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ABSTRAK 

 

 

Romadona, G0006148, 2010, Hubungan Tingkat Pendidikan Pasien dan 

Keteraturan Pengobatan Tuberkulosis Paru dengan Strategi DOTS, Fakultas 

Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 

 

 

Tujuan : Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 

TB menduduki ranking ketiga sebagai penyebab kematian (9,4% dari total 

kematian) setelah penyakit sistem sirkulasi dan sistem pernafasan di Indonesia. 

Masalah yang dihadapi adalah sebagian besar penderita tuberkulosis adalah rakyat 

miskin yang tingkat ekonomi, pendidikan dan pengetahuan terhadap kesehatan 

sangat minim. Peningkatan jumlah penderita tuberkulosis ada korelasinya dengan 

daya beli masyarakat dan tingkat pendidikan atau pengetahuan. Penelitian ini 

bertujuan membuktikan adanya hubungan antara tingkat pendidikan pasien 

tuberkulosis paru dan keteraturan pengobatan tuberkulosis paru dengan strategi 

DOTS.  

 

 

Metode : Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan menggunakan 

pendekatan cross sectional. Penelitian ini menggunakan 41 sampel pasien 

penderita tuberkulosis paru dengan model pengobatan teberkulosis paru strategi 

DOTS. Tiap sampel diharuskan mengisi kuesioner yang didahului dengan 

wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis dengan uji chi-kuadrat. 

 

 

Hasil  :  Berdasarkan hasil uji chi-kuadrat menunjukan tidak adanya hubungan 

yang signifikan antara tingkat pendidikan pasien dan keteraturan pengobatan 

tuberkulosis paru dengan strategi DOTS. Pasien dengan pendidikan rendah dan 

pendidikan tinggi mempunyai kecenderungan yang sama dalam keteraturan 

pengobatan. 

 

 

Simpulan  :  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan 

pasien dan keteraturan pengobatan tuberkulosis paru dengan strategi DOTS. 

Persentase pasien dengan pendidikan rendah adalah 63,42%, sedangkan pasien 

dengan pendidikan tinggi sebesar 36,58%. Total persentase pasien yang teratur 

berobat adalah 90,20%. 

 

 

Kata kunci :  Tingkat Pendidikan – Tuberkulosis Paru – Keteraturan Pengobatan 

Strategi DOTS 
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ABSTRACT 

 

 

Romadona, G0006148, 2010, Relationship of Patients’ Educational Level and 

Regularity of Pulmonary Tuberculosis Treatment with DOTS Strategy, Faculty of 

Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 

 

 

Objective: Based on Household Health Survey (SKRT) 2001 TB ranks third as a 

cause of death (9.4% of total deaths) after the circulatory system and respiratory 

system disease in Indonesia. The problem is that most patients with tuberculosis 

are poor with minimal economic level, education, and knowledge on health. An 

increasing number of patients with tuberculosis are correlated with purchasing 

power and level of education or knowledge. This research aims to prove the 

relationship between patients’ education level and regularity of pulmonary 

tuberculosis treatment with DOTS strategy. 

 

 

Methods: The study was observational analytic with cross sectional 

approach. This study is using 41 samples of pulmonary tuberculosis patients 

which take pulmonary tuberculosis treatment with DOTS strategy. Each sample is 

required to complete a questionnaire that preceded the interview. Then the data is 

analyzed with chi-square test. 

 

 

Results: Based on the results of chi-square test showed no significant relationship 

between patients’ education level and regularity of pulmonary tuberculosis 

treatment with DOTS strategy. Patients with low education and higher education 

have the same tendency in the regularity of treatment. 

 

 

Conclusion: No significant correlation between patients’ educational level and 

regularity of pulmonary tuberculosis treatment with DOTS strategy. The 

percentage of patients with low education was 63.42%, while patients with higher 

education amounted to 36.58%. Total percentage of patients who regularly seek 

treatment is 90.20%.  

 

 

Keywords :  Educational Level – Pulmonary Tuberculosis – DOTS Strategy 

Treatment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sampai saat ini belum ada satu negara pun yang dinyatakan bebas TB 

(Aditama, 2001). Secara global, setiap tahun ada 585.200 kasus TB 65.000 di 

antaranya penderita menular aktif dan sudah mencapai angka kematian sebesar 

175.000 jiwa per tahun (Jurnal Nasional, 2009). World Health Organization 

(WHO) dalam Annual Report on Global TB Control 2003 menyatakan 

terdapat 22 negara dikategorikan sebagai hit burden countries terhadap TB. 

Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan Cina. Estimasi tingkat 

insidensi untuk pemeriksaan dahak didapatkan basil tahan asam (BTA) positif 

115 per 100.000 (WHO, 2003). 

Tahun 2008, total kasus TB 285.243—160.752 di antaranya dengan 

basil tahan asam (BTA) positif atau menular. Ini meningkat dibandingkan 

pada tahun 2007 yang berjumlah 275.193 kasus (Menkokesra, 2009). WHO 

report 2008 menyebutkan jumlah kasus TB baru di Indonesia sekitar 534.439 

orang per tahun dengan jumlah kematian 88.113 orang per tahun. Secara 

nasional Indonesia mampu mendekati parameter keberhasilan pengobatan TB 

yang ditetapkan WHO. Untuk periode 2007, tingkat penemuan kasus atau case 

detection rate (CDR) sebesar 69,12% mendekati target WHO, 70%. Angka 

kesembuhan atau success rate (SR) 87%, sedikit melampaui target WHO yang 
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menetapkan 85%. Namun di sisi lain masih ada 23 provinsi yang CDR-nya di 

bawah target 70% dan tujuh provinsi dengan SR kurang dari 85% (Jurnal 

Nasional, 2009). 

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 

2001 TB menduduki ranking ketiga sebagai penyebab kematian (9,4% dari 

total kematian) setelah penyakit sistem sirkulasi dan sistem pernafasan di 

Indonesia. (Depkes RI, 2007).  

Pemberantasan TB paru secara nasional di Indonesia telah belangsung 

sejak 1969 namun hasilnya belum memuaskan. Penyakit tuberkulosis adalah 

penyakit infeksi biasa dimana kuman penyebabnya telah diketahui dan obat-

obatan untuk mengatasinya cukup efektif dan mengalami kemajuan pesat 

(Permatasari, 2005). WHO telah memperkenalkan strategi DOTS (Directly 

Observed Treatment Short-course), yang juga dianut oleh program 

penanggulangan TB di Indonesia (Tjandra, 2001). Secara harfiah, DOTS 

berarti pengobatan jangka pendek dengan pengawasan ketat. Arti yang lebih 

luas adalah suatu strategi pengobatan terhadap penderita dengan kombinasi 

obat yang bermutu baik dan dosis yang tepat disertai suatu sistem manajemen 

kesehatan yang baik dan mantap (Amryl, 2002).  

