkan apabila harus terus menerus memantau, 

menemani dan memberikan semangat untuk berobat. Karena kesibukannya, 

keluarga responden jarang untuk memberikan pengawasan jadwal minum obat 

responden. Terlebih lagi pada beberapa kasus keluarga responden merasa takut 

dan cenderung menjauhi pasien TB Paru dikarenakan keluarga enggan untuk 

tertular TB Paru. 
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 Dukungan keluarga sangat menunjang keberhasilan pengobatan seseorang 

dengan selalu mengingatkan penderita agar makan obat, memberikan pengertian 

yang dalam terhadap penderita yang sedang sakit dan memberi semangat agar 

tetap rajin berobat (Amira Permatasari, 2005). 

 Masih rendahnya motivasi keluarga terhadap responden dalam melakukan 

pengobatan TB Paru, perlu adanya usaha untuk meningkatkan motivasi keluarga 

dengan cara pemberian informasi mengenai pentingnya pengobatan TB Paru 

secara rutin dan pemberian jadwal pengobatan secara tertulis kepada keluarga 

responden. 

5.1.6 Hubungan antara Dukungan Pengawas Minum Obat dengan Drop Out 

Pengobatan TB Paru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

dukungan pengawas minum obat (PMO) dengan drop out pengobatan TB Paru di 

Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Salatiga. Hasil penelitian terdapat 14 

(46,7%) responden masih mempunyai tingkat dukungan PMO rendah dan 2 

(6,6%) responden mempunyai tingkat dukungan PMO tinggi. 

 Kurang maksimalnya dukungan PMO terhadap pengobatan responden, 

dikarenakan kurangnya pengetahuan PMO mengenai pentingnya pengobatan TB 

Paru dan kurangnya perhatian dalam pengawasan minum obat serta tidak adanya 

tanggung jawab secara resmi oleh PMO untuk meaksanakan tugasnya sebagai 

PMO. 

 Melihat hal tersebut, maka perlu adanya peningkatan dukungan PMO yang 

dapat berdampak pada menurunnya drop out pengobatan TB Paru. Usaha untuk 
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meningkatkan dukungan tersebut yaitu dengan memilih PMO yang tinggal satu 

rumah dengan penderita dan telah menyepakati di depan petugas kesehatan 

tentang kesanggupan menjadi PMO dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan 

baik oleh PMO maupun penderita. Jadi PMO dan penderita harus diberi 

penyuluhan tentang penyakit TB Paru. 

 Menurut Litbang Depkes dalam pengobatan TB paru di Puskesmas salah 

satu penentu yaitu ada tidaknya Pengawasan Menelan Obat (PMO) yang dapat 

mengawasi penderita minum seluruh obatnya. Keberadaan PMO ini juga 

memastikan bahwa penderita betul minum obatnya dan bisa diharapkan akan 

sembuh pada masa akhir pengobatannya. PMO haruslah orang yang dikenal dan 

dipercaya oleh penderita maupun oleh petugas kesehatan. Mereka bisa petugas 

kesehatan sendiri, keluarga, tokoh masyarakat maupun tokoh agama (Litbang 

Depkes RI, 2004). 

 Menurut penelitian K. Mukhsin dkk (2006) di Kota Jambi. Hasil uji 

statistik menunjukkan adanya perbedaan bermakna antara keteraturan minum obat 

pada penderita TB Paru yang ada PMO dibandingkan dengan yang tidak ada 

PMO. Keteraturan minum obat pada penderita TB Paru dengan keberadaan PMO 

dapat dikatakan bagaikan murid dengan gurunya. Kelompok penderita TB Paru 

yang mempunyai PMO memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi teratur 

minum OAT dibandingkan dengan penderita yang tidak mempunyai PMO. 

5.1.7 Hubungan antara Efek Samping Obat dengan Drop Out Pengobatan TB 

Paru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara efek 
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samping obat dengan drop out pengobatan TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit 

Paru-Paru Salatiga. Hasil penelitian terdapat 15 (50%) responden mengalami efek 

samping ringan dan 2 (6,7%)  responden mengalami efek samping berat. 

