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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien 
tuberkulosis di Balai Besar Kesehatan Paru  Masyarakat“X” dalam menggunakan 
obat. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah non eksperimental. Sedangkan 
rancangan yang digunakan adalah analisis observasional yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kepatuhan 
pasien dalam menggunakan obat antituberkulosis.Pengambilan data penelitian 
dilakukan dengan menggunakan metode observasionalyaitu dengan 
mengobservasi kepatuhan pasien dalam penggunaan antituberkulosis 
menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 54 pasien pada saat 
kontrol.Penilaian kepatuhan pasien dihitung menggunakan Modified Morisky 
Scale (MMS) untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan 
penggunaan obat pada pasien tuberkulosis di Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat “X” mayoritas patuh dengan presentasi 94,4% hal ini pasien 
dinyatakan patuh dalam menjalani pengobatan baik yang berada pada fase 
pengobatan intensif maupun lanjutan. 
 
Kata Kunci : Kepatuhan penggunaan obat, Pasien Tuberkulosis Rawat Jalan, 

Balai Besar Kesehatan Paru  Masyarakat “X” 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to measure the level of compliance of 
tuberculosis patients in the Center for Public Health Pulmonary “X” in using the 
drug. 

This type of study is a non-experimental. While the design used is the 
analysis of observational studies conducted with the aim to obtain an overview of 
patient compliance in the use of antituberculosis drugs. Research data retrieval is 
done by using the observational method is by observing the patient's compliance 
in the use of antituberculosis using questionnaires given to 54 patients at the time 
of the control. Assessment of patient compliance is calculated using the Modified 
Morisky Scale (MMS) to determine the level of patient compliance. 

Based on this research, it can be concluded that adherence to medication 
use in patients with tuberculosis in the Lung Health Center for Public “X” 
majority adherent with presentation 94,4% it is stated adherent patients in both 
treatment that is in the intensive and continuation phases of treatment. 
 
Keywords: Compliance with drug use, Outpatient Tuberculosis, Center for Public 

Health Pulmonary “X” 
 
 
PENDAHULUAN 

Berdasarkan Laporan WHO pada tahun 2009, mencatat peringkat 

Indonesia menurun ke posisi 5 dengan jumlah penderita TB sebanyak 429 ribu 

orang. Lima negara dengan jumlah terbesar kasus insiden pada tahun 2009 

adalah India, Cina, Afrika Selatan, Nigeria dan Indonesia (WHO Global 

Tuberculosis Control 2010).Tuberkulosis (Tb) banyak permasalahan dalam 

pengobatannya, hal ini disebabkan karena penyembuhan tuberkulosis memerlukan 

waktu yang lama sehingga kemungkinan pengobatan yang putus ditengah jalan 

(Drop Out) merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Putus pengobatan ini 

disebabkan oleh banyak faktor misalnya ketidakpatuhan pasien terhadap pola 

pengobatan yang bersifat terus-menerus ketidaktahuan bahwa tuberkulosis perlu 

pengobatan jangka panjang, kehabisan uang untuk berobat, atau bisa juga oleh 

karena tidak mengetahui jika obat diminum dalam jumlah yang banyak dan dalam 

waktu yang lama. Putus berobat ini merupakan penyebab timbulnya MDR (Multi 

Drugs Resistence) yaitu adanya resistensi dari kuman yang disebabkan oleh obat. 

Ketidakpatuhan untuk berobat secara teratur bagi penderita tuberkulosis paru tetap 

menjadi hambatan untuk mencapai angka kesembuhan yang tinggi (Linda, 2007) 



3 

Kegagalan program TB selama ini diakibatkan, tidak memadainya 

organisasi pelayanan TB (kurang terakses oleh masyarakat, penemuan 

kasus/diagnosis yang tidak standar, obat tidak terjamin penyediaannya, tidak 

dilakukan pemantauan, pencatatan dan pelaporan yang standar), tidak 

memadainya tatalaksana kasus (diagnosis dan paduan obat yang tidak standar, 

gagal menyembuhkan kasus yang telah didiagnosis), salah persepsi terhadap 

manfaat dan efektifitas BCG, Infrastruktur kesehatan yang buruk pada negara-

negara yang mengalami krisis (DepKes R.I, 2007). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah non eksperimental. Sedangkan 

rancangan yang digunakan adalah analisis observasional yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kepatuhan 

pasien dalam menggunakan obat antituberkulosis. 

