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ABSTRAK 

 

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan global utama. Hal ini menyebabkan 

gangguan kesehatan pada jutaan orang setiap tahunnya. Salah satu indikator yang digunakan 

dalam pengendalian TB adalah angka penemuan kasus (Case Detection Rate (CDR)), CDR di 

Kabupaten Boyolali tahun 2013 adalah 13,79 %. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara faktor karakteristik individu pengelola program TB dengan 

angka penemuan kasus tuberkulosis di Kabupaten Boyolali. Metode penelitian ini 

menggunakan rancangan observational dengan pendekatan cross-sectional. Populasi 

penelitian ini adalah pengelola program TB puskesmas sebanyak 29 responden. Sampel 

dalam penelitian adalah total sampling. Uji statistik dengan menggunakan uji chi-square. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan 

(p=0,775), lama mengelola program TB (p=0,638), frekuensi mengikuti pelatihan (p=0,837), 

tugas rangkap (p=0,104), dan pengetahuan pengelola program TB (p=0,186) dengan angka 

penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali. Disarankan Dinas Kesehatan Boyolali untuk 

mengurangi beban kerja, dan meningkatkan kerja sama serta menguatkan komitmen petugas 

program TB paru dalam penemuan kasus TB. Pada Puskesmas perlu peningkatan kinerja dan 

fokus terhadap program TB serta komitmen dalam pemberantasan TB. 
 

Kata kunci : karakteristik individu, pengelola program TB, penemuan kasus TB 

 

ABSTRACT 

Tuberculosis (TB) is still become major problem of global health. It causes health problem of 

million people in every year. An indicator which used in control the TB is Case Detection 

Rate (CDR), the CDR at Boyolali Regency in 2013 is 13,79%. The purpose of this research is 

to discover the relation between individual characteristic TB program manager and  

Tuberculosis case detection rate in Boyolali Regency.  

This research method is using observational plan and cross-sectional approach. The 

population in this research is the health center TB program manager as much as 29 

respondents. The sample of this research is total sampling. The statistic test which used in 

this research is chi-square test.  

The result of this research shows there are no relationship between education level 

(p=0,775), long time TB program manage (p=0,638), training camp frequency (p=0,837), 

double duty (p=0,104), and the knowledge of TB program manager (p=0,186) with the TB 

case detection rate in Boyolali Regency. Suggested by Boyolali Health Department to 

minimize the workload, improving the cooperation and reinforce the commitment of TB 

program manager in finding the case of TB. In the health center, there are need to improve 

the work, stay focus on TB program and giving the commitment of TB eradicate. 

 

Key words : individual characteristic, program manager TB, case detection rate 



 
 
 

2 
 

 

PENDAHULUAN 

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan global utama. 

Hal ini menyebabkan gangguan kesehatan pada jutaan orang setiap tahunnya dan merupakan 

peringkat kedua sebagai penyebab kematian dari infeksi penyakit di seluruh dunia, setelah 

Human Immunodeficiency Virus (HIV). Dalam perkiraan laporan terbaru ini, bahwa ada 8,6 

juta kasus TB baru di tahun 2012 dan 1,3 juta yang mengalami kematian akibat TB ( 1,0 juta 

TB-HIV negatif dan 0,3 juta TB-HIV Positif) (WHO, 2013) 

Menurut WHO, Indonesia sekarang berada pada ranking keempat negara dengan 

jumlah kasus terbanyak di dunia. Jumlah prevalensi TB di Indonesia pada 2013 adalah 297 

per 100.000 penduduk, estimasi prevalensi TB semua kasus adalah sebesar 660.000 kasus 

dan estimasi insidensi berjumlah 430.000 kasus baru per tahun. Jumlah kematian akibat TB 

diperkirakan 61.000 kasus kematian per tahunnya (WHO, 2013).  

Dari Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012, 

prevalensi TB di Indonesia diperkirakan sebesar 289 per 100.000 penduduk, angka insidens 

TB sebesar 189 per 100.000 penduduk dan angka kematian akibat TB sebesar 27 per 100.000 

penduduk (Kemenkes, 2012). Prevalensi TB Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 

106,42 per 100.000 penduduk. Prevalensi tuberkulosis tertinggi adalah di Kota Tegal 

(358,91per 100.000 penduduk) dan terendah di Kabupaten Magelang (44,04 per 100.000 

penduduk) (Dinkes, 2013). 

