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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan bakteri 
berbentuk (basil) yang dikenal dengan nama Mycobacterium tuberculosis. 
Sebagian besar kuman Tuberkulosis menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai 
organ tubuh lainnya. Saat ini peringkat Indonesia berada pada ranking kelima 
diantara negara dengan beban Tuberkulosis tertinggi di dunia. Sekitar 75% pasien 
Tuberkulosis adalah kelompok usia yang paling produktif secara ekonomis (15-50 
tahun). Diperkirakan seorang pasien Tuberkulosis dewasa, akan kehilangan rata-
rata waktu kerjanya 3 sampai 4 bulan (DepKes RI, 2008). Hal ini memacu 
pengendalian Tuberkulosis nasional terus melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, 
dan inovasi program (Direktorat Jenderal Bina Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan, 2011). 

WHO telah merekomendasikan strategi DOTS (Directly Obseved 
Treatment Shortcourse) penanggulangan Tuberkulosis sejak tahun 1995. Bank 
dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi kesehatan yang 
paling efektif (DepKes RI, 2008). Akan tetapi, banyaknya obat yang harus 
diminum dan toksisitas serta efek samping obat dapat menjadi penghambat dalam 
penyelesaian terapi pasien Tuberkulosis (WHO, 2003). 

Berdasarkan penelitian terdahulu kepatuhan terhadap pengobatan panjang 
Tuberkulosis merupakan kunci dalam pengendalian Tuberkulosis. Pasien 
Tuberkulosis di Spanyol mengalami peningkatan persentase pasien meninggalkan 
pengobatan dan kematian karena beberapa faktor yang menyebabkan 
ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan (Cayla et al., 2009). Harus diingat 
bahwa kepatuhan menjadi sebuah fenomena kompleks yang dinamis dengan 
berbagai faktor yang berdampak pada perilaku pengambilan pengobatan. 
Pelayanan kesehatan yang tidak menyeluruh, pemahaman dan kepatuhan 
pengobatan yang kurang menjadi kendala besar untuk menemukan solusi yang 
efektif.  Pemahaman faktor-faktor penting yang dipertimbangkan pada pasien, 
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perawat, dan penyedia pelayanan kesehatan dapat menjadi kontribusi terhadap 
kepatuhan penggunaan obat Tuberkulosis (Munro et al., 2007). 

Penemuan kasus yang sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 90% melebihi 
target nasional 70%, menjadi alasan penunjukan Kota Surakarta sebagai  Pilot 
Project PMDT (Programmed Management on Drug-resistant TB). Program 
PMDT dibagi menjadi dua Unit Pelayanan Kesehatan,  yaitu UPK Satelit 1 
berfungsi menemukan kasus dugaan MDR dan pelacakan pasien, dan Satelit 2 
untuk melanjutkan pengobatan pasien Tuberkulosis MDR setelah didiagnosa oleh 
RS Rujukan dr.Moewardi. Puskesmas yang ditunjuk untuk melaksanakan program 
PMDT adalah Puskesmas Gajahan, Puskesmas Penumping, Puskesmas Sibela, 
Puskesmas Banyuanyar, dan Puskesmas Pajang (Netra., 2011). 

 Berdasarkan hal di atas dapat diasumsikan bahwa salah satu keberhasilan 
dalam pengobatan Tuberkulosis adalah kepatuhan pasien terhadap farmakoterapi. 
Selain itu, penemuan kasus Tuberkulosis yang tinggi di Kota Surakarta 
menjadikan perlu adanya evaluasi tingkat kepatuhan penggunaan obat 
Tuberkulosis. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan dua rumusan 
masalah : 
1. Bagaimana tingkat kepatuhan penggunaan obat Tuberkulosis Paru pada 

programmed management on drug-resistant tuberculosis di Puskesmas Kota 
Surakarta ? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat 
Tuberkulosis Paru pada programmed management on drug-resistant 
tuberculosis di Puskesmas Kota Surakarta ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan : 
1. Mendeskripsikan tingkat kepatuhan penggunaan obat Tuberkulosis Paru 

programmed management on drug-resistant tuberculosis di Puskesmas Kota 
Surakarta. 
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2. Memaparkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat 
Tuberkulosis Paru programmed management on drug-resistant tuberculosis 
di Puskesmas Kota Surakarta. 