Pada penelitian ini, pengambilan data penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode observasionalyaitu dengan mengobservasi kepatuhan 

pasien dalam penggunaan antituberkulosis menggunakan kuesioner yang 

diberikan kepada pasien pada saat kontrol. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dan sampel penelitian ini adalah semua pasien tuberkulosis paru 

yang berobat di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat ”X” dengan kriteria 

sebagai berikut yaitu Pasien yang telah didiagnosis menderita tuberkulosis dengan 

atau  tanpa penyakit penyerta di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat ”X”, 

rawat jalan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat ”X”, mendapat obat 

antituberkulosis, minimal pasien sudah mendapatkan 1 bulan pengobatan, jadi 

bukan pasien baru. kontrol pada bulan Januari-Februari 2012 yang dilakukan pada 

hari senin, kamis, dan sabtu, pasien dewasa, bersedia untuk diwawancarai. 
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Tahap Pengolahan  Data 

Tahap Persiapan 

Tahap ini adalah pembuatan proposal dan pembuatan perijinan dari fakultas 

kepada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat ”X” untuk mendapatkan ijin 

penelitian dan pengambilan data. 

Tahap perizinan 

Pembuatan surat izin pengambilan data rekam medik di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat ”X” digunakan untuk pengambilan data rekam medik. 

Tahap Penelusuran Data 

Pada tahap ini dilakukan penelusuran data yang dimulai dari observasi 

kuisioner dari pasien kemudian dilakukan pencatatan rekam medik. Pengumpulan 

data dilakukan melalui kartu berobat pasien  tuberkulosis paru yang ada di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat ”X”. Kartu pengobatan tersebut berisi identitas 

pasien, yang terdiri dari nama, jenis kelamin, dan umur, alamat pasien, identitas 

PMO (Pengawas Menelan Obat),alamat PMO (Pengawas Menelan Obat) 

Tahap pengambilan data kuisioner 

Menemui pasien yang kontrol kembali ke Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat ”X”. Dengan menggunakan formulir kuisioner dikarenakan metode 

ini mudah, praktis, dan juga lebih menghemat waktu, serta memudahkan pasien di 

bandingkan dengan menggunakan metode yang lain. 

Bahan  dan alat 

Bahan dan alat yang digunakan adalah kusioner yang akan dijawab oleh 

responden yaitu pasien penderita tuberkulosis dan rekam medis pasien 

tuberkulosisdi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat ”X”. 

 

Analisis Data 

Hasil penelitian dianalisis dengan metode observasional untuk melihat 

kepatuhan penggunaan Obat Antituberkulosis (OAT) diambil dari hasil kuisioner 

yang telah diisi oleh responden atau pasien tuberkulosis. 

Penilaian kepatuhan pasien dapat dihitung menggunakan Modified Morisky 

Scale (MMS) untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien. 
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Petunjuk : Tanyakan pada pasien,setiap pertanyaan yang direspon dilingkari ”ya” 

atau ”tidak”. Lingkaran jawaban untuk setiap pertanyaan, jumlah skor untuk 

kolom motivasi dan jumlah skor untuk kolom pengetahuan. 
Tabel 1. Kuisioner Modification Morisky Scale 

Respon jawaban  
Pertanyaan Motivasi Pengetahuan 

1. Apakah anda pernah lupa minum 
obat? 

Ya (0)    tidak (1)  

2. Apakah anda tidak perduli dengan 
pengobatan anda 

Ya (0)    tidak (1)  

3. Ketika anda merasa lebih baik, 
apakah anda berhenti minum 
obat? 

 Ya (0)   tidak (1) 

4. Kadang-kadang ketika anda 
merasa lebih buruk, apakah anda 
akan berhenti minum obat? 

 Ya (0)   tidak (1) 

5. Apakah anda tahu manfaat jangka 
panjang obat yang anda minum 
sesuai denganyang diberitahukan 
oleh dokter atau apoteker? 