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection 

Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA(+) yang ditemukan dan diobati terhadap 

jumlah pasien baru BTA(+) yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Pencapaian CDR 

di Jawa Tengah tahun 2008 s/d 2012 masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 100%. 

Meskipun masih dibawah target yang ditentukan, capaian CDR tahun 2012 sebesar 58,45% 

lebih rendah dibanding tahun 2011 (59,52%) (Dinkes, 2012). Sedangkan untuk Kabupaten 

Boyolali, di tahun 2013 angka pemenuan kasus (CDR) merupakan wilayah yang paling 

rendah dari kabupaten/kota lainnya yakni hanya sebesar 13,79% (Dinkes,2013). 

Setiap penderita TB paru dapat menularkan kuman TB kepada 5-10 orang di 

sekitarnya. Jika angka penemuan kasusnya rendah, maka kemungkinan dampak penularannya 

akan lebih meluas. Akibat dari terinfeksi TB, seorang pasien TB dewasa akan kehilangan 

rata-rata waktu kerjanya 3 sampai 4 bulan. Hal tersebut berakibat pada kehilangan 

pendapatan tahunan rumah tangganya sekitar 20-30%. Jika penderita TB meninggal, maka 
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akan kehilangan pendapatannya sekitar 15 tahun. Selain merugikan secara ekonomis, TB juga 

memberikan dampak buruk lainnya secara sosial bahkan sampai dikucilkan oleh masyarakat. 

Dari Data Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, angka kejadian tuberkulosis pada 3 

tahun terakhir menunjukkan bahwa angka penemuan kasus (CDR) mengalami penurunan. Di 

tahun 2011 angka penemuan kasusnya (CDR/Case Detection Rate) sebanyak 26,90 %. Di 

tahun 2012 angka penemuan kasusnya sebanyak 16,36 %. Sedangkan pada tahun 2013, angka 

penemuan kasusnya sebanyak 13,79 % (Dinkes, 2014). 

Banyak faktor yang mempengaruhi angka penemuan kasus (CDR) di Kabupaten 

Boyolali, salah satunya adalah kinerja petugas program TB (Nizar,2010).  Dalam Penelitian 

Bagoes, dkk (2006), pengelola program TB paru di Puskesmas merupakan ujung tombak 

dalam penemuan, pengobatan dan evaluasi penderita maupun pelaksanaan administrasi 

program di Puskesmas. Tanpa penemuan suspek maka program pemberantasan TB paru dari 

penemuan sampai pengobatan tidak akan berhasil, sehingga proses penemuan suspek TB paru 

oleh petugas sangat menentukan dalam mencapai indikator keberhasilan. Demikian pula pada 

penelitan yang dilakukan oleh Maryun, (2007) ada tiga faktor utama yang mempengaruhi 

kinerja seorang petugas, yaitu (1) individu (2) psikologis, dan (3) organisasi.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Bagoes, dkk (2006) di Kabupaten Blora, 

disimpulkan ada hubungan yang bermakna antara karakteristik individu yang meliputi 

pendidikan, pelatihan, pengetahuan, sikap, dan supervisi dengan angka penemuan kasus TB. 

Namun, tidak ada hubungan antara karakteristik umur dan jenis kelamin dengan angka 

penemuan kasus TB. Sementara itu dalam penelitian Maryun (2007) di Kota Tasikmalaya, 

diketahui ada hubungan antara pengetahuan, pelatihan, persepsi terhadap pekerjaan, persepsi 

terhadap kepemimpinan, persepsi terhadap sarana, dan sikap dengan kinerja petugas 

pelaksana program TB paru terhadap cakupan penemuan kasus baru BTA (+), serta tidak ada 

hubungan antara persepsi terhadap imbalan, dan motivasi dengan kinerja petugas pelaksana 

program TB paru terhadap cakupan penemuan kasus baru BTA (+) (Maryun, 2007). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor karakteristik individu 

pengelola program TB dengan angka penemuan kasus tuberkulosis di Kabupaten Boyolali. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional. Rancangan 

penelitian ini dengan menggunakan study potong lintang (cross sectional). Penelitian ini 

dilakukan pada bulan 30 September – 30 Oktober 2014 di Kabupaten Boyolali. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola program TB paru di Puskesmas se-Kabupaten 
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Boyolali yakni sebanyak 29 puskesmas. Sampel dalam penelitian adalah semua petugas 

pemegang program TB Paru di Puskesmas sebanyak 29 orang. Menurut Arikunto (2006), 

apabila subjek penelitian kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua populasinya. 

