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ABSTRAK 
 

Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular yang sering terjadi dan 
dapat menyebabkan kematian, Indonesia merupakan penyumbang penyakit 
tuberkulosis terbesar nomor lima di dunia setelah Negara-negara berkembang 
lainnya. Peningkatan jumlah penderita tuberkulosis disebabkan oleh berbagai 
faktor, yakni kurangnya tingkat kepatuhan penderita untuk berobat dan meminum 
obat, timbulnya resistensi ganda, berkurangnya daya bakterisid obat yang ada, 
meningkatnya kasus HIV/AIDS dan krisis ekonomi.  Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran pengobatan tuberkulosis dan untuk 
mengetahui kepatuhan dari pasien dalam penggunaan obat di RS X dengan 
standard Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 2008.Penelitian ini 
merupakan penelitian non eksperimental dengan analisis deskriptif analitik dan 
metode pengumpulan data secara retrospektif dan pengolahan data kuesioner 
kepatuhan pasien. 

Hasil dari penelitian adalah Golongan obat anti tuberkulosis yang paling 
banyak digunakan dalam pengobatan pasien TB di instalasi rawat jalan RS X 
yaitu Isoniazid, Rifampisin, Pirazinamid, Etambutol, untuk pasien TB paru 
kategori 1 mendapatkan HRZE (300/450/500/500) yang masuk dalam tahapan 
intensif,  dan HR ( 450/450) atau (600/600) untuk pasien yang masuk dalam 
tahapan sisipan. dan pasien TB paru kategori 2 mendapatkan HRE (600/600/1600) 
yang masuk dalam tahapan lanjutan. Dan untuk kepatuhan pasien Tuberkulosis 
paru tinggi karena berada di kuadran 4 (motivasi tinggi dan pengetahuan tinggi) 
sebanyak 67 pasien (67%), dan juga terdapat  86 pasien (86%) dan 38 pasien 
(38%)  yang tepat pasien dan tepat obat. Dan untuk hubungan kepatuhan dengan 
penggunaan OAT dilihat dari tahapan yang dijalani oleh pasien, pasien yang 
masuk dalam tahapn intensif lebih patuh dibandingkan pasien yang masuk dalam 
tahapan sisipan atau lanjutan. 
 
Kata kunci : Tuberkulosis paru, evaluasi penggunaan, kepatuhan.  
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ABSTRACT 

 

Tuberculosis disease is a contagious disease with high incidence and it may 
cause fatality. Indonesia is the fifth highest contributor of tuberculosis disease 
after other developing countries. Purposes of the research are to know picture of 
tuberculosis treatment and to know compliance of patient of  RS X  in taking 
medicine according to National Standard of Tuberculosis Handling of 2008. The 
research is nonexperimental one with descriptive statistical analysis and data is 
collected by using retrospective method and questionnaire data processing about 
compliance of patient.  

Results of the research was the most-used class of anti-tuberculosis drug in 
treating TB patients of RS X, namely, for category I lung TB was HRZE 
(300/450/500/500) for patient who was classified as intensive stage, and HR 
(450/450) or (600/600) for patients who was classified as inserted stage. Patient 
of category 2 lung TB was treated with HRE (600/600/1600) for those who were 
classified as advanced stage. Compliance of 67 TB patients (67%) were high 
because it was located in quadrant 4 (high motivation and high knowledge) and 
also, there were 86 patients (86%) and 38 patients (38%) with correct patient and 
correct drug, respectively. Correlation of compliance and the use of medicine can 
be seen from stages that patient is running. Patients of intensive stage were more 
compliant than those of insert or advanced stages. 
 
Key words: Lung tuberculosis, evaluation of the use, compliance   
 

I. PENDAHULUAN 

Tuberkulosis merupakan salah satu penyebab tingginya angka kesakitan 

dan kematian baik di Negara sedang berkembang maupun Negara maju. Menurut 

laporan WHO sepertiga dari populasi penduduk dunia telah terinfeksi 

tuberkulosis. Setiap tahun diperkirakan terdapat lebih dari 8 juta kasus baru 

tubekulosis, sementara lebih dari 2 juta orang meninggal karena penyakit ini. 

