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ABSTRACT 

The noncompliance of pulmonary tuberculosis patients in taking medicine 

cause low cure rate, high mortality rate, and the occurrence of bacteria resistant to 

anti-tuberculosis drugs. Patients with pulmonary tuberculosis in Indonesia ranks 

third in the world. The successful treatment since 2000-2008 was 86% (2001-

2002), in 2005 and 2006 was 91%, and in 2008 was 91.02%. Cure rate in 

pulmonary tuberculosis in Medan was 48.05% in 2012. Cure rate in smear-

positive pulmonary tuberculosis in Puskesmas Teladan Kota Medan was 51% (63 

of 123 patients) in 2013. It does not meet the national target, which is 85%.  

The objective of this study is to find out the factors associated with 

patient’s compliance to pulmonary tuberculosis treatment in Puskesmas Teladan 

Kota Medan in 2014. This research used a cross sectional design.  The sample was 

selected with total sampling of 60 patients. Primary data was obtained by using 

questionnaires and secondary data was obtained from Puskesmas Teladan Kota 

Medan. 

Based on Chi-Square test, there is a relationship between age (P = 0.049 

<α = 0.05), young age (70%), the role of treatment observer (P = 0.000 <α = 0.05) 

the role of good treatment observer (65%) with patients compliance to pulmonary 

tuberculosis treatment. Based on Chi-square test, there is no relationship between 

income with patients compliance to pulmonary tuberculosis treatment (P = 0.875> 

α = 0.05) insufficient income (56.7%). 

There is a relationship between age and the role of treatment observer with 

patient compliance to treatment of pulmonary tuberculosis, while there is no 

relationship between income with patient compliance to treatment of pulmonary 

tuberculosis. It is expected for the families and health workers to further improve 

supervision and pay attention in giving pulmonary tuberculosis medicine to 

completion.  

Keywords  : Medication Compliance, Age, Income, Role of   

TreatmentObserver 

 

LATAR BELAKANG 

Penyakit tuberkulosis paru 

merupakan salah satu masalah 

kesehatan di dunia terutama di 

negara-negara sedang berkembang 

dengan menempati urutan ketiga 
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penyebab kematian setelah penyakit 

kardiovaskuler dan penyakit saluran 

pernafasan. Sepertiga penduduk 

dunia pernah terinfeksi kuman 

M.Tuberculosis. Pada tahun 2009, 

terdapat sekitar 9,4 juta kasus 

tuberkulosis paru secara global. 

Prevalensi di dunia mencapai 14 juta 

kasus atau sama dengan 200 kasus 

per 100.000 penduduk (Tirtana, 

2011).  

Asia Tenggara merupakan 

merupakan wilayah yang memiliki 

jumlah terbesar kasus tuberkulosis 

paru dan kematian akibat 

tuberkulosis paru. Secara global 

tahun 2009 terdapat sebanyak 

5000.000 kasus tuberkulosis paru di 

Asia Tenggara dengan penemuan 

3.300.000 kasus baru dan jumlah 

kematian akibat tuberkulosis 

sebanyak 480.000 kasus (Randung, 

2013). Indonesia adalah salah satu  

negara di wilayah Asia Tenggara 

dengan pasien tuberkulosis paru 

terbanyak ketiga di dunia setelah 

India dan Cina (Luthfi & Putro, 

2012).  

Berdasarkan laporan dari 

Riskesdas tahun 2013 di Indonesia, 

tingkat prevalensi tuberkulosis paru 

berdasarkan diagnosis dan gejala  

tuberkulosis paru menurut provinsi 

adalah 0,4%. Lima provinsi dengan 

tuberkulosis paru tertinggi adalah 

Jawa Barat (0,7%), DKI Jakarta 

(0,6%), Gorontalo (0,5%), Banten 

(0,4%), dan Papua Barat (0,4%). 

Berdasarkan profil 

Kabupaten/Kota, angka keberhasilan 

(success rate) di sumatera Utara 

tahun 2010 tercatat 79,60%, dengan 

persentase kesembuhan 75,32% dan 

persentase pengobatan lengkap 

4,28%. Namun, angka success rate 

pada tahun 2010 belum mampu 

mencapai target nasional yaitu 85% 

(Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Utara, 2011). 

Salah satu masalah besar 

dalam penanggulangan tuberkulosis 

paru adalah tingkat kepatuhan 

berobat penderita yang masih rendah 

(Sukoco, 2011). Besarnya angka 

ketidakpatuhan berobat 

mengakibatkan tingginya angka 

kegagalan pengobatan penderita 

tuberkulosis paru dan menyebabkan 

makin banyaknya ditemukan 

penderita tuberkulosis paru dengan 

BTA yang resisten dengan 
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pengobatan standar, sehingga banyak 

menimbulkan kekambuhan (Ahsan 

dkk, 2012).  