 

Banyaknya responden yang mengalami efek samping obat, baik ringan 

maupun berat tersebut dan kurangnya pengetahuan responden tentang efek 

samping obat yang normal terjadi mengakibatkan responden merasa takut untuk 

melanjutkan konsumsi obat TB Paru secara berkala, sehingga berdampak pada 

kejadian drop out pengobatan TB Paru. sehingga responden merasa takut untuk 

melanjutkan mengkonsumsi obat. 

Masih besarnya angka drop out karena efek samping obat, maka untuk 

mengatasi masalah itu, sebaiknya penderita diberikan penyuluhan tentang gejala, 

pencegahan, penularan, pengobatan dan efek samping pengobatannya sebelum 

melakukan pengobatan, supaya setelah mengalami efek samping segera 

menyampaikan keluhannya sehingga dapat segera diperiksa dan diberi obat untuk 

meredakan keluhan tersebut. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh K. Mukhsin dkk (2006) di Kota 

Jambi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang bermakna antara efek 

samping obat dengan tingkat keteraturan minum obat responden. Tingkat 

kemaknaan yang diperoleh pada penelitian ini ialah dengan adanya efek samping 

obat memberikan resiko lebih besar untuk keteraturan penderita TB Paru dalam 

meminum obat. 

5.1.8 Hubungan antara Sikap Penderita dengan Drop Out Pengobatan TB 



67 

 

Paru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

motivasi penderita dengan drop out pengobatan TB Paru di Balai Pengobatan 

Penyakit Paru-Paru Salatiga. Hasil penelitian terdapat 24 (80%) responden 

memiliki sikap positif terhadap pengobatan yang merupakan komponen yang 

sangat penting dalam perilaku kesehatannya, sedangkan yang memiliki sikap 

negatif terhadap pengobatan sebanyak 6 (20%) responden. 

Sikap seseorang adalah komponen yang sangat penting dalam perilaku 

kesehatannya, yang kemudian diasumsikan bahwa adanya hubungan langsung 

antara sikap dan perilaku seseorang. Sikap positif seseorang terhadap kesehatan 

kemungkinan tidak otomatis berdampak pada perilaku seseorang menjadi positif, 

tetapi sikap yang negatif terhadap kesehatan hampir pasti dapat berdampak negatif  

pada perilakunya (Neil niven, 2000: 40). 

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa sikap responden terhadap 

pengobatan TB Paru sudah cukup baik, responden mengerti bahwa TB Paru dapat 

menular pada orang lain, responden juga mengerti bahwa pengobatan TB Paru 

harus dilakukan secara berkala dan apabila berhenti harus mengulanginya dari 

awal, tetapi karena sikap yang positif tersebut berdampak pada perilaku yang 

negatif, maka responden tetap melakukan drop out dari pengobatannya.  

Dalam meningkatkan  penerapan dan pelaksanakan pengobatan TB Paru, 

maka perlu adanya kesinambungan antara sikap yang positif dengan perilaku yang 

positif juga. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya penerapan serta pelaksanaan 

pengobatan TB Paru yang teratur pada responden, yaitu dengan cara pemberian 
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motivasi dan informasi dalam pelaksanaannya sehingga kelangsungan sikap dan 

kenyataannya tersebut dapat berjalan dan berkesinambungan. 

 

5.2 Kelemahan dan Keterbatasan Peneliti 

Kelemahan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pada saat penelitian 

harus mencari alamat responden dan mendatangi responden satu persatu sehingga 

membutuhkan waktu yang lama. 