Diperkirakan 95% penderita tuberkulosis berada di Negara berkembang, 75%  

penderita tuberkulosis adalah kelompok usia produktif (15-50 tahun) (DepKes, 

2002). Menurut hasil penelitian Heriyono tahun 2004, faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan penderita tuberkulosis paru adalah pendidikan, 

pengetahuan, sikap, pekerjaan, pendapatan, jarak pelayanan dan dukungan 

Pengawas Menelan Obat (PMO). Sedangkan faktor yang tidak berhubungan 

dengan kepatuhan penderita tuberkulosis adalah umur dan jenis kelamin 

(Heriyono, 2004).  
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Hasil survai pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa 

dari 40 pasien yang disurvai 22 diantaranya mengatakan pernah mengalami 

ketidakpatuhan minum obat karena kurangnya pengetahuan,himpitan ekonomi, 

jarak pelayanan dan dukungan dari keluarga pasien terhadap penyakit tuberkulosis 

paru yang diderita. maka perlu dilakukan penelitian tentang evaluasi penggunaan 

obat anti tuberkulosis dan kepatuhan pada pasien tuberkulosis paru di RS X. 

 
II. METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang dilakukan 

dengan pendekatan survey, Pada penelitian ini data diambil dari kuesioner dengan 

cara wawancara sebagai data primer. Dan data sekunder didapat dari data rekam 

medik pasien yang telah diwawancarai. 

2. Alat dan Bahan 

Alat penelitian yang akan digunakan adalah dalam bentuk kuesioner. 

Kuesioner adalah teknik yang digunakan dengan cara memberi pertanyaan kepada 

responden untuk di jawab oleh responden. Kuesioner termasuk alat pengambilan 

data primer, kuesioner tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan meliputi 3 hal 

pertanyaan motivasi pasien dan 3 hal tentang pengetahuan pasien, pertanyaan 

terdapat dalam kuisioner MMS (Modified Morisky Scale). Selain itu juga menggunakan 

data-data rekam medik pasien. 

3. Subyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang berumur > 19 tahun 

penderita tuberkulosis paru di RS X yang telah menjalankan pengobatan lebih dari 

2 bulan masa pengobatan tuberkulosis paru. 

4. Jalannya Penelitian 

Jalannya penelitian meliputi pembuatan proposal dan permohonan izin 

melakukan penelitian di RS X. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara 

kuisioner di poli paru terhadap 100 pasien tuberkulosis paru, untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan dan motivasi pasien. Setelah itu pengambilan data rekam 

medik untuk mengetahui ketepatan obat, pasien, dosis obat yang diberikan kepada 
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pasien. 

5. Analisis Data 

Sebelum melakukan pengambilan data dilakukan wawancara terlebih 

dahulu untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan motivasi pasien setelah itu 

Analisis data dilakukan secara non eksperimental yang bersifat deskriptif yaitu 

dengan mengelompokkan data menurut diagnosis penderita tuberkulosis paru, 

untuk memperoleh informasi tentang identitas responden dan penggunaan obat 

anti tuberkulosis sudah tepat dosis, tepat pasien, dan tepat obat belum. 

