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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekitar sepertiga penduduk dunia  telah terinfeksi oleh Mycobacterium 

tuberculosis. Pada tahun 1995,  diperkirakan ada 9 juta pasien  Tuberkulosis baru dan 

3 juta kematian akibat Tuberkulosis diseluruh dunia.Diperkirakan 98% kematian 

akibat Tuberkulosis didunia, terjadi pada negara-negara berkembang. Demikian juga, 

kematian wanita akibat Tuberkulosis lebih banyak dari pada kematian karena 

kehamilan, persalinan dan nifas. Penyakit Tuberkulosis di dunia semakin memburuk, 

jumlah kasus Tuberkulosis meningkat dan banyak yang tidak berhasil disembuhkan 

sehingga pada tahun 1993, WHO mencanangkan Tuberkulosis sebagai kedaruratan 

dunia (Depkes, 2006).  

Tuberkulosis sampai saat ini masih jadi masalah kesehatan utama di dunia. 

Berbagai pihak mencoba bekerja bersama untuk memeranginya. Bahkan penyakit ini 

akhirnya mampu menggalang dana dari beberapa tokoh dunia seperti Bill Gates dan 

George Soros, sehingga terbentuk yang dikenal dengan GF ATM (Global Fund 

against AIDS, Tuberkulosis and Malaria) yang antara lain juga diterima oleh 

program penanggulangan tuberkulosis di negara kita. Berbagai kemajuan teknologi 

telah dicapai, antara lain program DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse 

Chemotherapy), yaitu pengawasan langsung dengan menelan obat jangka 

pendek/setiap hari (PPTI, 2006). 

Peningkatan jumlah penderita Tuberkulosis disebabkan oleh berbagai faktor, 

yakni kurangnya tingkat kepatuhan penderita untuk berobat dan meminum obat, 

harga obat yang mahal, timbulnya resistensi ganda, kurangnya daya tahan hospes 

terhadap mikobakteria, berkurangnya daya bakterisid obat yang ada, meningkatnya 

kasus HIV/AIDS dan krisis ekonomi. Meskipun berbagai upaya dilakukan oleh 

pemerintah, namun tanpa peran serta masyarakat tentunya tidak akan dicapai hasil 

yang optimal karena Tuberkulosis tidak hanya masalah kesehatan namun juga 

merupakan masalah sosial. Keberhasilan penanggulangan Tuberkulosis sangat 

bergantung pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat (Depkes, 2007). 
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Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo, pada tahun 

2011 Puskesmas Kartasura memiliki jumlah penderita tuberkulosis dan penemuan 

BTA positif tertinggi dibandingkan dengan Puskesmas yang lain. Jumlah suspek 

yang diperiksa sebanyak 510 orang terdapat BTA Positif sebanyak 112 orang. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa mengetahui tingkat kepatuhan 

pasien penderita tuberkulosis dalam menjalani pengobatan merupakan salah satu 

faktor dominan yang dapat menjadi parameter keberhasilan pengobatan tuberkulosis. 

Jika penderita tuberkulosis tidak patuh terhadap terapi yang dijalankan, akibatnya 

adalah resistensi kuman Mycobacterium tuberculosis terhadap obat yang diberikan. 

Mengevaluasi tingkat kepatuhan penggunaan obat tuberkulosis di Puskesmas 

Kartasura Sukoharjo merupakan salah satu upaya untuk mengetahui sejauh mana 

pasien patuh terhadap pengobatan yang sedang dijalankan serta mengetahui faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pasien tuberkulosis 

 

B. Perumusan Masalah 

1) Bagaimana tingkat kepatuhan penggunaan obat tuberkulosis di Puskesmas 

Kartasura? 

2) Faktor-faktor apa yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan obat 

tuberkulosis di Puskesmas Kartasura? 

 

C. Tujuan Penalitian 

1) Mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan obat tuberkulosis di Puskesmas 

Kartasura. 

2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan 

obat tuberkulosis di Puskesmas Kartasura. 