Keterbatasan peneliti, peneliti sendiri adalah pemula yang belum mempunyai 

pengalaman dalam meneliti serta pengetahuan biostatistik dan riset ilmu kesehatan 

masyarakat yang masih sangat kurang sehingga tak jarang peneliti mendapatkan 

kesulitan dalam melakukan analisa data sehingga dapat menimbulkan adanya bias 

pengukuran dalam pengambilan data penelitian. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan drop 

out pengobatan pada penderita TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru 

Salatiga, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

6.1.1 Ada hubungan antara jarak, motivasi penderita, motivasi keluarga, 

dukungan pengawas minum obat, dan efek samping obat dengan drop out 

pengobatan TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Salatiga. 

6.1.2 Tidak ada hubungan antara pendidikan, jenis kelamin dan sikap penderita 

dengan drop out pengobatan TB Paru di Balai Pengobatan Penyakit Paru-

Paru Salatiga. 

 

6.2 Saran   

6.2.1 Bagi BP4 

Diharapkan untuk mengupayakan penyuluhan minimal satu bulan sekali 

secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan penderita TB Paru. 

6.2.2 Bagi penderita 

 Diharapkan agar teratur berobat sesuai petunjuk pengobatan serta 

menyelesaikan pengobatan sampai tuntas. 

 



70 

 

6.2.3 Bagi keluarga 

 Keluarga diharapkan untuk berperan aktif dalam mengawasi dan 

mendukung penderita dalam menyelesaikan pengobatan. 

6.2.4 Bagi Peneliti 

 Peneliti lain hendaknya melakukan penelitian lanjutan misalnya penelitian 

kualitatif sehingga dapat mengetahui faktor risiko secara mendalam.  
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KUESIONER VALIDITAS PENELITIAN 

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DROP OUT PENGOBATAN 

PADA PENDERITA TB PARU DI BALAI PENGOBATAN PENYAKIT  

PARU-PARU (BP4) SALATIGA  

 

Petunjuk Pengisian 

1. Isilah daftar pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi anda sebenarnya dengan 

member tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih. 

2. Hasil survei ini tidak akan dipublikasikan, hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian. 

3. Identitas maupun jawaban yang anda pilih, kami jamin kerahasiaannya. 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1.1 No Responden  : 

1.2 Nama Responden : 

1.3 Alamat   : 

1.4 Jenis Kelamin  : L/P 

1.5 Umur   : tahun 

1.6 Kategori Responden : 

a) Kasus 

b) Kontrol 

1.7 Pendidikan terakhir yang berhasil ditempuh 

a) Pendidikan Dasar ≤ 9 tahun 

b) Pendidikan menengah 10-12 tahun 

c) Pendidikan tinggi > 12 tahun 

Lampiran 9 
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1.8 Bagaimana jarak yang harus ditempuh antara rumah dengan tempat pelayanan 

kesehatan? 

a) kurang 30 menit jalan kaki 

b) Kurang 30 menit dengan kendaraan 

c) 30-60 menit dengan kendaraan 

d) Lebih 60 menit dengan kendaraan 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Berikut ini disajikan sejumlah pertanyaan, bacalah pertanyaan ini dengan teliti 

dan jawablah sesuai dengan keadaan anda sebenarnya. 

2. Pilihlah salah satu jawaban dari 5 alternatif  jawaban yang tersedia dengan 

tanda (√). 

3. Kriteria jawaban terdiri dari: 

SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Setuju dengan keadaan anda. 

S : Jika pernyataan tersebut Setuju dengan keadaan anda. 

R : Jika pernyataan tersebut Ragu-ragu dengan keadaan anda. 

TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Setuju dengan keadaan anda. 

STS: Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Setuju dengan keadaan anda. 

4. Jawaban yang anda berikan sangat berguna bagi kami dalam menyusun 

penelitian skripsi, oleh karena itu kami mengharapkan jawaban yang 

sejujurnya dari anda tanpa dipengaruhi orang lain. 

 

 

Lanjutan ( Lampiran 9 ) 
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II. MOTIVASI PENDERITA 

No. Pernyataan SS S R TS STS Skor

1. Penderita TB Paru harus mempunyai niat 

untuk menyelesaikan pengobatan secara 

teratur sampai tuntas. 