Untuk skor Modified Morisky Scale, pada pertanyaan motivasi tentang 

kepatuhan, no 1, 2 dan 6 diberi skor 0 jika menjawab “Ya” dan skor 1 jika 

menjawab “Tidak”, ini adalah pertanyaan untuk menilai motivasi kepatuhan 

pasien. dan untuk pertanyaan no 3-4 diberi skor 0 jika menjawab “Ya” dan skor 1 

jika menjawab “Tidak”, dan untuk pertanyaan no 5 jika menjawab “Ya” diberi 

skor 1 dan skor 0 jika menjawab “Tidak”, ini adalah pertanyaan untuk menilai 

pengetahuan kepatuhan pasien. untuk mengetahui motivasi kepatuhan pasien 

(pertanyaan 1, 2 dan 6) jika skornya 0-1 maka motivasi pasien rendah, sedangkan 

jika skornya > 1 maka motivasi pasien tinggi. Untuk pengetahuan pasien tentang 

kepatuhan (pertanyaan 3-5) jika skornya 0-1  maka pengetahuan pasien tentang 

kepatuhan  rendah, sedangkan jika > 1 maka pengetahuan pasien tentang 

kepatuhan tinggi (CMSA, 2006). 

   
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin Responden 

Hasil penelitian mengenai Evaluasi Kepatuhan dan Penggunaan OAT pada 

Pasien Tuberkulosis di Instalasi Rawat Jalan RS X, dapat diketahui bahwa pasien 

yang lebih banyak menderita TB adalah berjenis kelamin laki-laki. Jumlah pasien 

perempuan mencapai 38 kasus dari total pasien 100 pasien. 
Tabel 1. Karakteristik jenis kelamin pasien TB paru di Instalasi Rawat  Jalan RS X 

No Jenis Kelamin Jumlah  Presentase (%) 
1 
2 

Laki – laki 
Perempuan  
Jumlah  

62 
38 
100 

62% 
38% 
100 
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Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa pasien penderita TB paru 
lebih banyak terjadi pada pasien laki-laki dibandingkan pasien perempuan. Faktor 
yang menyebabkan laki-laki lebih rentan terkena penyakit Tuberkulosis paru 
adalah karena sering terpaparnya zat tosik yang banyak dikonsumsi oleh laki-laki. 
Seperti merokok tembakau dan minum alkohol yang dapat menurunkan sistem 
pertahanan tubuh. Rokok dapat menyebabkan terjadinya kerusakan fungsi alveolar 
makrofag pada paru-paru. Makrofag merupakan sel darah putih yang berperan 
dalam fagositosis kuman tuberkulosis yang masuk sehingga bila terjadi kerusakan 
makrofag maka tidak ada proses fagosit dan kuman lebih mudah masuk dalam 
paru (Crofton dan Horne, 2002). 
2. Umur Responden 

Hasil penelitian yang dilakukan kemudian diolah datanya dengan cara 
mengelompokan pasien berdasarkan umur responden untuk mengetahui pada 
rentang umur berapa kasus TB paru di RS X banyak terjadi. diketahui umur 
terendah adalah 19 tahun dan tertinggi adalah 85 tahun. Selanjutnya dapat dilihat 
pada tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik umur pasien TB paru di Instalasi Rawat  Jalan RS X 

No Umur (tahun) Jumlah Presentase (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

16 – 25 
26 – 35 
36 – 45 
46 – 55 
56 – 65 
>65 
Jumlah  

9 
24 
21 
20 
17 
9 
100 

9   % 
24 % 
21 % 
20 % 
17 % 
9   % 
100% 

 
Dari tabel 2 kasus pasien tuberkulosis paru banyak terjadi pada usia 46-

55 tahun yaitu 20 kasus (20%), sedikit meningkat pada umur 36-45 tahun 
sebanyak 21 kasus (21%), dan kasus paling sedikit terjadi pada rentang umur > 65 
tahun dan < 25 tahun sebanyak 9 kasus (9%). Dari hasil yang didapatkan dapat 
dianalisa bahwa kejadian penyakit TB paru banyak terjadi pada rentang umur 26-
55 tahun, hal ini disebabkan karena pola hidup pada usia tersebut kurang baik, 
sehingga menyebabkan penurunan pertahanan tubuh (Crofton dan Horne, 2002). 
B. Gambaran Pengobatan  

Penelitian ini merupakan evaluasi penggunaan obat anti tuberkulosis di 
instalasi rawat jalan RS X yang dilakukan dengan menggunakan parameter tepat 
pasien, tepat obat dan tepat dosis. 