Pada saat ini di seluruh dunia baru 1/3 dari kasus tuberkulosis yang 

bisa ditangani dengan strategi DOTS. Indonesia berusaha terus menerus untuk 

meningkatkan cakupan DOTS dengan menjamin kualitas pelayanan melalui 

Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan lain (KBI Gemari, 2005). Tetapi 

WHO masih menganggap Indonesia kurang bersungguh-sungguh dalam 
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melaksanakan DOTS ini, dilihat dari angka coverage yang rendah yaitu 

kurang dari 10% padahal WHO menargetkan 70% (Mangunnegoro, 2001). 

Kebanyakan penderita tuberkulosis dapat disembuhkan jika penderita 

patuh terhadap pengobatan yang diberikan. Ketidakpatuhan berobat 

mengakibatkan penderita tuberkulosis menjadi kambuh dengan kuman yang 

resisten terhadap obat anti tuberkulosis (Amryl, 2002). Masalah yang dihadapi 

adalah sebagian besar penderita tuberkulosis adalah rakyat miskin yang 

tingkat ekonomi, pendidikan dan pengetahuan terhadap kesehatan sangat 

minim. Peningkatan jumlah penderita tuberkulosis ada kolerasinya dengan 

daya beli masyarakat dan tingkat pendidikan atau pengetahuan (Rahmat, 

2001). Pendidikan umum yang tinggi akan memudahkan masyarakat 

menyerap informasi dan pengetahuan untuk menuju hidup sehat serta 

mengatasi masalah kesehatannya (Depkes RI, 2001). 

Berdasarakan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui apakah 

faktor tingkat pendidikan berpengaruh dengan keteraturan berobat pasien 

tuberkulosis paru yang menjalani program DOTS di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara tingkat pendidikan pasien dan keteratutan 

pengobatan tuberkulosis paru dengan strategi DOTS? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan 

antara tingkat pendidikan pasien dan keteraturan pengobatan tuberkulosis paru 

dengan strategi DOTS. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai hubungan antara tingkat pendidikan pasien dan keteraturan 

pengobatan tuberkulosis paru dengan strategi DOTS. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya sebagai 

landasan untuk meneliti aspek lain tentang keteraturan berobat pada 

pasien tuberkulosis paru. 

2. Manfaat praktis 

a. Dengan mengetahui hubungan faktor pendidikan dan keteraturan 

pengobatan tuberkulosis paru dengan strategi DOTS dapat 

memberikan kontribusi dan informasi terhadap upaya mengurangi 

kasus tuberkulosis bagi masyarakat. 

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

program penanggulangan tuberkulosis agar lebih efektif dan efisien.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tuberkulosis Paru 

a. Pengertian 

Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi yang menyerang 

parenkim paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. 

Penyakit ini dapat juga menyebar ke bagian tubuh lain seperti 

meningen, ginjal, tulang, dan nodus limfe (Somantri, 2008). Pada 

hampir semua kasus, infeksi tuberkulosis didapat melalui inhalasi 

partikel kuman yang cukup kecil (sekitar 1-5 mm). Droplet 

dikeluarkan selama batuk, tertawa, atau bersin. Nukleus yang terinfeksi 

kemudian terhirup oleh individu yang rentan (hospes). Sebelum infeksi 

pulmonari dapat terjadi, organisme yang terhirup terlebih dahulu harus 

melawan mekanisme pertahanan paru dan masuk jaringan paru (Asih, 

2003). 

b. Penyebab 

Mycobacterium tuberculosis merupakan jenis kuman berbentuk 

batang berukuran panjang 1-4 mm dengan tebal 0,3-0,6 mm. Sebagian 

besar komponen Mycobacterium tuberculosis adalah berupa 

lemak/lipid sehingga kuman mampu tahan terhadap asam serta sangat 
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tahan terhadap zat kimia dan faktor fisik. Mikroorganisme ini adalah 

bersifat aerob yakni menyukai daerah yang banyak oksigen. Oleh 

karena itu, Mycobacterium tuberculosis senang tinggal di daerah apeks 

paru-paru yang kandungan oksigennya tinggi. Daerah tersebut menjadi 

tempat yang kondusif untuk penyakit tuberkulosis (Somantri, 2008).  

c. Cara Penularan 

Sumber penularan adalah pasien tuberkulosis Basil Tahan Asam 

(TBC BTA) positif. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan 

kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (droplet nuclei). Sekali 

batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak. Umumnya 

penularan terjadi dalam ruangan dimana percikan dahak berada dalam 

waktu yang lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan, 

sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. Percikan 

dapat bertahan selama beberapa jama dalam keadaan yang gelap dan 

lembab. 

Daya penularan seorang pasien ditentukan oleh banyaknya 

kuman yang dikeluarkan dari paru. Makin tinggi derajat kepositifan 

hasil pemeriksaan dahak, makin menular pasien tersebut. Faktor yang 

memungkinkan seseorang terpajan kuman tuberkulosis ditentukan oleh 

konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara 

tersebut (Depkes RI, 2007). 
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d. Resiko Penularan Tuberkulosis 

Resiko tertular tergantung dari tingkat pajanan dengan percikan 

dahak. Pasien tuberkulosis paru dengan BTA positif memberikan 

kemungkinan resiko penularan lebih besar dari pasien tuberkulosis 

paru dengan BTA negatif. Resiko penularan setiap tahunnya 

ditunjukkan dengan Annual Risk of Tuberculosis Infection (ARTI) 

yaitu proporsi penduduk yang beresiko terinfeksi tuberkulosis selama 

satu tahun. ARTI sebesar 1%, berarti 10 (sepuluh) orang diantara 1000 

penduduk terinfeksi setiap tahun. Infeksi tuberkulosis dibuktikan 

dengan perubahan reaksi tuberkulin negatif menjadi positif (Depkes 

RI., 2007). Proses terjadinya infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis 

biasanya secara inhalasi. Cara penularan penyakit ini sebagian besar 

melalui inhalasi dari droplet nuclei yang merupakan partikel 1-10 mikron, 

dikeluarkan oleh penderita penyakit tuberkulosis dengan cara batuk-batuk, 

bersin, bicara, penderita meludah ke tanah kemudian kuman tersebar ke 

udara. Oleh karena itu penyakit ini disebut ―Airbone Infection‖. Orang dapat 

terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Selain 

melalui inhalasi droplet, kuman juga dapat masuk melalui kulit 

walaupun kasusnya jarang (Hisyam, 2000). 