 
D. Tinjauan Pustaka 

1. Tuberkulosis  
a. Pengertian tuberkulosis 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan 

oleh Mycobacterium tuberculosis (Price & Wilson, 2005). Mycobacterium 

tuberculosis merupakan bakteri yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu 

lama untuk mengobatinya. Bakteri ini lebih sering menginfeksi organ paru-

paru dibandingkan bagian lain tubuh manusia. Bakteri ini berbentuk batang 

lurus atau agak bengkok dengan ukuran 0,2-0,4 x 1-4 um, tidak membentuk 

spora, dan termasuk bakteri aerob. Mycobacterium tuberculosis  mempunyai 

sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada proses perwarnaan. Oleh karena 

itu bakteri Tuberkolusis disebut pula sebagai Bakteri Tahan Asam (BTA) 

(Anggraeni, 2011). 

b. Patogenesis 

Sumber penularan adalah penderita Tuberkulosis BTA positif pada 

waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam 

bentuk droplet (percikan dahak). Droplet yang mengandung kuman dapat 

bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat 

terinfeksi kalau droplet terhirup dalam saluran pernafasan. Jadi penularan 

Tuberkolusis tidak terjadi melalui perlengkapan makan, baju dan 

perlengkapan tidur. 

Setelah kuman Tuberkulosis masuk ke dalam tubuh manusia melalui 
pernafasan, kuman Tuberkolusis tersebut dapat menyebar dari paru kebagian 
tubuh lainnya, melalui system peredaran darah, system saluran limfe, saluran 
nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Daya 
penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang 
dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan 
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dahak, makin menular penderita tersebut. Bila hasil pemeriksaan negatif (tidak 
terlihat kuman), maka penderita tersebut dianggap tidak menular. 
Kemungkinan seseorang terinfeksi Tuberkulosis ditentukan oleh konsentrasi 
droplet dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut (DepKes RI, 
2005) 
c. Klasifikasi penyakit 

Tuberkulosis diklasifikasikan menjadi Tuberkulosis paru-paru dan 
Tuberkulosis ekstra paru-paru, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 
1) Tuberkulosis paru-paru adalah Tuberkulosis yang menyerang jaringan 

paru-paru. Tuberkulosis paru-paru dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
sebagai berikut : 
a) Tuberkulosis paru-paru BTA positif (sangat menular) 

(1) Pada Tuberkulosis paru-paru BTA positif penderita telah 
melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya 2 dari 3 kali 
pemeriksaan dahak dan memberikan hasil yang positif. 

(2) Satu kali pemeriksaan dahak yang memberikan hasil yang positif 
dan foto rontgen dada yang menunjukan Tuberkulosis aktif. 

b) TBC paru-paru BTA negative 
Penderita paru-paru BTA negatif, yaitu apabila pada pemeriksaan 
dahak dan foto rontgen menunjukkan TBC aktif, tetapi hasilnya 
meragukan kerena jumlah kuman (bakteri) yang ditemukan pada waktu 
pemeriksaan belum memenuhi syarat positif. 

2) TBC ekstra paru adalah TBC yang menyerang organ tubuh lain selain paru-
paru, misal selaput paru, selaput otak, selaput jantung, kelenjar getah 
bening, tulang, persendian kulit, usus, ginjal, saluran kencing, dan lain-lain 
(Anggraeni, 2011). 

d. Pengobatan  
1) Prinsip Pengobatan  

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip - prinsip sebagai 
berikut :  
a) Obat Anti Tuberkulosis (OAT) biasanya diberikan dalam bentuk 

kombinasi beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dan dosis tepat 
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sesuai dengan kategori pengobatan. Pemakaian OAT-Kombinasi Dosis 
Tetap (OAT – KDT) lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan.  

b) Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan 
pengawasan langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh 
seorang Pengawas Menelan Obat (PMO).  

c) Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan 
lanjutan (DepKes RI, 2008). 

Tahap awal (intensif)  
a)  Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu 

diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat.  
b)  Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, 

biasanya pasien menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 
minggu.  

c)  Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif 
(konversi) dalam 2 bulan.  