Teknik sampel yang digunakan adalah total populasi (total sampling).  

Analisis data menggunakan analisis univariat yang dilakukan untuk mengetahui 

distribusi frekuensi dan presentase setiap variabel yang kemudian disajikan dalam bentuk 

tabel atau grafik dan diinterpretasikan. Selanjutnya analisis bivariate dilakukan  untuk 

membuktikan hubungan antara karakteristik individu pengelola program TB puskesmas 

dengan angka penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali. Analisis data dengan 

menggunakan uji Chi Square dengan derajat kepercayaan 95%. 

 

HASIL 

A. Karakteristik Responden 

Karakteristik Individu Pengelola Program TB Puskesmas 

Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Pengelola Program TB Puskesmas 

Variabel Frekuensi Persentase (%) 

Jenis Kelamin   

      Laki-laki 14 48,3 

      Perempuan 15 51,7 

Jumlah 29 100 

Umur   

      Muda (< 40) 16 55,2 

      Tua ( 40 > ) 13 44,8 

Jumlah 29 100 

Status Pernikahan   

      Menikah 29 100 

      Belum menikah 0 0 

Jumlah 29 100 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden yang memiliki jenis kelamin perempuan 

yakni 15 responden (51,7%). Berdasarkan kelompok umur, responden sebagian besar 

adalah kelompok umur muda yakni kurang dari 40 tahun yaitu sebesar 16 responden 

(55,2%), dari hasil obeservasi penelitian bahwa, rata-rata umur responden adalah 40 tahun, 

dan diketahui bahwa umur responden yang paling muda adalah umur 26 tahun, sedangkan 

responden dengan umur yang paling tua adalah umur 57 tahun. Berdasarkan status 

pernikahan, diketahui bahwa semua responden 100% telah menikah. 
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B. Hasil Analisis Univariat 

1. Distribusi Frekuensi Pengelola Program TB Puskesmas Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan terakhir 

Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Pengelola Program TB Puskesmas  berdasarkan 

tingkat pendidikan terakhir 
 

No. Tingkat pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1 Tinggi (D3 Keatas) 23 79,3 

2 Menengah (SPK) 6 20,7 

Total 29 100 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi sebanyak 23 responden (79,3%), sedangkan untuk responden yang 

memiliki tingkat pendidikan menengah sebanyak 6 responden (20,7%). 

2. Distribusi Frekuensi Pengelola Program TB Puskesmas Berdasarkan Jenis Pendidikan 

Tabel 4.  Distribusi Frekuensi Pengelola Program TB Puskesmas  berdasarkan 

jenis pendidikan 

 

No. Jenis Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1 Bidan 2 6,9 

2 Perawat 20 69 

3 Analis 1 3,4 

4 SMA/SPK 6 20,7 

Total 29 100 
 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa sebagian besar responden mempunyai latar 

belakang pendidikan perawat yaitu sebanyak 20 responden (69%). Sedangkan ada 1 

responden (3,4%) yang memiliki latar belakang sebagai analis kesehatan. Masih 

terdapat responden yang memiliki latar belakang SMA/SPK adalah sebanyak 6 

responden (20,7%) dan yang memiliki latar belakang bidan sebanyak 2 responden 

(6,9%). 

3. Distribusi Frekuensi Pengelola Program TB Puskesmas Berdasarkan Lama Memegang 

Program TB 

Tabel 5.  Distribusi Frekuensi Pengelola Program TB Puskesmas  berdasarkan 

lama mengelola program TB 
 

No. 
Lama Mengelola 

Program 
Frekuensi Persentase (%) 

1 < 8 Tahun 17 58,6 

2 > 8 Tahun 12 41,4 

Total 29 100 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa responden yang memiliki masa memegang 

program TB < 8 tahun sebanyak 17 responden (58,6%) sedangkan responden yang 

memiliki masa memegang program TB > 8 tahun lebih sebanyak 12 responden 

(41,4%). Rata-rata dari lama mengelola TB adalah 8 tahun, dan lama mengelola yang 

paling sebentar adalah 1 tahun, sedangkan lama mengelola paling lama adalah 25 

tahun. 