    Seseorang beresiko terinfeksi bila terjadi kontak erat secara 

terus menerus dengan penderita.Akan tetapi sebagian besar dari orang 

yang terinfeksi tidak akan terjadi penderita tuberkulosis, hanya 10% 

dari yang terinfeksi yang akan menjadi penderita tuberkulosis. Faktor 

yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi penderita 
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tuberkulosis adalah daya tahan tubuh rendah, diantaranya karena gizi 

buruk atau HIV/AIDS disamping faktor pelayanan kesehatan yang 

belum memadai (Sulianti, 2007).  

e. Patogenesis 

Tuberkulosis adalah penyakit yang dikendalikan oleh respon 

imunitas diperantarai sel. Sel efektor adalah makrofag, dan limfosit 

(sel T) adalah sel imunoresponsif. Tipe imunitas seperti ini biasanya 

lokal, melibatkan makrofag yang diaktifkan di tempat infeksi oleh 

limfosit dan limfokinnya. Respon ini disebut reaksi hipersensitivitas 

selular. 

Basil tuberkel yang mencapai permukaan alveolus biasanya 

diinhalasi sebagai suatu unit yang terdiri dari satu sampai tiga basil, 

gumpalan yang lebih besar cenderung tertahan di saluran hidung dan 

cabang besar bronkus dan tidak menyebabkan penyakit. Setelah berada 

dalam ruang alveolus, biasanya di bagian bawah lobus atas paru atau di 

bagian atas lobus bawah, basil tuberkel ini membangkitkan reaksi 

inflamasi. Leukosit polimorfonuklear tampak pada tempat tersebut dan 

memfagosit bakteri walau tidak membunuhnya. Sesudah hari-hari 

pertama, leukosit diganti oleh makrofag. Alveoli yang terserang akan 

mengalami konsolidasi, dan timbul pneumonia akut. Pneumonia 

selular ini dapat sembuh dengan sendirinya, sehingga tidak ada sisa 

yang tertinggal, atau proses dapat berjalan terus dan bakteri terus 

difagosit atau berkembangbiak di dalam sel. Basil juga menyebar 
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melalui getah bening menuju ke kelenjar getah bening regional. 

Makrofag yang mengadakan infiltrasi menjadi lebih panjang dan 

sebagian bersatu sehingga membentuk sel tuberkel epiteloid yang 

dikelilingi limfosit. Reaksi ini biasanya berlangsung selama 10-20 hari.  

Diagnosis tuberkulosis paru dapat ditegakkan berdasarkan gejala 

klinis,pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan 

radiologis, dan pemeriksaan penunjang (Thabrani, 2003) 

f. Gejala Klinis 

Gejala klinis tuberkulosis dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu 

gejala respiratorik dan gejala sistemik. 

1)   Gejala respiratorik : 

a) Batuk lebih dari tiga minggu 

b) Batuk darah 

c) Sesak nafas 

d) Nyeri dada 

Gejala respiratorik ini sangat bervariasi, dari mulai dari mulai 

tidak ada gejala sampai gejala yang cukup berat tergantung dari 

luas lesi. Kadang penderita terdiagnosis pada saat medical check 

up. Bila Bronkus belum terlibat dalam proses penyakit, maka 

penderita mungkin tidak ada gejala batuk. Batuk yang pertama 

terjadi karena iritasi bronkus dan selanjutnya batuk diperlukan 

untuk membuang dahak keluar. 

2)   Gejala sistemik 
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a) Demam 

b) Malaise 

c) Berkeringat pada malam hari 

d) Berat badan menurun (Aditama,1997) 

g.  Pemeriksaan fisik 

Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan antara lain suara nafas 

bronkial, amphorik, suara nafas melemah, ronkhi basah, tanda-tanda 

penarikan paru-paru, diafragma dan mediastinum (Suradi, 2001) 

h.   Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan bakteriologik dapat diambil dari spesimen dahak, 

cairan pleura, liquor cerebrospinalis, bilasan bronkus, bilasan 

lambung, urin, dan jaringan biopsi.Untuk pengambilan spesimen dari 

dahak, dahak diambil 3x setiap pagi 3 hari berturut-turut atau sewaktu 

dengan cara : 

1) Sewaktu/spot saat kunjungan 

2) Dahak pagi 

3) Sewaktu/spot saat mengantarkan dahak pagi 

 

 

 

Selanjutnya spesimen diperiksa secara mikroskopis ataupun 

dengan biakan kuman.Interpretasi hasil pemeriksaan mikroskopis dari 

tiga kali pemeriksaan ialah bila : 
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1) 2x positif, 1x negatif maka mikroskopik positif 

2) 1x positif 2x negatif maka pemeriksaan ulang BTA 3x kemudian 

bila : 

a) 1x positif, 2x negatif maka mikroskopis positif 

b) 3x negatif maka mikroskopis negatif (Thabrani, 2003) 

i.    Pemeriksaan Radiologis 

Gambatan radiologis pada tuberkulosis paru dapat terlihat dalam 

berbagai bentuk.Secara klasik, gambaran tuberkulosis yang aktif 

adalah gambaran infiltrat dan kavitas serta gambaran tidak aktif 

ditunjukkan oleh adanya fibrosis dan kalsifikasi (Aditama, 1997) 

j.   Pemeriksaan penunjang 

1)   Pemeriksaan darah 

2)  Pemeriksaan lain, seperti PCR, light producing 

Mycobacteriophage (Thabrani, 2003) 

k.   Uji Tuberkulin 

Pemeriksaan ini sangat berarti dalam usaha mendeteksi infeksi 

tuberkulosis dengan prevalensi infeksi tuberkulosisi rendah. Uji ini 

akan mempunyai makna apabila didapatkan konversi dari uji yang 

dilakukan sebelumnya atau apabila kepositifan dari uji yang didapat 

besar sekali (Thabrani dkk, 2003) 

2. Pengobatan Tuberkulosis 

a.  Tujuan Pengobatan 
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Pengobatan TB bertujuan untuk menyembuhkan pasien, 

mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai 

penularan dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap OAT 

(Obat Anti Tuberkulosis) (Depkes RI, 2007). 

b.  Jenis OAT 

Obat utama terdiri dari :  

1) Isoniazid (H) 

2) Rifampisin (R) 

3) Pirazinamide (Z) 

4) Streptomicyn (S) 

5) Ethambutol (E) 

Jenis obat tambahan adalah : 

1) Kanamisin 

2) Kuinolon 

3) Derifat Rifampisin 

4) INH (PPMPLP Depkes RI, 2002) 

c.  Paduan OAT di Indonesia 

WHO dan IUATLD (International Union Againts Tuberculosis 

and Lung Disease) merekomendasikan paduan OAT standar, yaitu: 

 

 

1) Kategori 1: 
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a) 2HRZE/4H3R3 

b) 2HRZE/4HR 

c)  2HRZE/6HE 

2) Kategori 2: 

a) 2HRZES/HRZE/5H3R3E3 

b)  2HRZES/HRZE/5HRE 

3) Kategori 3: 

a.) HRZ/4H3R3 

b) 2HRZ/4HR 

c) 2HRZ/6HE 

Program Nasional Penanggulangan TBC di Indonesia 

menggunakan paduan OAT: 

1) Kategori 1 : 2HRZE/4H3R3 

2) Kategori 2 : 2HRZES/HRZE/5H3R3E3 

3) Kategori 3 : 2HRZ/4H3R3 

Disamping ketiga kategori ini, disediakan paduan obat sisipan 

(HRZE). Paduan OAT ini disediakan dalam bentuk paket kombipak, 

dengan tujuan untuk memudahkan pemberian obat dan menjamin 

kelangsungan (kontinuitas) pengobatan sampai selesai. Satu (1) paket 

untuk satu (1) penderita dalam satu (1) masa pengobatan. 