Tahap Lanjutan  
a)  Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun 

dalam jangka waktu yang lebih lama  
b)  Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga 

mencegah terjadinya kekambuhan  
2) Panduan Obat Anti Tuberkulosis  

WHO dan IUATLD (International Union Against Tuberculosis and 
Lung Disease) merekomendasikan paduan OAT standar, yaitu 
a) Kategori 1 

(1) 2HRZE/4H3R3 
(2) 2HRZE/4HR 
(3) 2HRZE/6HE 

b) Kategori 2 
(1) 2HRZES/HRZE/5H3R3E3 
(2) 2HRZES/HRZE/5HRE 

c) Kategori 3  
(1) 2HRZ/4H3R3 
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(2) 2HRZ/6HE 
Paduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional 

Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia: 
a) Kategori 1: 2HRZE/4(HR)3 

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru: 
(1) TB paru BTA positif 
(2) TB paru BTA negatif foto toraks positif 
(3) TB ekstra paru 

Tabel 1. Dosis panduan OAT KDT Kategori 1 : 2(HRZE)/4(HR)3 

Berat Badan Tahap Intensif tiap hari selama 56 
hari RHZE (150/75/400/275) 

Tahap Lanjutan seminggu 3 kali selama 
16 minggu RH (150/150) 

30 – 37 kg  2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT  
38 – 54 kg  3 tablet 4KDT  3 tablet 2KDT  
55 – 70 kg  4 tablet 4KDT  4 tablet 2KDT  
≥ 71 kg  5 tablet 4KDT  5 tablet 2KDT  

  (DepKes RI, 2008) 
Tabel 2. Dosis Paduan OAT Kombipak Kategori 1: 2HRZE/4H3R3 ) 

Tahap 
Pengobatan 

Lama 
Pengobatan 

Dosis per hari/kali Jumlah 
hari/kali 
menelan 

obat 

Tablet 
Isoniazid 
@ 300mg 

Kaplet 
Rifampisin 
@ 450mg 

Tablet 
Pirazinamid 
@ 500mg 

Tablet 
Etambutol 
@ 250mg 

Intensif 2 bulan 1 1 3 3 56 
Lanjutan 4 bulan 2 1 - - 48 

(DepKes RI, 2008) 
b) Kategori 2: 2HRZES/HRZE/5(HR)3E3 

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati 
sebelumnya: 
(1) Pasien kambuh 
(2) Pasien gagal 
(3) Pasien dengan pengobatan setelah putus berobat (default) 

Tabel 3. Dosis Paduan OAT KDT Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 
Berat 
Badan 

Tahap Intensif tiap hari 
RHZE (150/75/400/275) + S 

Tahap Lanjutan  
3 kali seminggu RH (150/150) + E (400)

Selama 56 hari Selama 28 hari Selama 20 minggu 
30-37 kg 2 tab 4KDT + 500mg S 2 tab 4 KDT 2 tab 2 KDT 

+ 2 tab Etambutol 
38-54 kg 3 tab 4KDT + 750mgS 3 tab 4 KDT 3 tab 2 KDT 

+ 3 tab Etambutol 
55-70 kg 4 tab 4KDT + 1000mg S 4 tab 4 KDT 4 tab 2 KDT 

+ 4 tab Etambutol 
≥71 kg 5 tab 4KDT + 1000mg S 5 tab 4 KDT 5 tab 2 KDT 

+ 5 tab Etambutol 
(DepKes RI, 2008) 
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Tabel 4. Dosis Paduan OAT Kombipak Kategori 2: 2HRZES/HRZE/5H3R3E3 

Tahap 
pengobatan 

Lama 
pengobatan 

Tablet   H 
@ 300mg

Kaplet  
R @ 

450mg 

Tablet Z 
@ 

500mg 

Etambutol 
Streptomisin 

inj. 

Jumlah 
hari/kali 
menelan 

obat 

Tab @ 
250mg 

Tab @ 
400mg

Tahap Intensif 
(dosis harian) 

2 bulan 
1 bulan 

1 
1 

1 
1 

3 
3 

3 
3 

- 
- 

0,75g 
- 

56 
28 

Tahap Lanjutan 
(dosis 

3xsemingggu) 
4 bulan 2 1 - 1 2 - 60 

(DepKes RI, 2008) 

HRZE dan OAT anak : 2HRZ/4HR. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 

sisipan ini diberikan kepada pasien BTA positif yang pada akhirnya 

pengobatan intensif masih tetap BTA positif (DepKes RI, 2008). 