4. Distribusi Frekuensi Pengelola Program TB Puskesmas Berdasarkan Frekuensi 

Mengikuti Pelatihan 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pengelola Program TB Puskesmas  berdasarkan 

mengikuti pelatihan TB 
 

No. Mengikuti Pelatihan TB Frekuensi Persentase (%) 

1 < 2 kali 15 51,7 

2 > 2 kali 14 48,3 

Total 29 100 
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui responden yang mengikuti pelatihan < 2 kali 

sebanyak 15 responden (51,7%) sedangkan responden yang mengikuti pelatihan > 2 

kali sebanyak 14 responden (48,3%). Rata-rata dari semua responden mengikuti 

pelatihan program TB adalah 2 kali, dan ada pula yang tidak/belum pernah mengikuti 

pelatihan TB, sedangkan yang paling banyak dalam mengikuti pelatihan TB adalah 

sebanyak 15 kali. 

5. Distribusi Frekuensi Pengelola Program TB Puskesmas Berdasarkan Tugas Rangkap 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Pengelola Program TB Puskesmas  berdasarkan  

tugas rangkap 
 
 

No. Tugas Rangkap Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak merangkap 2 6,9 

2 Merangkap 27 93,1 

Total 29 100 
 

Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah merangkap yaitu 

sebanyak 27 responden (93,1%) sedangkan responden yang tidak merangkap tugas ada 

2 responden (6,9%). 
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6. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Pengelola Program TB Puskesmas   

Tabel 8.  Distribusi frekuensi pengetahuan Pengelola Program TB Puskesmas   
 

No. Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik  27 93,1 

2 Kurang 2 6,9 

Total 29 100 
 

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa mayoritas responden adalah memiliki 

pengetahuan baik tentang TB sebanyak 27 responden (93,1%), namun masih terdapat 

responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang TB yaitu sebanyak 2 responden 

(6,9%). 

7. Distribusi Frekuensi Angka CDR Pengelola Program TB Puskesmas   

Tabel 9. Distribusi frekuensi angka CDR penemuan kasus Puskesmas 
   

No. Angka CDR Frekuensi Persentase (%) 

1 > 16% 13 44,8 

2 < 16%  16 55,2 

Total 29 100 
 

Tabel 9 menunjukkan bahwa puskesmas yang memiliki angka CDR < 16% 

sebanyak 16 puskesmas (55,2%), sedangkan untuk angka CDR > 16% sebanyak 13 

puskesmas (44,8). Angka CDR 16% diperoleh dari rata-rata semua puskesmas yang ada 

diKabupaten  Boyolali dan terdapat puskesmas yang paling rendah angka CDR nya 

adalah sebesar 0% dan yang tertinggi angka CDR nya adalah sebesar 69,8%. 

 

C. Hasil Bivariat 

1. Hubungan antara Tingkat Pendidikan Pengelola Program TB dengan Penemuan Kasus 

TB di Kabupaten Boyolali. 

Tabel 10.   Hubungan  antara Tingkat Pendidikan  Pengelola  Program  TB 

dengan Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali 
 

Tingkat 

pendidikan 

Angka CDR 
Total 

p value > 16% < 16%   

n (%) n (%) n (%) 

Tinggi 10 (43,5) 13 (56,5) 23 (100) 
0,775 

menengah 3 (50) 3 (50) 6 (100) 
 

Tabel 10 menunjukkan bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan 

tinggi mempunyai angka penemuan kasus < 16%  yaitu 13 responden (56,5%) namun, 

dengan tingkat pendidikan menengah sebagian angka penemuan kasusnya dalam 

kategori > 16% dan sebagian lagi dalam kategori < 16%  sebanyak 3 responden (50%). 
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Dari hasil uji chi square didapatkan nilai p=0,775 > 0,05, maka Ho diterima, artinya 

bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan pengelola program TB dengan 

penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

2. Mengetahui Hubungan antara Lama Mengelola Program TB Puskesmas dengan 

Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

Tabel 11.  Hubungan antara Lama Mengelola Program TB Puskesmas dengan 

Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali 
 

Lama Mengelola 

Program TB 

Angka CDR 
Total 

p value > 16% < 16%   

n (%) n (%) n (%) 