6. Kadang-kadang apakah anda lupa 
untuk mengambil ulang obat tepat 
waktu? 

 
 
 
 
 
 
 

Ya (0)  tidak (1) 

Ya (1)    tidak (0) 
 

                Total skore 
 

Patuh = 6, kurang patuh 
=5 , tidak patuh =4 

 

 

Kuisioner bagian B yaitu dari pola pengobatannya, sehingga dapat diketahui 

faktor apa yang mendukung ketidakpatuhan pasien. 

Hasil dari kuisioner Morisky diatas dianalisis menggunakan diagram 

kartesius dimana diagram kartesius merupakan bangun yang dibagi atas empat 

bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik 

(X,Y), dimana X merupakan nilai motivasi masing-masing pasien dan Y adalah 

nilai pengetahuan masing-masing pasien yang dapat ditunjukkan pada gambar  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Profil atau karakteristik Pasien Tuberkulosis 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data tentang profil pasien yangdapat 

dilihat pada tabel 2 sebagai berikut: 
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Tabel 2. Profil pasien tuberkulosis di BBKPM bulan Januari –Februari tahun 2012  
Profil Pasien Jumlah Persentase (%) 

Jenis Kelamin   
Laki – laki 26 0,52 
Perempuan 28 0,46 

Umur   
12 – 23 4 0,07 
24 – 59 30 0,54 
>60 20 0,36 

Pendidikan   
Tidak sekolah 9 0,16 
SD 13 0,24 
SLTP 11 0,19 
SMA 18 0,32 
D3 3 0,05 

Pekerjaan   
Buruh 32 0,57 
Pegawai Negri 1 0,02 
Pelajar 4 0,07 
Petani 2 0,04 
Wiraswasta 7 0,12 
Tidak bekerja 10 0,02 

 

Kasus tuberkulosis paru yang paling banyak adalah terjadi pada usia 

prosuktif (dewasa) yaitu usia <50 tahun, hal ini dapat mempengaruhi kerja dan 

pendapatan pasien tersebut, seperti hasil penelitian WHO tahun 2004 bahwa 

diperkirakan seorang pasien TB dewasa, akan kehilangan rata-rata waktu kerjanya 

3 – 4 bulan. Hal tersebut berakibat pada kehilangan pendapatan tahunan rumah 

tangganya sekitar 20 – 30% (Dep Kes.RI, 2007). 

Sekali seseorang terinfeksi dengan M. Tuberculosis persentase resiko untuk 

terjadinya tuberkulosis aktif dimasa-masa datang adalah sekitar 10%. Resiko 

terbesar untuk menjadi tuberkulosis aktif terjadi selama 2 tahun pertama setelah 

terinfeksi. Orang dengan umur lebih dari 65 tahun mempunyai resiko 2-5 kali 

lipat lebih besar dari kelompok umur yang lainnya (Dipiro et.al, 2005). 

Faktor umur yang lebih dari 50 tahun sangat menentukan ketidakpatuhan 

penderita berobat dan mayoritas responden tidak patuh dan usia muda cenderung 

untuk menjalani pengobatan daripada orang yang berusia lanjut (Erawatyningsih, 

2009) 

Berdasarkan tabel 2 di atas pasien usia di atas 51 tahun memiliki jumlah 

kasus yang tinggi juga. Hal ini dapat dikarenakan pada usia tersebut terjadi 

penurunan sistem kekebalan tubuh dan imunitas yang dapat menyebabkan kondisi 
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lebih rentan terhadap kuman tuberkulosis. Selain itu prose penuaan sendiri atau 

komobiditas seperti diabetes militus, malnutrisi dan penyakit-penyakit kronis 

lainnya dapat menjadi faktor terjadinya infeksi tuberkulosis (Bahar, 2001). 

