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Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah adakah hubungan 
antara karakteristik penderita tuberkulosis paru dengan kepatuhan minum obat 
penderita tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Kayen Kabupaten Pati. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara antara 
karakteristik penderita tuberkulosis paru dengan kepatuhan minum obat penderita 
tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Kayen Kabupaten Pati. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan crossectional. Populasi dalam penelitian ini  adalah seluruh penderita 
tuberkulosis paru yang bertempat tinggal di Wilayah Kerja Puskesmas Kayen 
Kabupaten Pati dari bulan Januari sampai Desember tahun 2007. Teknik 
pengambilan sampel dengan cara total sampling sejumlah 36 responden. Instrumen 
dalam penelitian ini adalah kuesioner. Data primer diperoleh dari wawancara 
langsung dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder dieperoleh dari Puskesmas 
Kayen dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Analisa data dilakukan secara univariat 
dan bivariat (menggunakan uji Chi-Square dengan α = 0,05). 

Simpulan dalam penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara umur dengan 
kepatuhan minum obat tuberkulosis paru (p:=0,267; cc=0,194); dan ada hubungan 
antara jenis kelamin (p=0,028; cc=0,344);  pekerjaan (p=0,028; cc=0,344);   
pendidikan (p=0,006; cc=0,415) dan pengetahuan (p=0,028; cc=0,344) dengan 
kepatuhan minum obat tuberkulosis paru. 

Saran yang dianjurkan pada penderita tuberkulosis paru di wilayah kerja 
Puskesmas Kayen Kabupaten Pati agar mengadakan perkumpulan untuk berbagi 
pengalaman dan informasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan juga motivasi 
agar lebih patuh dalam meminum obat tuberkulosis. Bagi Puskesmas Kayen dan 
DKK Pati perlu diadakan suatu penyuluhan guna meningkatkan tingkat kepatuhan 
minum obat juga meningkatkan pelayananan tenaga kesehatan. 
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