 

 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tuberkulosis 

a. Pengertian 
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Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis, yang sebagian besar (80%) menyerang paru-paru. 

Mycobacterium tuberculosis termasuk basil gram positif, berbentuk batang, dinding 

selnya mengandung kompleks lipida-glikolipida serta lilin (wax) yang sulit ditembus 

zat kimia. Mycobacterium tuberculosis cepat mati dengan matahari langsung tetapi 

dapat bertahan hidup pada tempat yang gelap dan lembab. Dalam jaringan tubuh 

kuman dapat dormant (tertidur sampai beberapa tahun). Tuberkulosis timbul 

berdasarkan kemampuannya untuk memperbanyak diri di dalam sel-sel fagosit 

primer (Depkes, 2005) 

Gambaran klinik 

Tuberkulosis paru gambaran klinik dapat dibagi atas: 

1) Gejala sistemik (umum), berupa: 

a) Demam 

Salah satu keluhan pertama penderita Tuberkulosis paru adalah demam seperti 

gejala influenza. Biasanya demam dirasakan pada malam hari disertai dengan 

keringat malam, kadang-kadang suhu badan dapat mencapai 40°– 41° C. Serangan 

seperti influenza ini ber-sifat hilang timbul, dimana ada masa pulih diikuti dengan 

serangan berikutnya setelah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan (dikatakan sebagai multiplikasi 

3 bulan).  

b) Gejala yang tidak spesifik 

Tuberkulosis paru adalah peradangan yang bersifat kronik, dapat ditemukan 

rasa tidak enak badan (malaise), nafsu makan berkurang yang menyebabkan 

penurunan berat badan, sakit kepala dan badan pegal-pegal. Pada wanita kadang-

kadang dapat dijumpai gangguan siklus haid. 

2) Gejala respiratorik (paru) 

a) Batuk 

Pada awal terjadinya penyakit, kuman akan berkembang biak di jaringan paru; 

batuk baru akan terjadi bila bronkus telah terlibat. Batuk merupakan akibat dari 

terangsangnya bronkus, bersifat iritatif. Kemudian akibat terjadinya peradangan, 

batuk berubah menjadi produktifkarena diperlukan untuk.membuang produk-produk 

ekskresi dari peradangan. Sputum dapat bersifat mukoid atau purulen. 
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b) Batuk darah 

Terjadi akibat pecahnya pembuluh darah, berat atau ringan nya batuk darah 

tergantung dari besarnya pembuluh darah yang pecah. Gejala batuk darah ini tidak 

selalu terjadi pada setiap Tuberkulosis paru, kadang-kadang merupakan suatu tanda 

perluasan proses Tuberkulosis paru. Batuk darah tidak selalu ada sangkut pautnya 

dengan terdapatnya kavitas pada paru. 

c)  Sesak napas 

Sesak napas akan terjadi akibat luasnya kerusakan jaringan paru, didapatkan 

pada penyakit paru yang sudah lanjut. Sedangkan pada penyakit yang baru tidak akan 

dijumpai gejala ini. 

d)  Nyeri dada 

Biasanya terjadi bila sistem saraf terkena, dapat bersifat lokal atau pleuritik 

(Girsang, 2002). 

b. Cara Penularan 

Sumber penularan adalah pasien Tuberkulosis BTA positif antara lain: 

1. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk 

percikan dahak (droplet nuclei).  

2. 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 jam dalam keadaan yang gelap dan lembab. 

3. Daya penularan seorang pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang 

dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan 

dahak, makin menular pasien tersebut. 