6 

Paduan OAT (Obat Anti Tuberkulosis) utama terdiri dari Isoniazid (H), 
Rifampisin (R), Pyrazinamid (Z), Etambutol (E), dan Streptomisin (S). dan Obat 
yang digunakan di RS X adalah obat anti tuberkulosis primer. 
1. Tepat Obat 

Suatu obat dinyatakan tepat obat berdasarkan pertimbangan manfaat dan 
keamanan dari obat yang digunakan oleh pasien TB.  Pemilihan obat merupakan 
tindakan terapi yang diambil setelah dilakukan diagnosis oleh dokter dengan 
benar dan merupakan terapi pilihan utama (DepKes, 2006), penelitian ini 
dilakukan di RS X yang menggunakan obat anti tuberkulosis primer untuk pasien 
penderita TB, obat anti tuberkulosis primer yaitu Isoniazid (H), Rifampisin (R), 
Pyrazinamid (Z), dan Etambutol (E). obat anti tuberkulosis primer lebih efektif 
dan tosisitasnya rendah dibanding obat anti tuberkulosis sekunder. Obat ini 
digunakan dalam bentuk kombinasi Karena untuk menurunkan resistensi 
(DepKes, 2008). 

Tabel 3. Evaluasi Kesesuaian Pemilihan Jenis OAT Berdasarkan Standar Pengobatan 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2008 di Instalasi Rawat  Jalan RS X 

 

No Pasien Kategori 
Obat yang 
digunakan 

 

Obat pada 
standar 

pengobatan
S/TS (%) 

Tahapan 
pengobatan 

1,3,5,7,10,12,14,16,18,20,22
,24,26,28,30,31,33,35,37,38,
40,42,43,45,46,47,50,52,54,
57,59,60,62,63,65,70,74,77,

79,83,87,92,94,96,97,99 
 

1 HRZE HRZE S 46 Intensif 

2 bulan  2 bulan  

67,68,72,82,90 
 

1 HRZE HRZE TS 5 Intensif 
3 bulan 2 bulan 

2,4,6,15,19,21,23,27,29,32,3
4,36,44,48,51,53,58,66,69,7

1,73,76,81,84 
 

1 HR HR S 24 Sisipan 

4 bulan 4 bulan 

56,61,80,86,88,98 
 
 

1 HR HR TS 6 Sisipan 
2 bulan 4 bulan 

8,9,11,13,17,25,41,49,64,78,
85,89,91,93,95,100 

 

2 HRE HRE S 16 Lanjutan 

5 bulan 5 bulan 
39,55,75 2 HRE HRE TS 3 Lanjutan 

4 bulan 5 bulan 
Keterangan : H : Isoniazid  S : Sesuai 
    R : Rifampisin  TS : Tidak Sesuai 
    Z : Pirazinamid 
    E : Etambuthol 
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Pada kasus pasien nomor 67,68,72,82,90  mendapatkan terapi OAT  dengan 

HRZE dalam kurun waktu 3 bulan, seharusnya sesuai standar pengobatan yang 

benar adalah pasien diberikan HRZE  dalam waktu 2 bulan, dan terdapat 6 pasien 

dan 3 pasien  yang juga tidak sesuai dengan standar pengobatan DepKes 2008. 

Terdapat 51 pasien yang masuk tahapan intensif, 30 pasien yang masuk ketahapan 

sisipan, dan 19 pasien yang masuk ketahapan lanjutan. 

2. Tepat Dosis 

Dosis adalah sejumlah obat yang memberikan efek teurapetik pada pasien. 