      

2. Pengobatan TB Paru hanya membuang 

waktu saja karena penyakit TB Paru tidak 

dapat disembuhkan. 

      

3. Penderita TB Paru harus minum obat 

secara teratur dalam waktu yang 

diharuskan. 

      

4. Penderita TB Paru harus minum obat 

sesuai dengan dosis yang diberikan. 
      

5. Pengobatan TB Paru sangat membosankan 

karena membutuhkan waktu yang lama. 
      

6. Meskipun pengobatan TB Paru 

membosankan, tetapi penderita TB Paru 

harus tetap melanjutkan pengobatan 

      

7. Pengobatan TB Paru sangat mengganggu 

aktivitas sehari-hari. 
      

8. Jika persediaan obat habis, maka penderita 

TB Paru harus tetap datang untuk berobat. 
      

9. Penderita TB Paru harus percaya pada 

dokter maupun obat yang diberikan. 
      

10. Lamanya pengobatan TB Paru membuat 

malas dan capek karena tempatnya terlalu 

jauh. 

      

11. Keyakinan penderita untuk sembuh, 

mempengaruhi ketaatan penderita untuk 

berobat. 

      

 

 

Lanjutan ( Lampiran 9 ) 
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III. MOTIVASI KELUARGA  

No. Pernyataan SS S R TS STS Skor

1. Dalam menyelesaikan pengobatan TB 

Paru, keluarga selalu mengingatkan untuk 

melakukan pengobatan secara teratur. 

      

2. Keluarga tidak harus mengetahui tindakan 

apa saja yang harus dilakukan sehubungan 

dengan pengobatan TB Paru. 

      

3. Keluarga perlu memberikan perhatian yang 

lebih terhadap penderita TB Paru. 
      

4. Keluarga harus mengetahui jadwal untuk 

minum obat dan pemeriksaan dahak. 
      

5. Keluarga menentukan keputusan untuk 

mencari dan mematuhi anjuran 

pengobatan. 

      

6. Keluarga selalu member semangat untuk 

selalu berobat. 
      

7. Keluarga bersedia menemani saat 

melakukan pengobatan. 
      

8. Keluarga cenderung menjauh karena takut 

tertular penyakit TB Paru. 
      

9. Keluarga selalu member informasi yang 

berguna tentang penyakit TB Paru. 
      

10. Keluarga merasa direpotkan karena harus 

menemani berobat. 
      

11. Keluarga selalu memberikan saran yang 

berguna selama masa penngobatan. 
      

 

 

 

 

Lanjutan ( Lampiran 9 ) 
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IV. PENGAWAS MINUM OBAT (PMO) 

No. Pernyataan SS S R TS STS Skor

1. Dalam minum Obat Anti Tuberkulosis, 

penderita TB Paru harus mempunyai atau 

menunjuk orang yang mengingatkan dan 

mengawasi untuk selalu minum obat. 

      

2. PMO (Pengawas Minum Obat) harus 

bersedia membantu dengan suka rela. 
      

3. PMO mempunyai tugas untuk 

mengambilkan obat ke tempat pelayanan 

kesehatan ketika penderita berhalangan. 

      

4. PMO menganjurkan untuk menyelesaikan 

pengobatan dalam waktu 6 bulan. 
      

5. PMO mengingatkan untuk periksa ulang 

dahak pada waktu yang telah ditentukan. 
      

6. PMO memberikan informasi tentang cara 

penularan TB Paru, gejala-gejalanya dan 

cara pencegahannya. 

      

7. PMO memberikan informasi tentang cara 

pemberian pengobatan tahap intensif dan 

lanjutan. 

      

8. PMO memberi penjelasan tentang 

kemungkinan terjadi efek samping obat. 
      

9. PMO menganjurkan untuk segera 

memeriksakan diri ketika mengalami efek 

samping obat. 