 Pada usia tua, TB mempunyai tanda dan gejala yang tidak spesifik 

sehingga sulit terdiagnosis. Patogenesis TB paru pada usia tua berasal dari 

reaktifitas fokus dorman yang telah terjadi berpuluh tahun lamanya. Reaktivasi 

berkaitan dengan perkembangan faktor komorbid yang di hubungkan dengan 

penurunan cell mediated immunity seperti pada keganasan, penggunaan obat 

imunosupresif dan faktor ketuaan (Masniari, 2007) 

Di Eropa dan Amerika utara, insiden tertinggi tuberkulosis paru biasanya 

mengenai usia dewasa muda. Di Afrika dan India prevalensi tuberkulosis paru 

tampaknya meningkat seiring dengan peningkatan usia pada kedua jenis kelamin. 

Pada perempuan prevalensi mencapai maksimal pada usia 40-50 tahun 

dankemudian berkurang. Pada laki-laki prevalensi terus meningkat sampai 

sekurang-kurangnya mencapai usia 60 tahun (Crofton et.al, 2002). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terlalu banyak perbedaan pada 

jumlah pasien laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini diduga menjadi 

alasan mengapa laki-laki lebih rentan terinfeksi tuberkulosis paru. Dikarenakan 

beban kerja mereka yang berat, istirahat yang kurang, serta gaya hidup yang tidak 

sehat di antaranya adalah merokok dan minum alkohol. Beberapa penelitian 

mengkonfirmasikan bahwa tingkat kepatuhan jenis kelamin laki-laki lebih rendah 

daripada perempuan, dikarenakan perempuan lebih banyak melaporkan gejala 

penyakitnya dan berkonsultasi dengan dokter karena perempuan cenderung 

mempunyai perilaku yang lebih tekun daripada laki-laki (Rusmani, 2005) 

 Dari hasil yang diperoleh yaitu hasil pendidikan terakhir pasien TB, 

dimana pasien dengan tingkat pendidikan SMA paling banyak, tetati terdapat juga 

yang tidak sekolah atau yang tingkat pendidikannya hanya sampai SD. Hal ini 

berarti semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin tidak patuh penderita 

untuk berobat karena rendahnya pendidikan seseorang sangat mempengaruhi daya 

serap seseorang dalam menerima informasi sehingga dapat mempengaruhi tingkat 
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pemahaman tentang penyakit tuberkulosis paru, cara pengobatan, dan bahaya 

akibat tidak minum obat teratur (Erawatyningsih, 2009) 

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa buruh/swasta (usia 

produktif) mempunyai angka relatif tinggi. Hal ini dapat disebabkan usia 

produktif sangatlah rentan terkena penyaki tuberkulosis yang dikarenakan 

kesibukan bekerja dan kurangnya waktu istirahat (Syafrizal, Supandi, 2002) 
 

Pola pengobatan  

Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap yaitu tahap intensif dan tahap 

lanjutan.Tahap intensif dilakukan selama 2 bulan pengobatan untuk kategori 1 dan 

3 bulan untuk kategori 2.Bila tahap intensif diberikan secara tepat, biasanya 

penderita menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 

minggu.Pengawasan yang ketat dalam tahap intensif sangat penting untuk 

mencegah terjadinya kekebalan kuman terhadap obat.Satu minggu sebelum tahap 

intensif selesai atau akhir bulan kedua untuk kategori 1 dan satu minggu sebelum 

akhir bulan ketiga untuk kategori 2 dahak pasien diperiksa. Sedangkan tahap 

lanjutan dimaksudkan agar semua kuman persisten dapat terbunuh, tahap ini 

dilakukan selama 4 bulan untuk kategori 1 dan 5 bulan untuk kategori 2. Pada 

tahap ini pasien akan menerima kombinasi yang lebih sedikit tetapi dalam jangka 

waktu yang lama (Dep Kes RI, 2007). 

Diperoleh data dari pengelompokan berdasarkan jenis kategori dan tahap 

pengobatan di BBKPM tahun 2012 yang dapat dilihat pada tabel 11 
Tabel 3. Pola Pengobatan Berdasarkan Jenis Kategori, dan Tahap Pengobatan 

Jenis kategori Tahap pengobatan Jumlah pasien Persentase(%) 
Intensif 26 48,15  

1 Lanjutan 26 48,15 
Intensif 2 3,7  

2 Lanjutan - - 
Total 56 100 

 
Seperti yang terlihat pada tabel, sebanyak 2 orang pasien dengan persentase 

sebesar 4 pada kategori 2 pengobatannya pada tahap intensif.Sedangkan  pada 

kategori 1 diperoleh persentasi yang sama yaitu 48 pasien dengan  tahap 

pengobatan intensif maupun lanjutan. 