4. Faktor yang memungkinkan seseorang terpajan kuman Tuberkulosis ditentukan 

oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut 

(Depkes, 2005)  

c. Diagnosis 

1. Pemeriksaan dahak dan rontgen 

Diagnosis dilakukan dengan BTA pada pemeriksaan dahak secara 

mikroskopik. Hasil dinyatakan positif apabila ada 2 dari 3 SPS BTA hasilnya positif. 
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Bila hanya 1 spesimen yang positif perlu diadakan pemeriksaan lanjutan yaitu foto 

rontgen dada atau pemeriksaan spesimen SPS diulang. Kalau hasil rontgen 

mendukung tuberkulosis, maka penderita BTA positif. Maka perlu pemeriksaan lain, 

misalnya biakan. Bila tiga spesimen dahak negatif, diberikan antibiotik spektrum 

luas (kotrimaksol atau amoksisilin) selama 1 atau 2 minggu. Bila tidak ada 

perubahan tapi gejala klinis positif, ulangi pemeriksaan dahak SPS. Kalau hasil SPS 

positif, maka penderita tuberkulosis BTA positif. Jika negatif, lakukan pemeriksaan 

foto rontgen dada. Jika foto rontgen dada mendukung tuberkulosis, didiagnosis 

sebagai penderita tuberkulosis BTA negatif rontgen positif. Bila hasil rontgen tidak 

mendukung tuberkulosis, bukan penderita tuberkulosis.  

2. Uji Tuberkulin 

Pada saat ini kurang berarti karena sebagian masyarakat sudah terinfeksi 

Mycobacterium tuberculosis, karena tingginya prevalensi tuberkulosis. Uji tuberkulin 

positif hanya menunjukan bahwa pasien pernah terpapar dengan Mycobacterium 

tuberculosis (Girsang, 2002). 

d. Klarifikasi Penyakit 

1) Tuberkulosis paru BTA positif  

a) Sekurang-kurangnya dua dari tiga spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif. 

b) Satu spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto rontgen dada 

menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. 

2) Tuberkulosis paru BTA negatif, yaitu pemeriksaan tiga spesimen dahak SPS 

hasilnya BTA negatif dan foto rontgen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis 

aktif. Tuberkulosis paru BTA negatif rontgen positif dibagi berdasar tingkat 

keparahan penyakitnya, yaitu bentuk berat dan ringan. Bentuk berat bila gambaran 

foto rontgen dada memperlihatkan gambaran kerusakan yang sangat luas dan atau 

keadaan penderita buruk (Depkes, 2002). 

e. Pengobatan 

Pengobatan dibagi dalam dua tahap : 

a) Tahap intensif (initial phase), dengan memberikan 4-5 macam obat 

antituberkulosis tiap hari dengan tujuan untuk mendapatkan konversi sputum 

dengan cepat, menghilangkan keluhan dan mencegah efek lebih lanjut dan 
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mencegah timbulnya resistensi obat, sehingga diperlukan kombinasi bakterisida 

dan preventing drug resistence.  

b)  Tahap lanjutan (countinuatiuon phase), dengan hanya memberikan dua macam 

obat tiap hari dengan tujuan menghilangkan bakteri yang tersisa dan mencegah 

relaps. 

Paduan obat yang digunakan, adalah : 

a. Jenis obat primer yang digunakan adalah rifampisin dan derivatnya, isoniazid 

(INH) dan derivatnya, pyrazinamid, streptomisin, serta ethambutol. Obat-obat ini 

paling efektif dan paling rendah toksisitasnya, tetapi menimbulkan resistensi 

dengan cepat bila digunakan sebagai obat tunggal. Maka terapi selalu dilakukan 

dengan kombinasi dari 3-4 obat, untuk kuman Tuberkulosis yang sensitif.  

b. Jenis obat sekunder yang digunakan kanamisin, kuinolon, makrolida, serta 

Amoxicillin+asam klavulanat. Obat-obat ini memiliki kegiatan yang lebih lemah 

dan biasanya hanya digunakan bila terdapat resistensi atau intoleransi terhadap 

obat-obat primer (Tjay dan Rahardja, 2002) 

Obat yang dipakai dalam program pemberantasan Tuberkulosis sesuai dengan 

rekomendasi WHO berupa paduan obat jangka pendek yang terdiri dari tiga (3) 

kategori, setiap kategori terdiri dari 2 fase pemberian, yaitu fase awal intensif dan 

fase lanjutan/intermiten (1,8) sebagai berikut: 

1) Kategori I (2 HRZE/4H3R3), diberikan kepada penderita baru BTA positif dan 

penderita baru BTA negatif, tetapi Rontgen positif, dan ekstra paru berat. 