< 8 tahun 6 (50) 6 (50) 12(100) 
0,638 

> 8 tahun 7 (41,2) 10 (58,8) 17(100) 
 

Tabel 11, menunjukkan bahwa responden yang memiliki masa memegang 

program < 8 tahun terhadap angka CDR < 16% sama dengan angka CDR > 16% yaitu 

sebanyak 6 responden (50%), sedangkan untuk responden yang memiliki masa 

memegang program TB > 8 tahun terhadap angka CDR < 16% (58,8%), kontribusinya 

lebih besar dari angka CDR > 16% (41,2%). Berdasarkan hasil analisi dengan uji chi 

square didapatkan p=0,638 > 0,05, maka Ho diterima, hal ini berarti tidak ada 

hubungan antara lama mengelola program TB puskesmas dengan angka penemuan 

kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

3. Mengetahui Hubungan antara Frekuensi Mengikuti Pelatihan Mengelola Program TB 

dengan Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

Tabel 12.   Hubungan antara Frekuensi Mengikuti Pelatihan Program TB 

Puskesmas dengan Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali 
 

Mengikuti 

pelatihan 

Angka CDR 
Total 

p value > 16% < 16%   

n (%) n (%) n (%) 

< 2 kali 7 (46,7) 8 (53,3) 15 (100) 
0,837 

> 2 kali 6 (42,9) 8 (57,1) 14 (100) 

 

Tabel 12, menunjukkan bahwa responden yang mengikuti pelatihan < 2 kali, 

dari yang mengikuti pelatihan > 2 kali memiliki angka CDR yang sama besar yaitu 

sebesar 8 orang terhadap angka CDR < 16 %.  Hasil analisis dengan uji chi square 

menunjukkan bahwa p= 0,837 > 0,05, maka Ho di terima, artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara frekuensi mengikuti pelatihan mengelola program TB dengan 

penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali 
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4. Mengetahui Hubungan Antara Tugas Rangkap Pengelola Program TB Dengan 

Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

Tabel 13.  Hubungan antara Tugas Rangkap Pengelola Program TB dengan 

Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali 
 

Tugas Rangkap 

Angka CDR 
Total 

p value > 16% < 16%   

n (%) n (%) n (%) 

Merangkap 11 (40,7) 16 (59,3) 27 (100) 
0,104 

Tidak merangkap 2 (100) 0 (0) 2 (100) 
 

Berdasarkan tabel 13 diketahui bahwa responden yang merangkap tugas lebih 

dari separuh memiliki angka CDR yang < 16% yaitu sebanyak 16 orang (593%), 

sedangkan untuk responden yang tidak merangkap hanya 2 responden (100%) dari 

seluruhnya memiliki angka CDR > 16%. Berdasarkan hasil analisis dengan 

mengunakan uji chi square, didapat p=0,104 > 0,05, maka Ho diterima, artinya tidak 

ada hubungan antara tugas rangkap pengelola program TB dengan penemuan kasus TB 

di Kabupaten Boyolali. 

5. Mengetahui Hubungan Antara Pengetahuan Pengelola Program TB Dengan Angka 

Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali 

Tabel 14.  Hubungan antara Pengetahuan Pengelola Program TB dengan Angka 

Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali 
 

Pengetahuan 

Angka CDR 
Total 

p value > 16% < 16%   

n (%) n (%) n (%) 

Baik 14 (51,9) 13 (48,1) 27 (100) 
0,186 

Kurang  0 (0) 2 (100) 2 (100) 
 

Berdasarkan tabel 14 diketahui bahwa responden yang berpengetahuan baik 

lebih dari separuh yaitu sebanyak 14 responden (51,9%) yang memiliki angka CDR > 

16%, Sedangkan masih terdapat 2 responden yang berpengetahuan kurang tentang TB 

dari seluruhnya dan angka CDRnya juga < 16%. Berdasarkan analisis dengan uji chi 

square didapatkan hasil p=0,186 > 0,05 maka Ho diterima, artinya tidak ada hubungan 

antara pengetahuan pengelola program TB dengan angka penemuan kasus TB di 

Kabupaten Boyolali. 
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PEMBAHASAN 

A. Hubungan antara Tingkat Pendidikan Pengelola Program TB dengan Penemuan 

Kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

Pendidikan merupakan aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya yaitu rohani dan 

jasmani. Pendidikan juga merupakan hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan 

manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuan (Ihsan, 2010).  

Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan pengelola program TB dengan 

penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali dengan nilai p = 0,775. Hal ini berarti 

pengelola program TB yang tingkat pendidikannya tinggi, sama dengan pengelola 

program yang memiliki tingkat pendidikan menengah. Akan tetapi pengelola yang 

memiliki tingkat pengetahuan tinggi memiliki kontribusi lebih baik dari pengelola yang 

memiliki tingkat pengetahuan rendah terhadap angka penemuan kasus. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang 

telah dilakukan oleh Bagoes, dkk (2006) bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan praktik penemuan suspek TB. Perbedaan ini terjadi karena responden 

banyak memiliki beban kerja sehingga pengelola program TB kurang fokus dalam 

program TB karena banyak tugas lain yang diemban. Dan juga komitmen individu dan 

kerja sama tim dapat mempengaruhi angka penemuan kasus. 

 

B. Mengetahui Hubungan antara Lama Mengelola Program TB Puskesmas dengan 

Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

Lama mengelola atau lama profesi seseorang maka, konsistensi dalam perilaku di 

masa lalu adalah dasar perkiraan yang paling baik dari perilaku di masa depan, sehingga 

diperkirakan bahwa semakin lama mengelola maka akan lebih baik hasil yang diperoleh 

(Robin, 2008). 

Tidak ada hubungan antara lama mengelola program TB puskesmas dengan angka 

penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali dengan nilai p=0,638 artinya bahwa pengelola 

program TB yang memiliki masa tugas < 8 tahun memiliki peluang sama dengan 

pengelola program TB yang memiliki masa tugas 8 tahun atau lebih dalam mencapai 

target/sasaran. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Awusi, 

dkk (2009) dimana tidak ada hubungan yang signifikan antara lama kerja dengan 

penemuan TB, dan penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Bagoes,dkk (2006). Hal ini dikarenakan responden banyak memiliki beban kerja sehingga 

pengelola program TB kurang fokus dalam program TB karena banyak tugas lain harus 

diselesaikan. 

 

C. Mengetahui Hubungan antara Frekuensi Mengikuti Pelatihan Mengelola Program 

TB dengan Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

Tidak ada hubungan yang signifikan antara frekuensi mengikuti pelatihan 

mengelola program TB dengan penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali dengan nilai p 

= 0,837, artinya bahwa responden yang mengikuti pelatihan mengelola TB dengan 

kategori > 8 tahun, sama dengan responden yang mengikuti pelatihan mengelola TB 

dengan kategori < 8 tahun dalam menemukan kasus baru TB. 

Dari hasil diatas penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yakni 

penelitian Bagoes, dkk (2006) dan Maryun (2006), bahwa terdapat hubungan antara 

pelatihan dengan praktik penemuan suspek TB. Perbedaan ini karena kontribusi pengelola 

yang mengikuti pelatihan < 2 kali terhadap angka penemuan kasus > 16% sama dengan 

yang mengikuti pelatihan 2 kali atau lebih yakni 8 responden.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada saat penelitian diperoleh 

gambaran bahwa disebagian puskesmas di Kabupaten Boyolali ada petugas kesehatan 

yang dilatih tentang TB namun adanya pergantian staf yang cepat dan keterbatasan jumlah 

tenaga kesehatan, sehingga banyak petugas kesehatan yang telah dilatih dipindahkan ke 

bagian pelayanan kesehatan lainnya dan diganti oleh petugas lain yang belum dilatih. Hal 

ini mengkibatkan manfaat pelatihan menjadi kurang maksimal. 