 

 

1) Kategori 1 (2HRZE/4H3R3) 
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Tahap intensif terdiri dari Isoniasid (H), Rifampisin (R), 

Pirasinamid (Z) dan Etambutol (E). obat-obat tersebut diberikan 

setiap hari selama 2 bulan (2HRZE). Kemudian diteruskan dengan 

tahap lanjutan yang terdiri dari Isoniasid (H), Rifampisin (R), 

diberikan tiga kali dalam seminggu selama 4 bulan (4H3R3). Obat 

ini diberikan untuk: 

a)  Penderita baru TBC paru BTA positif 

b) Penderita TBC paru BTA positif rontgen positif yang ―sakit 

berat‖ 

c)  Penderita TBC ekstra paru berat. 

2)  Kategori 2 ( 2HRZES/HRZE/5H3R3E3) 

Tahap intensif diberikan selama 3 bulan, yang terdiri dari 2 

bulan dengan Isoniasid (H), Rifampisin (R), Pirasinamid (Z) dan 

Etambutol (E) dan suntikan streptomisin setiap hari di UPK. 

Dilanjutkan 1 bulan dengan Isoniasid (H), Rifampisin (R), 

Pirasinamid (Z) dan Etambutol (E) setiap hari. Setelah itu 

diteruskan dengan tahap lanjutan selama 5 bulan dengan HRE yang 

diberikan tiga kali dalam seminggu. Perlu diperhatikan bahwa 

suntikan streptomisin diberikan setelah penderita selesai menelan 

obat. 

 

 

Obat ini diberikan untuk: 
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a)  Penderita kambuh (relaps) 

b)  Penderita gagal (failure) 

c)  Penderita dengan pengobatan setelah lalai (after default). 

3)  Kategori 3 (2HRZ/4H3R3) 

Tahap intensif terdiri dari HRZ diberikan setiap hari selama 2 

bulan (2HRZ), diteruskan dengan tahap lanjutan terdiri dari HR 

selama 4 bulan diberikan 3 kali seminggu (4H3R3). 

Obat ini diberikan untuk: 

a)  Penderita baru BTA positif dan rontgen positif sakit ringan 

b) Penderita ekstra paru ringan, yaitu TBC kelenjar limfe 

(limfadenitis), pleuritis eksudativa unilateral, TBC kulit, TBC 

tulang (kecuali tulang belakang), sendi dan kelenjar adrenal. 

4)  OAT sisipan (HRZE) 

Bila pada akhir tahap intensif pengobatan penderita baru BTA 

positif dengan kategori 1 atau penderita BTA positif pengobatan 

ulang dengan kategori 2, hasil pemeriksaan dahak masih BTA 

positif, diberikan obat sisipan (HRZE) setiap hari selama 1 bulan 

(Depkes RI, 2002). 

 

 

 

 

d.  Prinsip Pengobatan 
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Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1) OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis 

obat, dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori 

pengobatan. Jangan gunakan OAT tunggal (monoterapi). 

Pemakaian OAT-Kombinasi Dosis Tetap (OAT-KDT) lebih 

menguntungkan dan sangat dianjurkan. 

2)   Untuk menjamin kepatuhan pasian menelan obat, dilakukan 

pengawasan langsung (DOT= Directly Observed Treatment) oleh 

seorang Pengawas Menelan Obat (PMO). 

3)  Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif 

dan lanjutan. 

a) Tahap awal (Intensif): 

(1) Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap 

hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah 

terjadinya resistensi obat. 

(2) Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara 

tepat, biasanya pasien menular menjadi tidak menular 

dalam kurun waktu 2 minggu. 

(3) Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA 

negatif (konversi) dalam 2 bulan.  

 

b)  Tahap lanjutan: 
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(1)  Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih 

sedikit, namun dalam jangka waktu yang lama. 

(2)   Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman 

persisten sehingga mencegah terjadinya kekambuhan 

(Depkes RI, 2007) 

3. Program DOTS di Indonesia 

Pada tahun 1994, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Badan 

Kesehatan Dunia (WHO) melaksanakan suatu evaluasi bersama (WHO-

Indonesia Joint Evaluation) yang menghasilkan rekomendasi: ―Perlunya 

segera dilakukan perubahan mendasar pada strategi penanggulangan 

tuberkulosis di Indonesia, yang kemudian disebut sebagai ―Strategi 

DOTS‖. Sejak saat itulah dimulailah era baru pemberantasan tuberkulosis 

di Indonesia (Depkes RI, 1999). 

Upaya penurunan angka penderita tuberkulosis paru yang telah 

dilakukan oleh pihak program pada tahun 1995 berupa pemberian obat 

intensif melalui puskesmas ternyata kurang berhasil. Survei pada tahun 

1995 menunjukkan bahwa tuberkulosis merupakan penyebab kematian 

nomor tiga setelah penyakit kardiovaskular dan penyakit saluran 

pernapasan pada semua golongan dan nomor satu dari golongan infeksi 

(Sukana, 1999). 

Lima kunci utama dalam strategi DOTS yaitu: (1) Komitmen; (2) 

Diagnosis yang benar dan baik; (3) Ketersediaan dan lancarnya distribusi 
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obat; (4) Pengawasan penderita minum obat; (5) Pencatatan dan pelaporan 

penderita dengan sistem kohor (WHO, 2006) 

Kunci sukses penanggulangan tuberkulosis adalah menemukan 

penderita dan mengobati penderita sampai sembuh. WHO menetapkan 

target global Case Detection Rate (CDR) atau penemuan kasus 

tuberkulosis menular sebesar 70% dan Cure Rate (CR) atau angka 

kesembuhan/keberhasilan pengobatan sebesar 85%. 

Pada tahun 1992, DOTS (strategi yang direkomendasikan secara 

internasional untuk pengendalian TB) dijalankan  pertama kali di Sulawesi 

dan menurut WHO, telah diperluas hingga 98% dari negara-negara di 

dunia  pada tahun 2005,  cakupan DOTS  mencapai 100% pada tahun 

2007. Indonesia telah melampaui target WHO 85% untuk keberhasilan 

pengobatan DOTS, mencapai 91 %. Di tingkat deteksi kasus DOTS 

memiliki lebih dari dua kali lipat selama enam tahun, dari 30 % pada tahun 

2002 menjadi 68% pada tahun 2007 (pada tahun 2006, Indonesia melebihi 

target WHO sebesar 70% untuk deteksi kasus DOTS untuk pertama 

kalinya, mencapai 73%). Hal ini dikarenakan kolaborasi baik negeri 

maupun swasta penyedia layanan kesehatan dan perluasan TB berbasis 

masyarakat peduli (USAID, 2009).  