Pemberian obat dengan dosis yang tepat  dipengaruhi oleh faktor obat dan cara 

pemberian obat tersebut. Dosis untuk masing-masing obat berbeda menurut berat 

badan pasien, ketepatan dosis dapat dilihat dari kesesuaian dosis obat dengan 

berat badan pasien dan telah sesuai dengan standar penggunaan obat menurut 

DepKes RI. 
Tabel 4. Evaluasi Kesesuaian Dosis  OAT Kategori 1 Berdasarkan Standar Pengobatan 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2008 di Instalasi Rawat  Jalan RS X 
 

No Pasien Kate-
gori 

BB pasien(kg) Dosis yang 
digunakan  

(mg) 
HRZE/HR

Dosis standar 
(mg) 

HRZE/HR 

S/TS Jml %

1 2 30-37 38-54 55-70 ≥71

1,5,9,20,28,30,3
5,43,46,60,63,67
,68,70,77,79,82,
87,90,92,99 
 

√   √ 300/450/750/750 300/600/160
0/ 1100 

TS 21 21

2,21,23,32,51,61
,69,80,98 
 

√   √ 600/600 600/600 S 9 9

3,10,12,14,16,18
,22,24,26,31,33,
37,38,40,42,45,4
7,50,52,54,57,62
,65,72,74,83,94,
96,97 
 

√   √ 300/450/500/500 225/450/ 
1200/825 

TS 29 29

4,6,7,15,19,29,3
4,36,44,48,53,56
,58,66,71,73,76,
81,84,86,88 
 

√   √ 450/450 450/450 S 21 21

 
Pengobatan dikatakan tepat dosis pada penelitian ini, jika sesuai dengan 

standar pengobatan pada panduan OAT KDT menurut DepKes 2008. Hasil 

penelitian pada pasien paru di RSUD Dr. Moewardi di tabel 4 adalah pasien TB 

paru kategori 1, ditemukan 50 pasien yang tidak sesuai dan terdapat  30 pasien  
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yang dosisnya sesuai dengan dosis standar menurut DepKes 2008. 
Tabel 5. Evaluasi Kesesuaian Dosis  OAT Kategori 2 Berdasarkan Standar Pengobatan 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2008 di Instalasi Rawat  Jalan RS X 
 

No pasien Kategori 
1        2     

BB 
38-54 

 
55-70 

Dosis  yang 
digunakan  HRE 

Dosis standar 
HRE 

S/TS jml % 

8,9,17,27,39,49,
89,91,93 
 

 √ √  300/450/1000 450/450/1200 TS 9 9 

11,13,25 
 
 

 √ √  450/450/1000 450/450/1200 TS 3 3 

41,55,64,75,78,8
5,95,100 

 √  √ 600/600/1600 600/600/1600 S 8 8 

 
Dan dalam tabel 5 menjelaskan bahwa pasien yang tepat dosis pada 

kategori 2 diatas adalah terdapat 12 pasien yang tidak sesuai dan 8 pasien yang 

sesuai dengan standar. 

3. Pengobatan Non Anti tuberkulosis 

Selain antituberkulosis, pada pasien tuberkulosis juga ditemukan 

penggunaan obat lain. Obat lain yang diberikan pada pasien tuberkulosis di RS X 

dapat dilihat dalam tabel 6 berikut : 
Tabel 6. Penggunaan Obat Selain Anti Tuberkulosis Pada Pasien Tuberkulosis Paru di 

Instalasi Rawat  Jalan RS X 
 

Penggolongan obat Nama Generik Jumlah % 
Vitamin Vit B6, Vit B12 100 100% 
Vitamin Vit B1 67 67% 

Obat Batuk Codein, Ambroxol 63 63% 
Obat Asma Sohobion 28 28% 

 

Penggunaan obat lain selain OAT pada pasien TB di RS X paling banyak 

diberikan yaitu vitamin. Vitamin yang diberikan bertujuan untuk mempertahankan 

kesehatan, salah satu vitamin yang digunakan adalah vitamin B6 yang dapat 

menanggulangi efek samping penggunaan Isoniazid (Gunawan, 2007). 

 

 

 

 

 



9 

C. Karakteristik Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis 

1. Tingkat Aspek Motivasi Kepatuhan MMS Responden Tentang Penggunaan 

Obat Anti Tuberkulosis. 