Diberikan 114 kali dosis harian berupa 60 kombipak II dan fase lanjutan 54 

kombipak III dalam kemasan dos kecil (Girsang, 2002). 

 

 

Tabel 1. Dosis Paduan OAT Kombinasi Dosis Tetap Kategori 1: 

2(HRZE)/4(HR)3 

 

Berat Badan 

Tahap Intensif 

tiap hari selama 56 hari 

 RHZE (150/75/400/275) 

Tahap Lanjutan 

3 kali seminggu 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 
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Keterangan      : KDT : Kombinasi Dosis Tetap 

         Z    : Pirazinamid 
         R     : Rifampisin 

         E    : Etambutol 

           H    : Isoniasid 

 

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 

@300 mg 

Kaplet 

Rifampisin 

@450 mg 

Tablet 

Pirazinamid 

@500 mg 

Tablet 

Etambutol 

@250 mg 

Intensif  2 bulan  1 1 3 3 56 

Lanjutan  4 bulan 2 1 - - 48 

        

 

2.) Kategori II (2HRZES/HRZE/5H3R3E3), diberikan kepada penderita dengan BTA 

(+) yang telah pernah mengkonsumsi OAT sebelumnya selama lebih dari sebulan, 

dengan kriteria: penderita kambuh (relaps) BTA (+) dan gagal pengobatan 

(failure) BTA (+) dan lain-lain dengan kasus BTA masih (+). Diberikan 156 

dosis; fase awal sebanyak 90 kombipak II, fase lanjutan 66 kombipak IV, disertai 

Streptomisin (Girsang, 2002) . 

Tabel 3. Dosis Paduan OAT Kombinasi Dosis Tetap 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 semiggu 

RH(150/150)+ E(400) 

Selama 56 Hari Selama 28 Hari Selama 20 Minggu 

30-37 kg 2 tab 4KDT + 500 mg 

Streptomisin inj. 
2 tab 4KDT 

2 tab 2KDT + 2 tab 

Etambutol 

38-54 kg 
3 tab 4KDT + 750 mg 

Streptomisin inj. 
3 tab 4KDT 

3 tab 2KDT + 3 tab 

Etambutol 

55-70 kg 
4 tab 4KDT + 1000 

mg Streptomisin inj. 
4 tab 4KDT 

4 tab 2KDT + 4 tab 

Etambutol 

≥ 71 kg 
5 tab 4KDT + 1000 

mg Streptomisin inj. 
5 tab 4KDT 

5 tab 2KDT + 5 tab 

Etambutol 

Keterangan : KDT : Kombinasi Dosis Tetap 

         Z : Pirazinamid 
         R  : Rifampisin 

         E : Etambutol 

        H : Isoniasid 

Tabel 4. Dosis Paduan OAT Kombipak Kategori 2: 2HRZES/HRZE/5H3R3E3 

 

 

Tahap 

Pengobatan 

 

Lama 

pengoba

tan 

Tablet 

Isonia

zid 

@300 

mg 

Kaplet 

Rifampi

sin 

@450 

mg 

Tablet 

Pirazina

mid 

@500 

mg 

Etambutol  

Streptomisin 

injeksi 

Jumlah 

hari/kali 

menelan 

obat Tablet 

@250 

mg 

Tablet 

@400 

mg 

Tahap 

Intensif 

(Dosis 

Harian) 

2 bulan 

 

1 bulan 

1 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

3 

3 

 

3 

- 

 

- 

0,75 gr 

 

- 

56 

 

28 
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Tahap 

Lanjutan 

(Dosis 3x 

seminggu) 

 

5 bulan 

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

2 

 

- 

 

60 

 

Keterangan : Dosis tersebut diatas untuk penderita dengan BB antara 33-50 Kg. 