3) Efek Samping Obat 

 Sebagian besar penderita TB dapat menyelesaikan pengobatan 

tanpa efek samping. Namun sebagian kecil dapat mengalami efek-

samping, oleh karena itu pemantuan kemungkinan terjadinya efek-samping 

sangat penting dilakukan selama pengobatan. 

Berdasarkan derajat keseriusannya, efek samping OAT dibagi 

menjadi: 

a) 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. 

b) Efek samping ringan yaitu hanya menyebabkan sedikit perasaan yang 

tidak enak. 

Kutipan beberapa efek samping berat dengan kemungkinan 

penyebab dan penanganannya disampaikan dalam tabel berikut : 
Tabel 5. Efek samping berat  dari OAT 

Efek Samping  Penyebab  Penanganan  
Gatal dan kemerahan kulit  Semua jenis OAT Mengikuti petunjuk penalaksanaan 

dibawah *) 
Tuli  Streptomisin Streptomisin dihentikan, ganti Etambutol 
Gangguan keseimbangan  Streptomisin  Streptomisin dihentikan, ganti Etambutol  
Ikterus tanpa penyebab lain  Hampir semua 

OAT 
Menghentikan semua OAT, sampai 
ikterus menghilang  

Bingung dan muntah-muntah 
(permulaan ikterus karena obat) 

Hampir semua obat Menghentikan semua OAT, segera 
lakukan tes fungsi hati  

Gangguan penglihatan  Etambutol  Menghentikan Etambutol  
Purpura dan renjatan (syok)  Rifampisin  Menghentikan Rifampisin  

*) Penatalaksanaan penderita dengan efek samping “gatal dan kemerahan kulit” (DepKes RI, 2005). 
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Kutipan beberapa efek samping ringan dengan kemungkinan 
penyebab dan penanganannya disampaikan dalam tabel berikut : 

Tabel 6. Efek samping ringan dari OAT 
Efek Samping  Penyebab  Penanganan  

Tidak ada nafsu makan, mual, sakit perut  Rifampisin  Meminum obat waktu malam sebelum tidur  
Nyeri sendi  Pirazinamid Memberi aspirin  
Kesematan s/d rasa terbakar di kaki  INH Memberi vitamin B6 (piridoxin) 100mg per 

hari  
Warna kemerahan pada air seni (urine)  Rifampisin  Tidak perlu diberi apa-apa tapi perlu 

penjelasan kepada penderita  
(DepKes RI, 2005) 

2. Kepatuhan 

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana pasien mengikuti 
suatu regimen yang diresepkan oleh professional kesehatan (Edwards, L. & 
Roden, D. M, 2008). Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pasien antara lain, 
adakan komunikasi dengan penuh hormat, kembangkan hubungan kerja sama 
yang memuaskan antara dokter dan pasien, berikan dan dorong penggunaan 
konseling obat, berikan instruksi yang tepat dan jelas, dengan informasi yang 
paling penting diberikan lebih dulu, tunjang instruksi lisan dengan informasi 
tertulis yang mudah dibaca, sederhanakan jika mungkin, gunakan alat-alat 
bantu kepatuhan mekanis sesuai kebutuhan, gunakan bentuk sediaan dan 
skedul yang optimum untuk setiap pasien, evaluasi tingkat pendidikan dan 
pemahaman pasien dan sesuaikan konseling edukasi, temukan pemecahan jika 
terdapat cacat fisik atau sensori, raih dari anggota keluarga atau perawat, 
Gunakan teknik-teknik yang terkait dengan perilaku (Edwards, L. & Roden, 
D. M, 2008). 

Pada pasien yang baru menjalankan terapi, untuk mengetahui 
pengetahuan dan motivasi pasien terhadap penyakitnya dapat diukur dengan 
menggunakan metode yang digunakan sebagai berikut : 
a. Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM-R) 

Digunakan untuk mengukur kesadaran terhadap kesehatan. Kesadaran 
terhadap kesehatan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membaca, 
memahami dan menerapkan informasi kesehatan. 

b. Medication Knowledge Survey 
Digunakan untuk mengukur pengetahuan pasien dan kemampuan 
memahami informasi guna ketepatan penggunaan obat. 
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c. Readliness Ruler 
  Digunakan untuk mengukur kesediaan dan kesiapan pasien untuk 

mengubah perilaku tertentu. 
d. Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire (FSSQ) 

Digunakan untuk menilai dukungan sosial yang diberikan kepada pasien 
dalam mengubah perilaku tertentu. 

e. Modified Morisky Scale (MMS) 
Digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan motivasi pasien 
yang sudah menjalankan terapi pengobatan. 