Distribusi frekuensi pengetahuan pasien TB tentang aspek motivasi 

kepatuhan penggunaan obat Anti Tuberkulosis dapat dilihat dalam tabel 7. 
Tabel 7.  Distribusi Responden Berdasarkan Aspek Motivasi Kepatuhan MMS di Instalasi 

Rawat  Jalan RS X 
 

No Motivasi MMS Jumlah Presentase (%) 
1 
2 

Rendah  
Tinggi  
Jumlah  

21 
79 
100 

21 % 
79 % 
100 

 
Pada tabel diatas terlihat bahwa distribusi frekuensi aspek motivasi 

kepatuhan pada pertanyaan MMS sebagian besar mempunyai motivasi yang tinggi 

yaitu sebanyak 79% responden (79%). Jadi sebagian besar pasien TB rawat jalan 

RS X mempunyai motivasi kepatuhan penggunaan obat, dan diharapkan tenaga 

kesehatan yang bersangkutan memotivasi dan memberikan edukasi tentang 

pentingnya kepatuhan penggunaan obat, agar dapat meningkatkan motivasi 

kapatuhan pasiennya. 

2. Tingkat Aspek Pengetahuan Kepatuhan MMS Responden Tentang 

Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis. 

Distribusi frekuensi pengetahuan pasien TB tentang aspek pengetahuan 

kepatuhan penggunaan obat Anti Tuberkulosis dapat dilihat dalam tabel 8 
Tabel 8. Distribusi Responden Berdasarkan  

Aspek Pengetahuan Kepatuhan MMS di Instalasi Rawat  Jalan RS X 
 

No Pengetahuan MMS Jumlah Presentase (%) 
1 
2 

Rendah  
Tinggi  
Jumlah  

23 
77 
100 

23 % 
77 % 
100 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat distribusi responden penggunaan obat Anti 

Tuberkulosis menurut aspek pengetahuan kepatuhan dalam pertanyaan MMS 

menunjukkan banyak yang mempunyai pengetahuannya tinggi yaitu sebanyak 77 

responden (77%) sedangkan yang pengetahuannnya rendah hanya 23 responden 

(23%). Jadi sebagian besar pasien TB rawat jalan RS X pengetahuan 

kepatuhannya sudah sangat baik. 
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3. Kepatuhan Responden Terhadap Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis. 

Tingkat kepatuhan responden terhadap penggunaan obat anti tuberkulosis 

dapat dilihat dalam gambar 1.                      

Motivasi 

           

Kuadran II  Kuadran IV   

12 responden (12 %)  67 responden (67 %) 

        Pengetahuan  

11 responden (11 %)  10 responden (10 %)   

 Kuadran I   Kuadran III 

 

Keterangan :    Kuadran I     = Motivasi rendah, pengetahuan rendah 
    Kuadran II   = Motivasi tinggi, pengetahuan rendah 
    Kuadran III  = Motivasi rendah, pengetahuan tinggi 
    Kuadran IV  = Motivasi tinggi, pengetahuan tinggi 

 

Gambar 1. Kuadran Case Management Adherence Guidelines (CMAG)  
Kepatuhan Penggunaan Obat Anti di Instalasi Rawat  Jalan RS X. 

 
Pada gambar 1 terlihat bahwa distribusi frekuensi kepatuhan dalam 

menggunakan obat anti tuberkulosis sebagian besar mempunyai kepatuhan yang 

tinggi karena berada dalam kudran 4 (motivasi tinggi dan pengetahuan tinggi) 

yaitu sebanyak 67 responden (67%). Motivasi rendah dan pengetahuan rendah 

berada pada kuadran 1, kuadran ini merupakan kuadran yang mempunyai 

kepatuhan yang sangat rendah, pada penelitian ini terdapat 11 responden (11%). 