 



9 

Kesesuaian Pengobatan Tuberkulosis Berdasarkan Standar 

Kesesuaian obat dan dosis pengobatan dengan kategori diagnostik sangatlah 

diperlukan untuk menghindari terapi yang tidak adekuat sehingga mencegah 

tibulnya resistensi, menghindari pengobatan yang tidak perlu sehingga 

meningkatkan pemakaian dan mengurangi efek samping (Dep Kes R.I, 

2007).Dalam penelitian ini diperoleh semua pasien pengobatannya sesuai dengan 

standar. 

Kepatuhan pasien 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil wawancara dengan pasien 

yang akan digunakan untuk menghitung nilai kepatuhan pasien terhadap 

pengobatannya. Penilaian kepatuhan dari hasil wawancara dengan pasien akan 

dilihat dari Skala Morisky yang meliputi ketepatan waktu kontrol, waktu minum 

obat dan adanya efek samping serta jenis efek samping yang ditimbulkan. 

Efek Samping 

Dalam pemakaian obat antituberkulosis tidak jarang ditemukan efek 

samping yang mempersulit sasaran pengobatan.Dengan timbulnya efek samping 

ini dapat mengakibatkan pasien tidak patuh.Bila efek samping ini ditemukan, 

mungkin obat antituberkulosis yang bersangkutan masih bisa diberikan dalam 

dosis terapeutik yang kecil.Tetapi bila efek samping ini dirasa sangat mengganggu 

obat antituberkulosis yang bersangkutan harus dihentikan pemberiannya dan 

pengobatan tuberkulosis dapat dilanjutkan menggunakan obat yang lain (Bahar, 

2002).Pada percobaan ini didapatkan hasil bahwa semua pasien mengalami efek 

samping baik ringan maupun berat. 

Kepatuhan dilihat dari perhitungan skala moriksy modifikasi 

Berdasarkan hasil wawancara kepada pasien dapat diperoleh data yang 

dapat dihitung menggunakan diagram kartesius untuk mengetahui berapa persen 

pasien tuberkulosis rawat jalan yang patuh terhadap pengobatannya, dan faktor 

apa saja yang menyebabkan pasien tersebut tidak patuh dalam menjalani 

pengobatannya. 
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Tabel 4. Kuisioner Skala Morisky Modifikasi 
Respon jawaban  

Pertanyaan Motivasi Pengetahuan 

1. Apakah anda pernah lupa minum obat? Ya (0)    tidak (1)  
2. Apakah anda tidak perduli dengan pengobatan anda Ya (0)    tidak (1)  
3. Ketika anda merasa lebih baik, apakah anda 

berhenti minum obat? 
 Ya (0)   tidak (1) 

4. Kadang-kadang ketika anda merasa lebih buruk, 
apakah anda akan berhenti minum obat? 

 Ya (0)   tidak (1) 

5. Apakah anda tahu manfaat jangka panjang obat 
yang anda minum sesuai denganyang diberitahukan 
oleh dokter atau apoteker? 

6. Kadang-kadang apakah anda lupa untuk mengambil 
ulang obat tepat waktu? 

 
 
 
 

Ya (0)  tidak (1) 

Ya (1)    tidak 
(0) 

 

                Total skore 
 

Patuh = 6, kurangpatuh =5 , 
tidak patuh =4 

 

 

Dari tabel 4 diatas dapat peroleh hasil yang dapat dilihat pada Diagram 

kartesius sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Diagram kartesius Hubungan antara motivasi dan pengetahuan 

 