      

 

V.  EFEK SAMPING OBAT (ESO) 

1. Apakah anda merasa mual, tidak nafsu makan atau sakit perut setelah minum 

obat anti tuberkulosis? 

a) Ya 

b) Tidak 

Lanjutan ( Lampiran 9 ) 
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2. Apakah anda merasa nyeri sendi setelah minum obat anti tuberkulosis? 

a) Ya 

b) Tidak 

3. Apakah anda merasa kesemutan setelah minum obat anti tuberkulosis? 

a) Ya 

b) Tidak 

4. Apakah air seni anda berwarna kemerahan setelah minum obat anti tuberkulosis? 

a) Ya 

b) Tidak 

5. Apakah anda mengalami gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan 

setelah minum obat anti tuberkulosis? 

a) Ya 

b) Tidak 

6. Apakah anda mengalami gangguan penglihatan setelah minum obat anti 

tuberkulosis? 

a) Ya 

b) Tidak 

7. Apakah anda mengalami kelainan pada hati setelah minum obat anti 

tuberkulosis? 

a) Ya 

b) Tidak 

8. Apakah anda merasa gatal dan kemerahan setelah minum obat anti tuberkulosis? 

a) Ya 

b) Tidak 

 

 

Lanjutan ( Lampiran 9 ) 
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9. Apakah anda mengalami perubahan warna pada kulit setelah minum obat anti 

tuberkulosis? 

a) Ya 

b) Tidak 

10. Apakah anda merasa bingung dan muntah-muntah setelah minum obat anti 

tuberkulosis? 

a) Ya 

b) Tidak 

 

VI.  SIKAP PENDERITA 

 

No. Pernyataan SS S R TS STS Skor 

1. Penderita TB Paru yang sedang menjalani 

pengobatan pada tahap intensif perlu minum OAT 

secara rutin 

      

2. Petugas kesehatan menganjurkan untuk patuh 

minum Obat Anti Tuberkulosis secara rutin 

      

3. PMO menganjurkan untuk berobat secara teratur 

dan menyelesaikan pengobatan 

      

4. Penderita TB Paru harus menyelesaikan 

pengobatan sampai tuntas 

      

5. Penyakit TB Paru adalah penyakit menular yang 

dapat mengakibatkan kematian tetapi dapat 

disembuhkan dengan pengobatan yang teratur 

      

6. Penderita TB Paru tidak perlu merasa rendah diri 

atau hina karena TB Paru adalah penyakit infeksi 

biasa yang dapat disembuhkan 

      

Lanjutan ( Lampiran 9 ) 
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7. Apabila penderita TB Paru tidak berobat, maka 

penyakit tersebut dapat menularkan pada orang 

lain 

      

8. Apabila dalam pengobatan TB Paru penderita 

berhenti ditengah masa pengobatan, maka 

pengobatan harus diulang dari awal 

      

9. Penderita TB Paru harus mempunyai kesadaran 

dan tekad untuk sembuh 

      

10. Penderita TB Paru harus tetap memeriksakan 

kesehatannya walaupun sudah dinyatakan sembuh 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lanjutan ( Lampiran 9 ) 
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KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DROP OUT PENGOBATAN 

PADA PENDERITA TB PARU DI BALAI PENGOBATAN PENYAKIT  

PARU-PARU (BP4) SALATIGA  

 

Petunjuk Pengisian 

4. Isilah daftar pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi anda sebenarnya dengan 

member tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih. 

5. Hasil survei ini tidak akan dipublikasikan, hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian. 

6. Identitas maupun jawaban yang anda pilih, kami jamin kerahasiaannya. 

 

VII. IDENTITAS RESPONDEN 

1.8 No Responden  : 

1.9 Nama Responden : 

1.10 Alamat   : 

1.11 Jenis Kelamin  : L/P 

1.12 Umur   : tahun 

1.13 Kategori Responden : 

c) Kasus 

d) Kontrol 

1.14 Pendidikan terakhir yang berhasil ditempuh 

d) Pendidikan Dasar ≤ 9 tahun 

e) Pendidikan menengah 10-12 tahun 

f) Pendidikan tinggi > 12 tahun 

Lampiran 12 
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1.8 Bagaimana jarak yang harus ditempuh antara rumah dengan tempat pelayanan 

kesehatan? 

e) kurang 30 menit jalan kaki 

f) Kurang 30 menit dengan kendaraan 

g) 30-60 menit dengan kendaraan 

h) Lebih 60 menit dengan kendaraan 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Berikut ini disajikan sejumlah pertanyaan, bacalah pertanyaan ini dengan teliti 

dan jawablah sesuai dengan keadaan anda sebenarnya. 