 

3.) OAT sisipan (HRZE), diberikan pada pengobatan kategori I dan kategori II yang 

pada fase awal masih BTA (+), untuk ini diberikan obat sisipan selama satu bulan, 

dimakan setiap hari (Girsang, 2002) . 

Tabel 5. Dosis OAT Kombinasi Dosis Tetap Sisipan: HRZE 

Berat Badan Tahap Intensif tiap hari selama 28 hari 

RHZE (150/75/400/275) 

30-37 kg 2 tablet 4KDT 

38-54 kg 3 tablet 4KDT 

55-70 kg 4 tablet 4KDT 

≥ 71 kg 5 tablet 4KDT 

 

Keterangan : KDT : Kombinasi Dosis Tetap 

         Z : Pirazinamid 

         R  : Rifampisin 

         E : Etambutol 

        H : Isoniasid 

 

 

Tabel 6. Dosis Paduan OAT Kombipak Sisipan: HRZE 

Tahap 

Pengobatan 

Lamanya 

Pengobatan 

Tablet 

Isoniazid 

@300 mg 

Kaplet 

Rifampisin  

@450 mg 

Tablet 

Pirazinamid 

@500 mg 

Tablet 

Etambutol 

@ 250 mg 

Jumlah 

hari/kali 

menelan 

obat 

Tahap Intensif 

(Dosis Harian) 

 

1 bulan 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

28 

 

Keterangan: dosis tersebut diatas untuk penderita dengan BB antara 33-50 Kg. 

 

 

 

 

f. Hasil pengobatan pasien tuberkulosis dapat dikategorikan, sebagai berikut: 

1) Sembuh adalah pasien telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap dan 

pemeriksaan ulang dahak (follow-up) hasilnya negatif pada akhir pengobatan dan 

minimal satu pemeriksaan follow-up sebelumnya negatif. 

2) Pengobatan lengkap adalah pasien yang telah menyelesaikan pengobatannya 

secara lengkap tetapi tidak memenuhi persyaratan sembuh atau gagal. 
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3) Meninggal adalah pasien yang meninggal dalam masa pengobatan karena sebab 

apapun. 

4) Pindah adalah pasien yang pindah berobat ke unit lain dan hasil pengobatannya 

tidak diketahui. 

5) Default (Putus berobat) adalah pasien yang tidak berobat 2 bulan berturut-turut 

atau lebih sebelum masa pengobatannya selesai. 

6) Gagal adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali 

menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan (Depkes, 2005 ). 

2. Kepatuhan 

a) Pengertian 

Kepatuhan merupakan suatu hal  yang penting agar dapat mengembangkan 

rutinitas (kebiasaan) yang dapat membantu dalam mengikuti jadwal yang kadang 

kala rumit dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Kepatuhan terjadi bila aturan pakai 

obat yang diresepkan serta pemberiannya diikuti dengan benar (Tambayong, 2002) . 

Jenis ketidakpatuhan pada terapi obat, mencakup kegagalan menebus resep, 

melalaikan dosis, kesalahan dosis, kesalahan dalam waktu pemberian konsumsi obat, 

dan penghentian obat sebelum waktunya. Ketidakpatuhan akan mengakibatkan 

penggunaan suatu obat yang kurang. Dengan demikian, pasien akan kehilangan 

manfaat terapi dan kemungkinan mengakibatkan kondisi pasien secara bertahap 

dapat memburuk (Siregar, 2006). 

b) Pengukuran Kepatuhan 

Modified Morisky Scale dan Case Management Adherence Guidelines adalah 

assesment yang dilakukan untuk menilai kepatuhan penggunaan obat. 

1) MMS (Modified Morisky Scale) 

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 (CMSA, 2006). 

Penelitian instrument berlanjut untuk diaplikasikan pada jenis terapi penyakit 

lain termasuk diabetes, paru-paru. Penambahan 2 pertanyaan baru terdiri dari 
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pertanyaan pengetahuan dan motivasi ditambahkan sebagai kreasi MMS (CMSA, 

2006). 