(Case Management Society of America, 2006) 
Skala Morisky awalnya dibuat oleh Morisky dan rekan kerjanya pada 

pertengahan tahun 1980. Pada tahun 1983, skala tersebut dikembangkan 
berupa daftar pertanyaan singkat untuk membantu praktisi saat memprediksi 
kepatuhan pengobatan hipertensi. Selanjutnya instrument divalidasi pada 
sejumlah praktek dan penelitian supaya bisa menjadi alat ukur yang baik 
(Case Management Society of America, 2006). 

Penelitian instrument berlanjut untuk diaplikasikan pada jenis terapi 
penyakit lain termasuk diabetes, paru-paru. Penambahan 2 pertanyaan baru 
terdiri dari pertanyaan pengetahuan dan motivasi ditambahkan sebagai kreasi 
MMS (Case Management Society of America, 2006). 

Tabel 7. Tabel daftar pertanyaan Modified Morisky Scale (CMSA,2006) 
No Pertanyaan Motivasi Pengetahuan 
1 Apakah anda pernah lupa minum/menggunakan obat? Ya (0) 

Tidak (1) 
 

2 Apakah anda kurang begitu perhatian (Ceroboh) dalam 
menggunakan/meminum obat anda? 

Ya (0) 
Tidak (1) 

 

3 Apakah anda berhenti menggunakan/meminum obat 
ketika anda merasa kondisi badan lebih baik/sehat?

 Ya (0) 
Tidak (1) 

4 Apakah anda pernah berhenti menggunakan/meminum 
obat ketika anda merasa bahwa obat yang anda 
minum/gunakan membuat tubuh merasa tidak enak/ 
memburuk? 

 Ya (0) 
Tidak (1) 

5 Apakah anda mengetahui manfaat jangka panjang dari 
obat yang anda gunakan sesuai dengan pemberitahuan 
dari doter, farmasi/apotek anda? 

 Ya (1) 
Tidak (0) 

6 Apakah anda pernah kehabisan obat sebelum jadwal 
kontrol ke dokter berikutnya?

Ya (0) 
Tidak (1)
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Total skor 

Motivasi  

0-1 : motivasi rendah 

2-3  : motivasi tinggi 

Pengetahuan 

0-1 : pengetahuan rendah 

2-3  : pengetahuan tinggi 

Pada MMS pertanyaan nomor 1, 2 dan 6 mengenai motivasi. Pertanyaan 

nomer 3, 4 dan 5 mengenai pengetahuan. Untuk pertanyaan motivasi, setiap 

jawaban “tidak” mendapat nilai 1 dan setiap jawaban “ya” mendapat nilai 0. 

Jika jumlah nilai pasien adalah 0-1, maka motivasi pasien rendah. Jika nilai 

pasien >1, maka motivasi pasien tinggi. Untuk pertanyaan pengetahuan, 

jawaban “tidak” pada pertanyaan 3 dan 4 mendapat nilai 1 dan jawaban “ya” 

mendapat nilai 0. Pada pertanyaan 5, jawaban “tidak” mendapat nilai 0 dan 

jawaban “ya” mendapat nilai 1. Jika total nilai pasien adalah 0-1, maka 

pengetahuan pasien rendah. Jika total nilai pasien >1, maka pengetahuan 

pasien tinggi (Case Management Society of America, 2006). 

Case Management Adherence Guideline (CMAG) dikembangkan dari 

konsep yang dibuat World Heath Organization (WHO) untuk membantu 

dalam mengukur, merencanakan, memudahkan dan mendukung tercapainya 

kepatuhan pasien. CMAG dibuat untuk mengidentifikasi kurangnya motivasi 

dan pengetahuan pasien yang menjadi penghalang kepatuhan dalam 

pengobatan (Case Management Society of America, 2006). Kepatuhan 

penggunaan obat terdiri dari 4 kuadran yang berbeda management pasiennya 

terdiri dari kuadran 1 motivasi rendah tingkat pengetahuan rendah, kuadran 2 

motivasi tinggi tingkat pengetahuan rendah, kuadran 3 motivasi rendah tingkat 

pengetahuan tinggi, kuadran 4 motivasi tinggi tingkat pengetahuan tinggi. 