2. Pilihlah salah satu jawaban dari 5 alternatif  jawaban yang tersedia dengan 

tanda (√). 

3. Kriteria jawaban terdiri dari: 

SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Setuju dengan keadaan anda. 

S : Jika pernyataan tersebut Setuju dengan keadaan anda. 

R : Jika pernyataan tersebut Ragu-ragu dengan keadaan anda. 

TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Setuju dengan keadaan anda. 

STS: Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Setuju dengan keadaan anda. 

4. Jawaban yang anda berikan sangat berguna bagi kami dalam menyusun 

penelitian skripsi, oleh karena itu kami mengharapkan jawaban yang 

sejujurnya dari anda tanpa dipengaruhi orang lain. 
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VIII. MOTIVASI PENDERITA 

No. Pernyataan SS S R TS STS Skor

1. Penderita TB Paru harus mempunyai 

niat untuk menyelesaikan pengobatan 

secara teratur sampai tuntas. 

      

2. Pengobatan TB Paru hanya membuang 

waktu saja karena penyakit TB Paru 

tidak dapat disembuhkan. 

      

3. Penderita TB Paru harus minum obat 

secara teratur dalam waktu yang 

diharuskan. 

      

4. Penderita TB Paru harus minum obat 

sesuai dengan dosis yang diberikan. 

      

5. Pengobatan TB Paru sangat 

membosankan karena membutuhkan 

waktu yang lama. 

      

6. Meskipun pengobatan TB Paru 

membosankan, tetapi penderita TB 

Paru harus tetap melanjutkan 

pengobatan 

      

7. Pengobatan TB Paru sangat 

mengganggu aktivitas sehari-hari. 

      

8. Penderita TB Paru harus percaya pada 

dokter maupun obat yang diberikan. 

      

9. Lamanya pengobatan TB Paru 

membuat malas dan capek karena 

tempatnya terlalu jauh. 

      

10. Keyakinan penderita untuk sembuh, 

mempengaruhi ketaatan penderita 

untuk berobat. 
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IX. MOTIVASI KELUARGA  

No. Pernyataan SS S R TS STS Skor

1. Dalam menyelesaikan pengobatan TB 

Paru, keluarga selalu mengingatkan 

untuk melakukan pengobatan secara 

teratur. 

      

2. Keluarga perlu memberikan perhatian 

yang lebih terhadap penderita TB Paru.

      

3. Keluarga harus mengetahui jadwal 

untuk minum obat dan pemeriksaan 

dahak. 

      

4. Keluarga menentukan keputusan untuk 

mencari dan mematuhi anjuran 

pengobatan. 

      

5. Keluarga selalu member semangat 

untuk selalu berobat. 

      

6. Keluarga bersedia menemani saat 

melakukan pengobatan. 

      

7. Keluarga cenderung menjauh karena 

takut tertular penyakit TB Paru. 

      

8. Keluarga selalu member informasi 

yang berguna tentang penyakit TB 

Paru. 

      

9. Keluarga merasa direpotkan karena 

harus menemani berobat. 

      

10. Keluarga selalu memberikan saran 

yang berguna selama masa 

penngobatan. 
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X. PENGAWAS MINUM OBAT (PMO) 

No. Pernyataan SS S R TS STS Skor

1. Dalam minum Obat Anti Tuberkulosis, 

penderita TB Paru harus mempunyai 

atau menunjuk orang yang 

mengingatkan dan mengawasi untuk 

selalu minum obat. 