Tabel 7. Tabel daftar pertanyaan Modified Morisky Scale (CMSA, 2006) 
No Pertanyaan Motivasi Pengetahuan 

1 Apakah anda pernah lupa minum obat? Ya (0) 

Tidak (1) 

 

2 Apakah anda tidak mematuhi aturan waktu untuk minum 

obat? 

Ya (0) 

Tidak (1) 

 

3 Ketika anda merasa lebih baik setelah minum obat, apakah 

terkadang anda berhenti minum obat? 

 Ya (0) 

Tidak (1) 

4 Ketika anda merasa tidak lebih baik setelah minum obat, 

apakah terkadang anda berhenti minum obat? 

 Ya (0) 

Tidak (1) 

5 Apakah anda mengetahui manfaat jangka panjang dari obat 

yang anda minum seperti yang dikatakan oleh dokter atau 

apoteker? 

 Ya (0) 

Tidak (1) 

6 Apakah anda pernah lupa mengambil obat ke puskesmas? Ya (0) 

Tidak (1) 

 

 

Total skor 

Motivasi 

0-1: motivasi rendah 

2-3: motivasi tinggi 

Pengetahuan 

0-1: pengetahuan rendah 

2-3: pengetahuan tinggi 

 

Pertanyaan no 1, 2 dan 6 untuk memastikan lupa/kecerobohan yang 

berhubungan dengan motivasi aspek penggunaan obat. Pertanyaan no 3, 4 dan 5 

untuk memastikan pasien berhenti berobat, memahami keuntungan jangka panjang 

dan melanjutkan terapi, berhubungan dengan tingkat pengetahuan aspek kepatuhan 

penggunaan obat. Jika nilai antara 0-1 baik tingkat pengetahuan atau motivasi, maka 

tingkat pengetahuan  dan motivasi dalam posisi rendah. Jika nilai antara 2-3 baik 

tingkat pengetahuan atau motivasi, maka tingkat pengetahuan dan motivasi dalam 

posisi tingi (CMSA,2006). 

2) CMAG (Case Management Adherence Guidelines) 

Case Management Adherence Guideline (CMAG) dikembangkan dari konsep 

yang dibuat World Health 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 (CMSA, 2006). 

Berdasarkan algoritme adherence pengobatan pada CMAG, adherence pasien 

dibagi menjadi 4 kuadran berdasarkan tingkat pengetahuan dan motivasinya. 
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Kuadran I menyebutkan jika pengetahuan dan motivasi pasien rendah, maka 

kepatuhannya pun rendah. Kuadran II menyebutkan jika pengetahuan pasien rendah 

sedangkan motivasinya tinggi, maka kepatuhan pasien akan labil atau dapat 

dikatakan sedang. Kuadran III menyebutkan jika pengetahuan pasien tinggi 

sedangkan motivasinya rendah, maka kepatuhan pasien pun dapat dikatakan labil 

atau sedang. Perbedaan kuadran II dan III adalah pada pendekatan yang nantinya 

dapat dilakukan untuk mengubah adherence pasien tersebut. Sedangkan, pada 

kuadran IV merupakan kebalikan dari kuadran I yaitu jika pengetahuan dan motivasi 

pasien tinggi, maka kepatuhan pasien pun dapat dikatakan tinggi (CSMA, 2006). 

 

P↑M↓ 

Kuadran 

III 

Kepatuhan sedang 

 

P↓M↑ 

Kuadran 

II 

Kepatuhan sedang 

P↑M↑ 

Kuadran 

IV 

Kepatuhan tinggi 

P↓M↓ 

Kuadran 

I 

Kepatuhan rendah 

 

Gambar 1. Algoritme Manajemen Kepatuhan CMAG (CSMA, 2006) 

 

Keterangan:   Kuadran I (P↓M↓) : Pengetahuan rendah, Motivasi rendah 

              Kuadran II (P↓M↑) : Pengetahuan rendah, Motivasi tinggi 

Kuadran III (P↑M↓) : Pengetahuan tinggi, Motivasi rendah 

                        Kuadran IV (P↑M↑) : Pengetahuan tinggi, Motivasi tinggi 

 

c) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pasien 

Menurut Pedoman Nasional (Depkes, 2002) banyak faktor berhubungan 

dengan kepatuhan terhadap terapi tuberkulosis, termasuk karakteristik pasien, 

hubungan antara petugas pelayanan kesehatan dan pasien, regimen terapi dan seting 

pelayanan kesehatan. 