 

D. Mengetahui Hubungan antara Tugas Rangkap Pengelola Program TB dengan 

Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

Menurut Keputusan Kemenkes No.81/Menkes/SK/I/2004 bahwa beban kerja 

adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan 

profesional dalam satu tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan sehingga 

memungkinkan . 

Tidak ada hubungan antara tugas rangkap pengelola program TB dengan 

penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali dengan nilai p = 0,104, artinya, pengelola 

yang mempunyai tugas rangkap memiliki peluang sama dengan pengelola yang tidak 

mempunyai tugas rangkap dalam menemukan kasus TB. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awusi dkk (2009), 

bahwa tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik antara tugas rangkap dengan 

penemuan penderita TB paru (p=0,87). Perbedaan ini terjadi adanya kontribusi pengelola 

yang merangkap terhadap angka CDR > 16%  (16) lebih sedikit dibanding dengan 

pengelola yang merangkap terhadap angka CDR < 16%  (11) dan kontribusi pengelola 

yang tidak merangkap terhadap angka CDR > 16% (2) lebih bagus dari pada angka CDR 

yang < 16%.  

Namun kenyataannya di lapangan, berdasarkan hasil observasi peneliti, sebagian 

besar adanya tugas rangkap yang dimiliki petugas TB menyebabkan kurangnya perhatian 

petugas dalam program TB, dan juga menyebabkan pengelola program TB tidak bisa 

fokus dalam program TB karena banyak tugas lain yang diemban. Sehingga hal ini 

mengakibatkan kurangnya kinerja yang ingin dicapai. 

 

E. Mengetahui Hubungan antara Pengetahuan Pengelola Program TB dengan Angka 

Penemuan Kasus TB di Kabupaten Boyolali 

Tidak ada hubungan antara pengetahuan pengelola program TB dengan angka 

penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali dengan hasil p = 0,186. Berarti hal ini 

menunjukkan bahwa pengelola program TB yang memiliki pengetahuan baik dan kurang, 

sama-sama memiliki kesempatan dalam menemukan kasus TB. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bagoes, dkk (2006) 

dan Maryun (2006). Perbedaan ini karena, proporsi responden yang memiliki pengetahuan 

baik terhadap angka CDR kategori > 16%  sebanyak 14 responden (51,9%) dan hampir 

sama dengan angka CDR kategori < 16 % sebanyak 13 responden (48,1%). Namun, 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awusi, dkk (2009) bahwa 

tidak ada hubungan antara pengetahuan pengelola program TB dengan penemuan kasus 

TB. Artinya bahwa sebagian responden telah mengikuti pelatihan TB dan juga sosialisasi 

dari Dinas Kesehatan, sehingga hal itu yang dapat memicu dalam pembentukan 

pengetahuan.  

Menurut Notoatmodjo (2012), perubahan perilaku didasari adanya perubahan atau 

penambahan pengetahuan, sikap atau keterampilannya. Namun demikian perubahan 

pengetahuan dan sikap ini belum merupakan jaminan terjadinya perubahan perilaku, sebab 

perilaku baru tersebut kadang-kadang memerlukan dukungan material dan motivasi. 
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PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan pengelola program TB dengan 

penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

2. Tidak ada hubungan antara lama mengelola program TB puskesmas dengan angka 

penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara frekuensi mengikuti pelatihan mengelola 

program TB dengan penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

4. Tidak ada hubungan antara tugas rangkap pengelola program TB dengan penemuan 

kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

5. Tidak ada hubungan antara pengetahuan pengelola program TB dengan angka 

penemuan kasus TB di Kabupaten Boyolali. 

B. Saran 

1. Bagi Dinas Kesehatan 

Dalam penemuan kasus baru BTA (+) di Kabupaten Boyolali yang belum 

mencapai target, maka perlu mengurangi beban kerja, dan meningkatkan kerja sama 

serta menguatkan komitmen petugas program TB paru dalam penemuan kasus TB. 

2. Bagi Puskesmas 

Peningkatan kinerja dan fokus terhadap program TB serta komitmen dalam 

pemberantasan TB paru 

3. Bagi Peneliti Lain 

Perlu  dilakukan penelitian yang lebih lanjut terkait dengan  pelakasanaan 

program TB yakni mengenai koordinasi, motivasi, kepemimpinan. 
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