Management pasien didasarkan pada tingkat pengetahuan kesehatan pasien 

(tinggi atau rendah), status motivasi (tinggi atau rendah). Selama periode 

penilaian, interaksi pasien dan penggunaan alat untuk meningkatkan 
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kepatuhan yang direkomendasikan, tujuannya adalah mempertahankan pasien 

dalam kuadran 4 dengan tingkat kepatuhan tinggi pada semua obat yang 

diresepkan (Case Management Society of America, 2006). 
Motivasi 

Kuadran II 
 

Kepatuhan Sedang 

Kuadran IV 
 

Kepatuhan Tinggi 
Pengetahuan  

Kepatuhan Rendah 
 

Kuadran I 

 
Kepatuhan Sedang 

 
Kuadran III 

 
Gambar 1. Kuadran Case Management Adherence Guidelines (Case Management 

Society of America, 2006) 
 

Banyak faktor yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pengobatan 

Tuberkulosis termasuk karateristik  pasien, hubungan antara penyedia  layanan 

kesehatan dan pasien, rejimen pengobatan dan pengaturan perawatan 

kesehatan. Faktor hambatan untuk kepatuhan terhadap pengobatan 

Tuberkulosis dapat diklasifikaikan seperti di bawah ini. 

1. Faktor sosial ekonomi 

Tuberkulosis biasanya menyerang masyarakat dari kalangan ekonomi 

lemah seperti tunawisma, pengangguran, dan orang miskin. Kurang efektifnya 

jaringan dukungan sosial dan keadaan hidup yang tidak stabil merupakan 

faktor tambahan yang menciptakan suatu lingkungan yang tidak 

menguntungkan untuk menjamin kepatuhan terhadap pengobatan. 

2. Faktor yang berkaitan dengan pasien 

Suku atau ras, gender, dan usia dapat dikaitkan dengan kepatuhan dalam 
berbagai pengaturan. Pengetahuan tentang Tuberkulosis dan keyakinan dalam 
kemanjuran obat akan mempengaruhi apakah pasien memilih untuk 
menyelesaikan perlakuan pengobatan atau tidak. Pada beberapa pasien 
Tuberkulosis, perubahan tingkat mental karena penyalahgunaan obat, depresi 
dan stress psikologis juga mungkin memainkan peran dalam perilaku 
kepatuhan mereka. 
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3. Kompleksitas regimen 
Jumlah tablet yang perlu dimbil, serta toksisitas dan efek samping yang 

timbul karena penggunaan obat dapat menyebabkan pengaruh terhadap 
kelangsungan pengobatan. Standar WHO untuk regimen pengobatan 
Tuberkulosis menggunakan empat obat untuk “fase intensif” (2-3 bulan), dan 
dua atau tiga obat untuk “fase lanjutan” (6-8 bulan). Obat dapat diambil harian 
atau “intermittent” tiga kali seminggu. 
4. Dukungan  dari petugas pelayanan kesehatan 

Kepuasan pasien dengan pelayanan “signifikan” dari pelayanan kesehatan 
yang dianggap menjadi faktor penting kepatuhan, tetapi hubungan empatik 
sulit dalam situasi dimana penyedia kesehatan terlatih terlalu banyak 
pekerjaan, tidak diawasi atau tidak didukung dalam tugas-tugas mereka, 
sebagaimana umumnya yang terjadi di negara-negara dengan beban 
Tuberkulosis yang tinggi. 
5. Pola pemberian layanan kesehatan 

Organisasi pelayanan klinis, termasuk ketersediaan keahlian, dan 
fleksibilitas dalam jam operasi, juga mempengaruhi kepatuhan terhadap 
pengobatan. Beberapa dari pengaturan perawatan kesehatan rawat jalan yang 
bertanggung jawab untuk mengontrol Tuberkulosis diselenggarakan untuk 
memberikan perawatan bagi pasien dengan penyakit akut, dan staf mungkin 
tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan 
pengelolaan rencana  jangka panjang pada pasien. Akibatnya, peran pasien 
dalam manajemen diri tidak difasilitasi dan tindak lanjutan yang jarang 
(WHO, 2003). 