4.  Tingkat Pendidikan 

Pendidikan sama dengan istilah Paedagogie. Paedagodie berasal dari 

bahasa yunani terdiri dari kata pais, artinya anak, dan agagin 
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diterjemahkan membinmbing, jadi paedagogie yaitu bimbingan yang 

diberikan kepada anak (Ahmadi, 1991). 

Crow (Supriyatno, 2001) mengatakan bahwa pendidikan 

diinterpretasikan dengan makna untuk mempertahankan individu dengan 

kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa bertambah dan merupakan suatu 

harapan untuk dapat mengembangkan diri agar berhasil serta untuk 

memperluas, mengintensifkan ilmu pengetahuan dan memahami elemen-

elemen yang ada disekitarnya. Pendidikan juga mencakup segala 

perubahan yang terjadi sebagai akibat dari partisipasi individu dalam 

pengalaman-pengalaman dan belajar. (Fitri, 2008) 

Pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan formal yaitu 

pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat, dan mengikuti 

syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah. Jenis 

dan tingkat persekolahan di negara kita dibedakan sebagai berikut; tingkat 

pra sekolah, SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi (Ahmadi, 1991). 

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan di Indonesia 

mengenal tiga jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar (SD/MI/Paket A 

dan SLTP/MTs/Paket B), pendidikan menengah (SMU, SMK), dan 

pendidikan tinggi. (Wikipedia, 2010) Selanjutnya hanya dibedakan 

menjadi pendidikan rendah ( pra sekolah – SD - SMP) karena hanya 

memenuhi tingkat pendidikan dasar, dan pendidikan tinggi (SMA/ 
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sederajat - Perguruan tinggi) karena telah melanjutkan pendidikan ke 

tingkat lebih tinggi. 

Pengobatan tuberkulosis paru membutuhkan kesabaran dan 

pengertian penderita, karena lamanya jangka waktu pengobatan penyakit 

ini, karena itu sangat dibutuhkan cara-cara yang baik untuk menimbulkan 

motivasi di pihak penderita untuk berobat dengan teratur. Sering sekali 

kegagalan terjadi karena penderita tidak mau mengikuti program 

pengobatan yang dirasakan membosankan (Fordiatiko, 1995). 

Keterbatasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan, serta upaya 

pencegahan penyakit. Pada kelompok masyarakat dengan tingkat 

pendidikan rendah pada umumnya status ekonomi juga rendah. Mereka 

sulit menyerap informasi mengenai kesehatan dalam hal penularan dan 

cara pencegahan. Pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak 

tahu carauntuk memilih makanan yang bergizi dan pengadaan sarana 

sanitasi yang diperlukan (Surnyata, 2000).   

Pendidikan umum yang tinggi akan memudahkan masyarakat 

menyerap informasi dan pengetahuan untuk menuju hidup sehat serta 

mengatasi masalah kesehatannya (DEPKES, 2001). Makin rendah 

pendidikan penderita menyebabkan kurangnya pengertian terhadap 

penyakit dan bahayanya (Fadul, 2000). 
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5.  Keteraturan Pengobatan 

Keteraturan berobat yaitu diminum tidaknya obat-obat tersebut, 

penting karena ketidakteraturan berobat menyebabkan timbulnya masalah 

resistensi. Karena semua tatalaksana yang telah dilakukan dengan baik 

akan menjadi sia-sia, bila tanpa disertai dengan sistem evaluasi yang baik 

pula. Oleh karena itu, peranan pendidikan mengenai penyakit dan 

keteraturan berobat sangat penting (Taufan, 2008). 

Walaupun telah ada cara pengobatan tuberkulosis dengan efektifitas 

yang tinggi, angka sembuh masih lebih rendah dari yang diharapkan. 

Penyakit utama terjadinya hal tersebut adalah pasien tidak mematuhi 

ketentuan dan lamanya pengobatan secara teratur untuk mencapai 

kesembuhan. Terutama pemakaian obat secara teratur pada 2 bulan fase 

inisial sering kali tidak tercapai, sementara itu dengan mempersingkat 

lamanya pengobatan menjadi 6 bulan telah menunjukkan penurunan angka 

dropout. 

Hal ini mudah dimengerti, karena kalau penderita tidak tekun 

meminum obat-obatnya, hasil akhir hanyalah kegagalan penyembuhan 

ditambah dengan timbulnya basil- basil tubeerkulosis yang multiresisten. 

Resistensi obat anti tuberkulosis terjadi akibat pengobatan tidak sempurna, 

putus berobat atau karena kombinasi obat anti tuberkulosis tidak adekuat. 

Sejak tahun 1995, manajemen operasional yang menyesuaikan strategi 

DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) menekankan adanya 

pengawas minum obat (PMO) untuk setiap penderita tuberkulosis paru 
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dengan harapan dapat menjamin keteraturan minum obat bagi setiap 

penderita selama masa pengobatan. 

Kondisi seorang penderita penyakit tuberkulosis sering berada dalam 

kondisi rentan dan lemah, baik fisik maupun mentalnya. Kelemahan itu 

dapat menyebabkan penderita tidak berobat, putus berobat, dan atau 

menghentikan pengobatan karena berbagai alasan. tuberkulosis dapat 

disembuhkan dengan berobat secara teratur sampai selesai dalam waktu 6-

8 bulan. Tata cara penyembuhan itu terangkum dalam strategi DOTS.  

Dalam proses penyembuhan, penderita tuberkulosis dapat diberikan 

obat anti-TBC (OAT) yang diminum secara teratur sampai selesai dengan 

pengawasan yang ketat. Masa pemberian obat memang cukup lama yaitu 

6-8 bulan secara terus-menerus, sehingga dapat mencegah penularan 

kepada orang lain. Oleh sebab itu, para penderita tuberkulosis jika ingin 

sembuh harus minum obat secara teratur. Tanpa adanya keteraturan 

minum obat penyakit sulit disembuhkan. Jika tidak teratur minum obat 

penyakitnya sukar diobati kuman tuberkulosis dalam tubuh akan 

berkembang semakin banyak dan menyerang organ tubuh lain akan 

membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat sembuh biaya pengobatan 

akan sangat besar dan tidak ditanggung oleh pemerintah (Ainur, 2008) 
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F. Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan: 

: Variabel utama yang akan diteliti 

: Variabel luar yang tidak disertakan dalam penelitian 

 

G. Hipotesis  

Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan pasien dan keteraturan 

pengobatan tuberkulosis paru dengan strategi DOTS. 