      

2. PMO mempunyai tugas untuk 

mengambilkan obat ke tempat 

pelayanan kesehatan ketika penderita 

berhalangan. 

      

3. PMO menganjurkan untuk 

menyelesaikan pengobatan dalam 

waktu 6 bulan. 

      

4. PMO mengingatkan untuk periksa 

ulang dahak pada waktu yang telah 

ditentukan. 

      

5. PMO memberikan informasi tentang 

cara penularan TB Paru, gejala-

gejalanya dan cara pencegahannya. 

      

6. PMO memberikan informasi tentang 

cara pemberian pengobatan tahap 

intensif dan lanjutan. 

      

7. PMO memberi penjelasan tentang 

kemungkinan terjadi efek samping 

obat. 

      

8. PMO menganjurkan untuk segera 

memeriksakan diri ketika mengalami 

efek samping obat. 
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XI.  EFEK SAMPING OBAT (ESO) 

1. Apakah anda merasa mual, tidak nafsu makan atau sakit perut setelah minum 

obat anti tuberkulosis? 

c) Ya 

d) Tidak 

2. Apakah anda merasa nyeri sendi setelah minum obat anti tuberkulosis? 

c) Ya 

d) Tidak 

3. Apakah anda merasa kesemutan setelah minum obat anti tuberkulosis? 

c) Ya 

d) Tidak 

 

4. Apakah air seni anda berwarna kemerahan setelah minum obat anti tuberkulosis? 

c) Ya 

d) Tidak 

5. Apakah anda mengalami gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan 

setelah minum obat anti tuberkulosis? 

c) Ya 

d) Tidak 

6. Apakah anda mengalami gangguan penglihatan setelah minum obat anti 

tuberkulosis? 

c) Ya 

d) Tidak 

7. Apakah anda mengalami kelainan pada hati setelah minum obat anti 

tuberkulosis? 

c) Ya 

d) Tidak 

8. Apakah anda merasa gatal dan kemerahan setelah minum obat anti tuberkulosis? 
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c) Ya 

d) Tidak 

9. Apakah anda mengalami perubahan warna pada kulit setelah minum obat anti 

tuberkulosis? 

c) Ya 

d) Tidak 

10. Apakah anda merasa bingung dan muntah-muntah setelah minum obat anti 

tuberkulosis? 

c) Ya 

d) Tidak 

 

XII.  SIKAP PENDERITA 

 

No. Pernyataan SS S R TS STS Skor 

1. Penderita TB Paru yang sedang menjalani 

pengobatan pada tahap intensif perlu minum 

OAT secara rutin 

      

2. Petugas kesehatan menganjurkan untuk patuh 

minum Obat Anti Tuberkulosis secara rutin 

      

3. PMO menganjurkan untuk berobat secara 

teratur dan menyelesaikan pengobatan 

      

4. Penderita TB Paru harus menyelesaikan 

pengobatan sampai tuntas 

      

5. Penyakit TB Paru adalah penyakit menular 

yang dapat mengakibatkan kematian tetapi 

dapat disembuhkan dengan pengobatan yang 

teratur 
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6. Penderita TB Paru tidak perlu merasa rendah 

diri atau hina karena TB Paru adalah penyakit 

infeksi biasa yang dapat disembuhkan 

      

7. Apabila penderita TB Paru tidak berobat, 

maka penyakit tersebut dapat menularkan pada 

orang lain 

      

8. Apabila dalam pengobatan TB Paru penderita 

berhenti ditengah masa pengobatan, maka 

pengobatan harus diulang dari awal 

      

9. Penderita TB Paru harus mempunyai 

kesadaran dan tekad untuk sembuh 

      

10. Penderita TB Paru harus tetap memeriksakan 

kesehatannya walaupun sudah dinyatakan 

sembuh 
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Dokumentasi wawancara dengan responden yang drop out dari pengobatan 
 
 
 

 
Dokumentasi wawancara dengan responden yang menyelesaikan pengobatan 
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