1) Faktor struktural dan ekonomi 

Tuberkulosis biasanya menyerang masyarakat dari kalangan ekonomi lemah. 

Tidak adanya dukungan sosial dan kehidupan yang tidak mapan menciptakan 

lingkungan yang tidak mendukung dalam program tercapainya kepatuhan pasien. 

2) Faktor pasien 
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Umur, jenis kelamin dan suku/ras berhubungan dengan kepatuhan pasien di 

beberapa tempat. Pengetahuan mengenai penyakit tuberkulosis dan keyakinan 

terhadap efikasi obatnya akan mempengaruhi keputusan pasien untuk 

menyelesaikan terapinya atau tidak. Pada beberapa pasien Tuberkulosis, kondisi 

kejiwaan juga berperan dalam kepatuhan pasien, terutama pasien dengan 

kecenderungan penyalahgunaan obat. 

3) Kompleksitas regimen 

Banyaknya obat yang harus diminum dan toksisitas serta efek samping obat dapat 

merupakan faktor penghambat dalam penyelesaian terapi pasien. 

4) Dukungan dari petugas pelayanan kesehatan 

Empati dari petugas pelayanan kesehatan memberikan kepuasan yang signifikan 

pada pasien. Untuk itu, petugas harus memberikan waktu yang cukup untuk 

memberikan pelayanankepada setiap pasien. 

5) Cara pemberian pelayanan kesehatan 

Sistem yang terpadu dari pelayanan kesehatan harus dapat memberikan sistem 

pelayanan yang mendukung kemauan pasien untuk mematuhi terapinya. Dalam 

sistem tersebut, harus tersedia petugas kesehatan yang berkompeten melibatkan 

berbagai multidisiplin, dengan waktu pelayanan yang fleksibel. 

Menurut Tambayong (2002) dan Siregar (2006), beberapa faktor 

ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatan, antara lain: 

a) Kurang pahamnya pasien tentang tujuan pengobatan 

Alasan utama untuk tidak patuh adalah kurang mengerti tentang pentingnya 

manfaat terapi obat dan akibat yang mungkin jika obat tidak digunakan sesuai 

dengan aturan. 

b) Tidak mengertinya pasien tentang pentingnya mengikuti aturan  pengobatan yang 

ditetapkan 

c) Sukarnya memperoleh obat diluar rumah sakit 

Karena keterbatasan obat yang ada inilah membuat pasien kebingungan untuk 

menebus resep diluar rumah sakit, hal ini mengakibatkan ketidakpatuhan pasien 

meningkat. 

d)  Mahalnya harga obat 
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Harga obat yang terlalu mahal dapat menjadi tolak ukur kebanyakan pasien 

menjadi lebih tidak patuh karena ketidakmampuan untuk menebus resep. 

e) Kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga, yang mungkin bertanggung jawab 

atas pembelian atau pemberian obat 

f) Penyakit 

Keadaan sakit pada pasien dapat memaksa pasien untuk tidak patuh pada 

pengobatan, hal ini ditandai dengan menurunnya kemampuan untuk bekerjasama 

dan sikap terhadap pengobatan. Pasien cenderung putus asa dengan kondisinya 

dan program terapi yang lama, bahkan ada yang tidak percaya dengan terapi yang 

dijalani karena tidak menghasilkan kesembuhan kondisi. 

g) Efek merugikan 

Terkadang efek samping suatu obat yang tidak menyenangkan bagi pasien dapat 

menjadi penyebab ketidakpatuhan. 

 