 

 

 

 

Tingkat pendidikan formal 

 

 

 

Keteraturan 

berobat dengan 

strategi DOTS 

penderita 

tuberkulosis 

paru 

Teratur 

Jarak tempat 

tinggal 

Tidak teratur 

Pekerjaan 

Pendapatan 

 

Adat dan 

kebiasaan 

 

Sosial 

ekonomi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasi analitik dengan 

pendekatan studi secara cross sectional (potong lintang) yaitu antara faktor 

resiko dan efek diamati pada saat yang sama 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD. Dr. Moewardi Surakarta pada 

bulan Maret 2010. 

C. Subyek Penelitian 

Semua pasien tuberkulosis paru yang datang untuk menjalani 

pengobatan tuberkulosis paru dengan strategi DOTS di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut : 

1.  Kriteria inklusi : 

a.  Pasien dengan diagnosis pasti TB 

b.  Laki-laki atau Perempuan berusia lebih dari 15 tahun 

c.  Pasien yang telah menjalani pengobatan, selama minimal 3 bulan 

2. Kriteria Eksklusi : 

a.  Pasien yang menolak berpartisipasi dalam penelitian 
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b.  Pasien dengan penyakit metabolik lain yaitu DM, gangguan fungsi hati 

dan gangguan fungsi ginjal. 

D. Teknik  Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalan penelitian ini 

adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sample dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005). 

n =  zα
2 

. ρ . q 

                  d
2
 

Keterangan : 

                n =  Jumlah Sampel 

zα =  Tingkat kepercayaan, biasanya 95% dan α = 5%, 

maka zα = 1,96 

ρ =  Perkiraan prevalensi penyakit yang diteliti atau 

paparan pada populasi 

q =  1-p 

d =   Tingkat kepercayaan absolut yang diinginkan 

adalah 10% (Arief, 2003) 

n = (1,96)
2
 x 0,12 x 0,88   =  40,57 

  (0,1)
2 

n = 41 orang 
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E. Alur Penelitian 

 

F. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas :  tingkat pendidikan pasien  

2. Variabel terikat : keteraturan pengobatan tuberkulosis paru dengan 

strategi DOTS 

3. Variabel luar 

a. Terkendali  : obat yang digunakan, pelayanan medis dan 

motivasi petugas kesehatan 

b. Tidak terkendali : jarak tepat tinggal, adat kebiasaan, penghasilan, 

pekerjaan. 

G.  Skala Variabel Penelitian 

1.  Tingkat pendidikan  : skala nominal 

Penderita tuberkulosis paru 

Tingkat pendidikan 

Tinggi 

Tidak teratur Teratur 

Rendah 

Tidak teratur Teratur 
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2.  Keteraturan berobat  : skala nominal 

 

H. Definisi Operasional Penelitian 

1. Variabel bebas :  Tingkat pendidikan pasien tuberkulosis paru 

a.   Definisi   : Tingkat pendidikan formal terakhir yang telah 

diselesaikan sampai saat penelitian dilakukan 

yang ditandai dengan ijazah kelulusan. 

b.   Alat ukur :  kuesioner 

c.   Cara pengukuran  :  

 Dengan mengelompokkan sampel menjadi : 

1) Pendidikan rendah : Pra sekolah, SD, SLTP 

2) Pendidikan tinggi  : SLTA, Perguruan tinggi. 

d.   Skala pengukuran  :  nominal 

2. Variabel terikat  : Keteraturan pengobatan tuberkulosis paru dengan 

strategi DOTS 

a.   Definisi  : Keteraturan pada penelitian ini merujuk pada 

penderita yang mengambil Obat Anti 

Tuberkulosis (OAT) pada dua bulan pertama 

setiap 2 minggu sekali dan setiap satu kali sebulan 

selama sisa pengobatan sampai 6 bulan. 

Keteraturan ini dinilai dari tanggal pengambilan 

obat dan kunjungan pasien ke poli TB untuk 

melakukan pemeriksaan. Kriteria lain keteraturan 
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berobat adalah pasien tidak terlambat dalam 

pengambilan obat tepat waktu. 

b.   Alat ukur :  kuesioner  

c.   Cara pengukuran  :  

1) Teratur  :  jumlah skor dari jawaban kuesioner lebih besar 

atau sama dengan nilai median. 

2) Tidak teratur  :  jumlah skor dari jawaban kuesioner kurang dari 

nilai median. 

d.  Skala Pengukuran :  nominal      

I. Sumber Data 

Data Primer  

Data primer adalah data yang didapat dari kuesioner. 

J. Instrumen Penelitian 

Alat yang dipakai adalah kuesioner 

K. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh guna menguji hipotesis 

yang diajukan digunakan chi-kuadrat, dengan variabel bebasnya adalah 

tingkat pendidikan responden dan variabel terikatnya adalah keteraturan 

berobat penderita tuberkulosis paru dalam program DOTS di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. Data akan diolah dengan menggunakan SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) 16.00 for Windows 2000. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A.  Hasil Penelitian      

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Dr Moewardi Surakarta dengan 

subyek penelitian adalah semua pasien tuberkulosis paru yang menjalani 

pengobatan tuberkulosis paru dengan strategi DOTS di RSUD Dr Moewardi 

Surakarta yang memenuhi beberapa kriteria inklusi dan eksklusi.  Teknik 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling atau penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan atas kriteria sampel tersebut 

dihasilkan sampel sebesar 41 sampel.  

Dari penelitian yang dilakukan dengan pengambilan data dan pengisian 

kuesioner pada semua pasien tuberkulosis paru yang memenuhi kriteria 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Distribusi Frekuensi Respo\nden Berdasarkan Umur 
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Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Umur Jumlah Persen 

16-25 tahun 

26-35 tahun 

36-45 tahun 

46-55 tahun 

56-70 tahun 

6 

4 

10 

7 

14 

14,60 % 

9,80% 

24,40% 

17,10% 

34,10% 

Jumlah 41 100,00% 

 

               Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa umur responden pasien tuberkulosis 

paru  di RSUD Dr. Moewardi Surakarta paling banyak adalah umur 56-70 

tahun yaitu 14 orang (34,10%), umur 36-45 tahun sebanyak 10 orang 

(24,40%), umur 46-55 tahun sebanyak 7 orang (17,10%), umur 16-25 

tahun sebanyak 6 orang (14,60%) dan yang terkecil adalah umur 26-35 

tahun (9,80%). 

2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin            Jumlah Persen 

Laki-laki 

Perempuan 

               24 

               17 

58,50% 

41,50% 

Jumlah                41 100,00% 
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         Dari tabel 2 dihasilkan jenis kelamin  yang terbanyak adalah laki-laki 

sebanyak 24 orang (58,50%) dan perempuan sebesar 17 orang (41,50%). 