Sedangkan responden yang berada pada kuadran 2 (motivasi tinggi dan 

pengetahuan rendah) dan kuadran 3 (motivasi rendah dan pengetahuan tinggi) 

masing-masing 12 responden (12%) dan 10 responden (10%), kuadran ini juga 

mempunyai kepatuhan yang rendah. Motivasi dan kepatuhan pasien dalam terapi 

juga dapat mempengaruhi kesembuhan pasien dari penyakit TB paru.  

Faktor penunjang kelangsungan berobat adalah pengetahuan penderita 
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mengenal bahaya penyakit TB paru yang gampang menular kesisi rumah, 

terutama pada anak, motivasi keluarga baik saran dan perilaku keluarga kepada 

penderita untuk menyelesaikan pengobatannya dan penjelasan petugas kesehatan 

kalau pengobatan gagal akan diobati dari awal lagi. Oleh karena itu pemahaman 

dan pengetahuan penderita memegang peranan penting dalam keberhasilan 

pengobatan TB paru (Ainur, 2008) 

4. Hubungan kepatuhan dengan penggunaan obat anti tuberkulosis. 

Hubungan kepatuhan pasien tuberkulosis paru dengan penggunaan obat anti 

tubearkulosis dilihat dari tahapan pengobatan yang dijalani oleh pasien 

tuberkulosis paru di RS X dapat dilihat pada tabel 9 yang menjelaskan pada 

tahapan mana pasien rendah kepatuhannya. 
Tabel 9. Hubungan Kepatuhan dengan Penggunaan OAT  

 Pada Pasien Tuberkulosis Paru Di RS X 
 

No  Tahapan  Patuh  Tidak Patuh Jumlah pasien 
1. Intensif  39 12 51 
2. Lanjutan 10 9 19 
3. Sisipan 9 21 30 

 
Dari tabel 9 didapat bahwa tingkat kepatuhan pasien dilihat dari tahapan 

penggunaan OAT pada pasien tuberkulosis paru di RS X  diketahui bahwa pasien 

yang masuk tahapan intensif kepatuhannya lebih tinggi karena penggunaan obat 

yang setiap hari,  dibandingkan dengan pasien yang masuk dalam tahapan sisipan 

dan lanjutan dengan pemakaian obat 3 kali dalam seminggu, membuat tingkat 

kepatuhan pasien rendah dikarenakan harus mengingat jelas waktu pemakaian 

obat.  

 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat ditarik 

kesimpulkan bahwa: 

1. Golongan obat anti tuberkulosis yang paling banyak digunakan dalam 

pengobatan pasien TB di instalasi rawat jalan RS X yaitu Isoniazid, 

Rifampisin, Pirazinamid, Etambutol, untuk pasien TB paru kategori 1 

mendapatkan HRZE (300/450/500/500) yang masuk dalam tahapan intensif,  
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dan HR ( 450/450) atau (600/600) untuk pasien yang masuk dalam tahapan 

sisipan. dan pasien TB paru kategori 2 mendapatkan HRE (600/600/1600) 

yang masuk dalam tahapan lanjutan. 

2. Penggunaan obat yang meliputi tepat obat dan tepat dosis pada pasien 

Tuberkulosis di isntalasi rawat jalan  RS X masing-masing adalah 86 pasien 

(86%) dan 38 pasien (38%). 

3. Tingkat kepatuhan penggunaan obat kombinasi anti tuberkulosis pada pasien 

TB di instalsi rawat jalan RS X tahun 2012 sebagian besar mempunyai 

kepatuhan yang tinggi karena berada dalam kuadran 4 (motivasi tinggi dan 

pengetahuan tinggi) yaitu sebanyak 67 responden (67%). Dan untuk 

hubungan kepatuhan dengan penggunaan OAT pasien yang masuk tahapan 

intensif lebih patuh dalam menggunakan OAT dibandingkan pasien yang 

masuk tahapan lanjutan dan sisipan. 

 
 

Saran 

Bagi peneliti selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini supaya 

menganalisis kepedulian masyarakat terhadap penyakit tuberkulosis dan peran 

keluarga pada pasien tuberkulosis paru di masyarakat menengah kebawah. 
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