Berdasarkan persentase pengetahuan dan motivasi mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan pasien pada pengobatannya di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat “X” tahun 2012, dapat diketahui faktor mana saja 

yang masuk pada kuadran I, Kuadran II, kuadran III maupun kuadran IV. Diagram 

kartesius juga dapat membantu mengetahui faktor-faktor penyebab pasien yang 
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tidak patuh maupun yang patuh dalam menjalani pengobatannya. Dari diagram 

diatas dapat di simpulkan seperti yang terdapat pada tabel 5.  
Tabel 5.Penilaian kepatuhan berdasarkan perbandingan motivasi dan   pengetahuan 

Kategori Jumlah pasien Persentase Keterangan 
Kuadran I 0 0 % Motivasi tinggi, pengetahuan rendah 
Kuadran II 51 94,4 % Motivasi tinggi, pengetahuan tinggi 
Kuadran III 0 0 % Motivasi rendah, pengetahuan rendah 
Kuadran IV 3 5,55 % Motivasi rendah, pengetahuan tinggi 

 
Berdasarkan gambar diagram kartesius dapat diketahui letak dari faktor-

faktor kepatuhan pasien tuberkulosis di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

“X” tahun 2012. Gambar diagram motivasi dan pengetahuan terbagi menjadi 

empat area/kuadran: 

Kuadran I (Tidak patuh) menunjukkan nilai motivasi tinggi dan 

pengetahuan rendah kurangnya pengetahuan ini dapat disebabkan minimnya 

pendidikan pasien sehingga pasien kurang tanggap terhadap apa yang dijelaskan 

petugas kesehatan tentang pengobatannya, bahwa pengobatan bersifat continue, 

harus dilakukan rutin, tidak boleh lupa minum obat, dan harus sesuai dengan 

anjuran petugas kesehatan. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pengarahan 

tentang motivasi, memberikan dukungan sosial, memberikan motivasi pada 

keluarga untuk mendukung pasien. 

Kuadran II (Patuh)berdasarkan gambar diagram kaertesius diatas terdapat 

94,4 % pasien yang berada di kuadran II hal ini menunjukkan nilai motivasi tinggi 

dan pengetahuan tinggi. Hal ini menunjukkan pasien patuh terhadap pengobatan, 

dan hal ini dapat dikarenakan interaksi antara petugas kesehatan dengan pasien 

baik sehingga pasien mendapatkan motivasi untuk sembuh juga besar dan 

mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya pengobatan yang dijalani dengan 

jelas sehingga pasien patuh dalam menjalani pengobatannya yang bersifat terus 

menerus. 

Kuadran III (Tidak Patuh)menunjukkan motivasi rendah dan pengetahuan 

juga rendah. Hal ini dapat sebabkan pasien kurang tahu pentingnya pengobatan 

yang harus dilakukan dan dapat juga dikarenakan pasien kurangnya motivasi 

untuk sembuh dari penyakitnya, baik motivasi dari keluarga maupun diri 

sendiri,kurangnya pengetahuan ini dapat disebabkan minimnya pendidikan pasien 
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sehingga pasien kurang tanggap terhadap apa yang dijelaskan petugas kesehatan 

tentang pengobatannya, bahwa pengobatan bersifat continue, harus dilakukan 

rutin, tidak boleh lupa minum obat, dan harus sesuai dengan anjuran petugas 

kesehatan.Pasien pada area ini membutuhkan perhatian khusus atau di 

prioritaskan. 

Kuadran IV (Tidak Patuh)berdasarkan gambar diagram kartesius di atas 

terdapat 5,55 % pasien yang berada di kuardan III yang menunjukkan motivasi 

rendah dan pengetahuan tinggi hal ini mungkin pasien pasien malas minum obat 

dikarenakan obat yang terlalu banyak, merasa kondisinya memburuk setelah 

minum obat, jarak rumah yang jauh dan juga pasien kurang yakin bahwa pasien 

bisa sembuh jika melakukan pengobatan dengan rutin sesuai apa yang di anjurkan 

petugas kesehatan, pasien mendapatkan obat lebih dari 4 macam, atau bisa juga 

dikarenakan pasien kurang jelas dengan aturan pakai obat, dan juga dapat 

dikarenakan kurangnya motivasi dari keluarga. 

Kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan dapat dipengaruhi 

beberapa faktor seperti motivasi dan pengetahuan pasien. Dari hasil penelitian ini 

kepatuhan pasien dapat disebabkan karena motivasi dan pengetahuan pasien yang 

dapat dilihat pada tabel 6 dan tabel 7 tentang faktor pengetahuan maupun motivasi 

yang dapat menyebabkan kepatuhan maupun ketidakpatuhan pasien dalam 

menjalani pengobatan. 
Tabel 6.Hasil Pengetahuan pada pengobatan pasien tuberkulosis di Balai Besar Kesehatan 

Paru Masyarakat tahun 2012. 
Jawaban  

No.  
 

Pernyataan Iya Tidak 
1. Pasien minum obat sesuai aturan pakai 50 4 
2. Pasien jelas dengan aturan pakai obat 48 6 
3. Pasien mengambil obat yang telah diresepkan 54 0 

 
Dari tabel 6 diatas terdapat beberapa pasien yang dinyatakan patuh tetapi 

pasien tersebut minum obat tidak sesuai dengan aturan pakai dan pasien tersebut 

tidak jelas dengan aturan pakai minum obat. Terdapat 1 pasien yang minum obat 

tidak sesuai aturan pakai minum obat tetapi pasien tersebut patuh terhadap 

frekuensi minum obat antituberkulosis, sedangkan pada pasien yang tidak jelas 

atau kurang jelas terhadap aturan pakai minum obat ini dinyatakan patuh 
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dikarenakan pasien ini ditemani PMO (Pendamping Menelan Obat) yang selalu 

mengingatkan dan memberikan motivasi ketika tiba waktunya minum obat, 

sehingga pasien tersebut dinyatakan patuh. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7. 
Tabel 7. Hasil motivasi pada pengobatan pasien tuberkulosis di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat “X” tahun 2012 
Jawaban  

No. 
 

Pernyataan Iya Tidak 
1. pasien merasa lebih baik setelah minum obat 50 4 
2. Pasien membawa obat ketika bepergian 34 20 
3. Pasien mempunyai cara agar tidak lupa minum obat 54 0 
4. pasien setuju bahwa minum obat dapat memperbaiki keadaan 54 0 
5. Jenis OAT yang didapatkan lebih dari 4 26 28 
6. Pasien mendapatkan pengobatan lebih dari 3 bulan 26 28 
7. Pasien minum obat ditemani PMO 24 30 
8. Pasien mengambil ulang obat sebelum waktunya dikarenakan 

waktu yang memungkinkan 
45 9 

 

Dari data pada tabel 7. Faktor pendukung yang menyebabkan pasien pasien 

patuh mungkin dikarenakan pasien rajin mengambil obat, pasien selalu membawa 

obatnya ketika bepergian, pasien mengambil semua obat yang telah diresepkan 

dan pasien juga mempunyai cara agar pasien tidak lupa minum obat baik dengan 

alarm atau dengan meminta bantuan keluarga untuk mengingatkan dan pasien 

juga setuju bahwa dengan menjalani pengobatan dengan rutin dan sesuai dengan 

anjuran dapat memperbaiki keadaan dan dapat menyembuhkan penyakit 

tuberkulosis yang telah diderita. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan penggunaan obat 

pada pasien tuberkulosis di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat “X” terdapat 

51 pasien yang patuh atau  94,4 % mayoritas patuh. Hal ini dikarenakan pasien 

memiliki motivasi dan pengetahuan yng tinggi dan pasien juga dinyatakan patuh 

dalam menjalani pengobatan baik yang berada pada fase pengobatan intensif 

maupun lanjutan. Sedangkan 5,55% pasien yang tidak patuh dikarenakan 

pengetahuan rendah dan motivasi tinggi. 
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Saran  

Dari hasil penelitian diperoleh hasil yang bagus tetapi untuk meningkatkan 

kualitas pengobatan pasien ada beberapa saran  

1. Pengobatan tuberkulosis di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat “X” Sudah 

bagus dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepatuhan 

pasien dalam pengobatan. 

2. Untuk memperkecil nilai ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan, pasien 

dalam fase lanjutan sekiranya ditinjau atau diperhatikan pola pengobatannya 

lebih sering. 
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