3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan  

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan            Jumlah Persen 

Pendidikan Tinggi 

Pendidikan Rendah 

               15 

               26 

36,58% 

63,42% 

Jumlah                41 100,00% 

 

                     Berdasarkan tabel 3 jumlah responden terbanyak dengan pendidikan 

rendah yaitu sebanyak 26 orang (63,42%), sedangkan jumlah responden 

yang berpendidikan tinggi sebanyak 15 orang (36,58%). 

4. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Pengobatan. 

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Pengobatan 

Lama Pengobatan            Jumlah Persen 

3- 6  bulan 

>  6 bulan 

              12 

              29                

29,30% 

70,70% 

Jumlah                41 100,00% 

 

                     Pada  tabel  4 menunjukkan bahwa responden dengan lama 

pengobatan ke RSUD Dr Moewardi Surakarta yang kurang dari 6 bulan 
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sebanyak 12 orang (29,30%) sedangkan  lebih dari 6 bulan  sebanyak 29 

orang (70,70%). 

5. Distribusi Responden Berdasarkan Keteraturan Berobat 

Tabel 5.  Distribusi Responden Berdasarkan Keteraturan Berobat. 

Keteraturan            Jumlah Persen 

Teratur 

Tidak Teratur 

              37 

                4 

90,20% 

9,80% 

Jumlah                41 100,00% 

 

                      Dari tabel 5 diketahui jumlah responden yang teratur berobat  

sebanyak 37 orang (90,20%) sedangkan yang tidak tertatur berobat  

sebanyak 4 orang (9,80%). 

6.  Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Rumah dan Rumah Sakit 

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Rumah dan Rumah 

Sakit 

Jarak Rumah-RS Jumlah Persen 

≤ 1 Km 

>1 Km 

3 

38 

7,32% 

92,68% 

Jumlah 41 100,00% 
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 Dari tabel 6 dapat disimpulkan bahwa mayoritas (92,68%) tempat 

tinggal responden berjarak lebih dari 1 Km, sedang sisanya (7,32%) 

berjarak kurang dari 1 Km. 

7.  Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Alat Transportasi yang 

Digunakan 

Tabel 7. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Alat Transportasi yang 

Digunakan 

Jenis Alat Transportasi Jumlah Persen 

Jalan Kaki 

Angkutan Umum 

Kendaraan Pribadi 

1 

22 

18 

2,44% 

53,66% 

43,90% 

Jumlah 41 100,00% 

   

  Dari tabel 7 alat transportasi terbanyak yang digunakan oleh 

responden untuk ke tempat pengobatan adalah dengan angkutan umum 

sebanyak 22 responden (53,66%) disusul dengan kendaraan pribadi 18 

responden (43,90%) dan hanya 1 (2,44%) responden yang berjalan kaki. 

8. Distribusi Responden Berdasarkan Ketersediaan Waktu untuk Berobat 

selama masih Berkerja 
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Tabel 8. Distribusi Responden Berdasarkan Bekerja atau Tidak Bekerja 

selama Berobat 

Bekerja/Tidak Jumlah Persen 

Bekerja 

Tidak Bekerja 

17 

24 

41,50% 

58,50% 

Jumlah 41 100,00% 

   

  Berdasarkan bekerja atau tidak bekerja selama berobat, sebanyak 

24 responden (58,50%) menyatakan tidak bekerja selama berobat, 

sedangkan 17 responden (41,50%) menyatakan masih tetap bekerja selama 

berobat.  

9. Distribusi Responden Berdasarkan Adanya Peran Keluarga dalam 

Pengobatan  

Tabel 9. Distribusi Responden Berdasarkan Adanya Peran Keluarga dalam 

Pengobatan 

Adanya Peran Keluarga Jumlah Persen 

Ada 

Tidak Ada 

38 

3 

92,68% 

7,32% 

Jumlah 41 100,00% 

 

  Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa sebanyak 38 responden (92,68%) 

menyatakan adanya peran keluarga dalam menjalani pengobatan, 
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sedangkan 3 responden (7,32%) mengungkapkan tidak adanya peran 

keluarga. 

10. Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan per Bulan 

Tabel 10. Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan per Bulan 

Penghasilan Jumlah Persen 

≤ Rp. 723.000,- 

> Rp. 723.000 

33 

8 

80,49% 

19,51% 

Jumlah 41 100,00% 

 

  Tabel 10 memperlihatkan distribusi penghasilan responden yang 

sama atau kutang dari UMR(Upah Minimum Regional 2009) sebanyak 33 

responden (80,49%) sedangkan sisanya lebih dari UMR sebanyak 8 responden 

(19,51%). 

B. Analisis Data 

Untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pendidikan pasien 

tuberkulosis paru dan keteraturan pengobatan tuberkulosis paru dengan 

strategi DOTS digunakan uji statistik Chi-kuadrat. 

Hasil analisa ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 11.  Tabulasi Silang Hasil Penelitian 

     Pendidikan  

Keteraturan 

Rendah Tinggi Jumlah 

Tidak Teratur 2  (4,88%) 2 (4,88%) 4 (9,76%) 

Teratur 24 (58,54%) 13 (31,7%) 37 (90,24%) 

Jumlah 26 (63,42%) 15 (36,58%) 41 (100%) 

 

Dari penelitian diperoleh hasil pada tabulasi silang responden  

berpendidikan rendah  tidak teratur berobat sebesar  2 orang (4,88%) dan 

teratur berobat sebesar 24 orang (58,54%). Sedangkan responden 

berpendidikan tinggi tidak teratur berobat  sebesar 2 orang (4,88%) dan yang 

teratur berobat sebesar 13 orang (31,70%).   

Dari perhitungan SPSS diperoleh nilai  ² hitung  sebesar 0,344 dengan 

p value sebesar 0,558  dengan df 1 ² tabel sebesar 3,841. Oleh karena 

²hitung (0,344) < ²tabel (3,841) atau p value > 0,05 () maka Ho diterima , 

sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

tingkat pendidikan pasien dan keteraturan pengobatan tuberkulosis paru 

dengan strategi DOTS.   
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

            Penelitian ini dilakukan terhadap 41 sampel penderita tuberkulosis paru di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang telah menjalani pengobatan tuberkulosis 

paru dengan strategi DOTS selama lebih dari 3 bulan pada bulan Maret 2010 

untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan keteraturan 

pengobatan tuberkulosis paru dengan strategi DOTS. 

 Mengacu pada perhitungan diatas dengan menggunakan Chi-kuadrat, 

penelitian ini mendapatkan hasil hubungan antara tingkat pendidikan pasien 

terhadap keteraturan pengobatan. Namun, hubungan variabel ini secara statistik 

tidak signifikan. 

Hasil pada tabel 1 menunjukkan bahwa  responden penderita tuberkulosis 

paru terbanyak pada kelompok umur 56-70 tahun yaitu sebesar 34,10%. Ini sesuai 

dengan hasil penelitian I Wayan Triana Sunyata yaitu diatas 40 tahun merupakan 

faktor resiko paling tinggi terkena tuberkulosis paru (Surnyata, 2000). 

Berdasarkan jenis kelamin responden, pasien tuberkulosis paru paling 

banyak adalah laki-laki yaitu 24 orang (58,5%). Jenis kelamin tidak mempunyai 

hubungan yang bermakna dengan tingkat keteraturan pengobatan. Ketereturan 

pengobatan tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin sehingga dapat dikemukakan 

bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan 

kesehatan diri dan keluarga (Intang, 2004). 
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Secara keseluruhan, responden berpendidikan tinggi (SMU-Perguruan 

tinggi) sebesar (39,02%)  dan berpendidikan rendah sebesar  (60,98%). Menurut 

Rahmat (2001) bahwa peningkatan tuberkulosis ada korelasinya dengan tingkat 

pendidikan atau pengetahuan. Pendidikan yang tinggi akan memudahkan 

masyarakat menyerap informasi dan pengetahuan untuk menuju hidup sehat serta 

mengatasi masalah kesehatannya. Namun, pengetahuan tentang penyakit 

tuberkulosis paru yang didapat melalui penyuluhan petugas kesehatan lebih 

dominan mempengaruhi kepatuhan pengobatan daripada pendidikan formal 

(Intang, 2004).  

               Tabel 5 menunjukkan bahwa pasien tuberkulosis yang teratur berobat 

sebesar  90,2% dan tidak teratur  sebesar 9,8%.  Kunci sukses penanggulangan 

tuberkulosis adalah menemukan penderita dan mengobati penderita secara teratur 

sampai sembuh. Pengobatan DOTS tuberkulosis paru bertujuan untuk 

menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, 

memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap 

OAT (Obat Anti Tuberkulosis).  Menurut Fordiatiko (1995) pengobatan 

tuberkulosis paru membutuhkan kesabaran dan pengertian penderita untuk berobat 

dengan teratur. Dalam pengobatan tuberkulosis terutama setelah fase intensif 

kebanyakan pasien merasa sudah sembuh karena kondisinya sudah lebih baik dan 

daya kerja pulih sehingga mereka menghentikan pengobatan (Amryl, 2002). 

Dalam hal ini pengawasan dan perhatian dari tenaga kesehatan maupun keluarga 

yang telah dipercaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keteraturan 

pasien tuberkulosis dalam menjalani pengobatan yang membutuhkan waktu cukup 
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lama. Walaupun panduan obat yang digunakan baik tetapi bila penderita tidak 

berobat dengan teratur maka umumnya hasil pengobatan mengecewakan (Senewe, 

2002)  

 Studi terhadap pasien tuberkulosis menemukan bahwa tingkat kepatuhan 

lebih baik pada pasien yang mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan 

sosialnya. Pasien yang sukses menyelesaikan terapi menyatakan bahwa mereka 

mendapat perhatian dan motivasi dari anggota keluarga. Sebab, mengkonsumsi 

obat dalam jumlah banyak dan untuk jangka waktu yang panjang sering 

menimbulkan rasa bosan pada pasien, disini peran keluarga sangat penting untuk 

meningkatkan motivasi penderita agar mau meneruskan pengobatannya sampai 

tuntas. (Tugaswati, 2004) 

Adapun peran keluarga yang ditekankan pada penelitian ini adalah dalam 

hal mengingatkan pasien untuk meminum obat, karena resistensi obat anti 

tuberkulosis terjadi akibat pengobatan tidak sempurna, putus berobat atau karena 

kombinasi obat anti tuberkulosis tidak adekuat. Dapat dilihat dari hasil pada tabel 

9 bahwa 92,68% atau 38 responden diingatkan oleh keluarga untuk meminum 

obat. Sejak tahun 1995, manajemen operasional yang menyesuaikan strategi 

DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) menekankan adanya pengawas 

minum obat (PMO) untuk setiap penderita tuberkulosis paru dengan harapan 

dapat menjamin keteraturan minum obat bagi setiap penderita selama masa 

pengobatan. (Ainur, 2008) 
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            Pada uji chi kuadrat didapat P value 0,558 > α (0,05) yang berarti tidak ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan pasien tuberkulosis dan 

keteraturan pengobatan tuberkulosis paru dengan strategi DOTS. Pada penelitian 

ini tingkat pendidikan pasien tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap 

keteraturan pengobatan, hal ini mungkin disebabkan banyaknya faktor yang 

menjadikan seorang pasien teratur dalam menjalani pengobatan. Penyuluhan yang 

dilakukan secara langsung perorangan sangat penting artinya untuk menentukan 

keberhasilan pengobatan dibanding penyuluhan melalui media massa (Depkes RI, 

2000) karena komunikasi berjalan dua arah  sehinggal hal yang disampaikan dapat 

diterima lebih jelas. Selain itu kepatuhan akan meningkat jika pasien yakin bahwa 

penyakitnya dapat disembuhkan dan mempunyai hubungan yang baik dengan 

dokter yang menangani penyakitnya (Amryl, 2002) sehingga pasien percaya 

terhadap intervensi medis yang dilakukan terhadapnya dan bersedia memenuhi 

aturan dari dokter (Muzaham, 1995). Strategi DOTS memberikan angka 

kesembuhan yang tinggi karena meningkatnya kepatuhan berobat penderita 

tuberkulosis (Amryl, 2002)  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 Penelitian terhadap 41 responden penderita tuberkulosis paru di RSUD 

dr Moewardi Surakarta yang menjadi responden tentang hubungan antara 

tingkat pendidikan dan keteraturan pengobatan tuberkulosis paru dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Keteraturan  pengobatan tuberkulosis  paru  dengan strategi DOTS di  

RSUD  Dr.  Moewardi Surakarta dengan hasil responden teratur  sebesar  

90,20%. 

2.   Tingkat pendidikan responden pasien tuberkulosis paru di RSUD dr 

Moewardi Surakarta yang mempunyai pendidikan  rendah  yaitu sebanyak 

26 orang (63,42%), sedangkan jumlah responden yang berpendidikan 

tinggi sebanyak 15 orang (36,58%).  Tidak ada hubungan yang signifikan 

antara pendidikan  dan keteraturan pengobatan tuberkulosis  paru dengan 

strategi DOTS. 
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B. Saran 

1. Bagi instansi terkait hendaknya memberikan program yang lebih efektif 

terhadap keberhasilan program pengobatan, misalnya dengan menjalankan 

program DOTS secara terencana, karena strategi ini terbukti meningkatkan 

kepatuhan dan keteraturan pasien dalam menjalani pengobatan. 

2. Memberikan pengarahan dan masukan kepada pasien dan keluarga 

pasien akan pentingnya pengobatan yang teratur sehingga didapat 

kesembuhan yang optimal. 

3. Penelitian lebih lanjut diharapkan lebih banyak menambahkan variabel 

yang diteliti terutama faktor-faktor yang mempengaruhi keteraturan 

berobat penderita tuberkulosis paru. 
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