Angka ketidakteraturan atau 

kepatuhan berobat akan 

menimbulkan efek tidak tercapainya 

angka konversi dan angka 

kesembuhan. Riwayat pengobatan 

pasien tuberkulosis yang berpindah 

tempat berobat, kegagalan 

pengobatan, putus pengobatan, 

pengobatan yang tidak benar, 

mengakibatkan terjadinya resistensi 

terhadap tuberkulsostatika yang telah 

diberikan (Danusantoso, 2011).  

Berdasarkan profil kesehatan 

kab/ kota tahun 2012, di kota Medan 

penemuan kasus kasus tuberkulosis 

paru BTA positif  sebanyak 3.396 

kasus, prevalensi data kasus 

tuberkulosis paru sebanyak 241 per 

100.000 penduduk. Angka 

kesembuhan tuberkulosis paru BTA 

positif sebesar 48,05%, dan 

pengobatan lengkap TB paru BTA 

positif sebesar 0,58% dengan angka 

kesuksesan (success rate) sebanyak 

48,62%, namun belum mencapai 

target nasional yaitu sebesar 85% 

(Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Utara, 2012). 

Hasil survei pendahuluan  

yang diperoleh data dari Puskesmas 

Teladan Kota Medan, penderita 

penyakit tuberkulosis paru tahun 

2010 sebanyak 105 penderita BTA 

positif, tahun 2011 sebanyak 105 

penderita BTA positif, tahun 2012 

sebanyak 145 penderita BTA positif, 

dan pada tahun 2013 sebanyak 123 

penderita BTA positif. Angka 

kesembuhan pada tahun 2013 di 

Puskesmas Teladan Kota Medan 

pasien tuberkulosis paru BTA positif 

yang sembuh sebanyak 63 orang dari 

123 orang (51%), angka kesembuhan 

target nasional sebesar 85% (Dinas 

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 

2011). 

Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan 

pasien terhadap pengobatan 

tuberkulosis paru di Puskesmas 

Teladan Kota Medan tahun 2014. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian analitik, 

dengan desain penelitian Cross 

sectional yaitu peneliti melakukan 

observasi atau pengukuran variabel 

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Raudiah & Herbert 
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pada satu saat namun bukan berarti 

semua subjek diamati pada saat yang 

sama. Tiap subjek hanya diobservasi 

satu kali dan pengukuran variabel 

subjek dilakukan pada saat 

pemeriksaan tersebut (Sastroasmoro, 

2011). Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat faktor- faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan 

pasien terhadap pengobatan 

tuberkulosis paru di Puskesmas 

Teladan Kota Medan tahun 2014. 

Lokasi yang dipilih menjadi 

tempat penelitian adalah Puskesmas 

Teladan Kota Medan, dikarenakan di 

tempat tersebut terdapat sampel yang 

sesuai dengan kriteria yang akan 

dilakukan penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pasien tuberkulosis 

paru BTA positif yang menjalani 

pengobatan mulai bulan juli 2013 

sampai bulan Maret 2014 di  

Puskesmas Teladan Kota Medan 

Tahun 2014 sebanyak 60 orang. 

Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah total 

sampling,yaitu teknik penentuan 

sampel dengan mengambil seluruh 

anggota populasi sebagai responden  

atau sampel. Analisis data 

menggunakan uji chi-square. 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

Berdasarkan tabel 1. 

diperoleh distribusi frekuensi umur 

dari 60 pasien, mayoritas umur muda 

sebanyak 42 pasien (70,0%), dan 

minoritas umur tua sebanyak 18 

pasien (30,0%).  

Distribusi frekuensi 

berdasarkan penghasilan, dari 60 

pasien mayoritas penghasilan ≥ 

UMR sebanyak 34 pasien (56,7%), 

dan minoritas penghasilan < UMR 

sebanyak 26 pasien (43,3%). 

Hasil distribusi frekuensi 

berdasarkan peran PMO, dari 60 

pasien mayoritas peran PMO baik 

sebanyak 49 pasien (81,7%), dan 

minoritas peran PMO buruk 

sebanyak 11 pasien (18,3%). 

Hasil distribusi frekuensi 

berdasarkan kepatuhan pasien 

terhadap pengobatan tuberkulosis 

paru, dari 60 pasien mayoritas patuh 

49 (81,7%) dan minoritas tidak patuh 

sebanyak 11 pasien (18,3%).
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur,  

Penghasilan, Peran PMO, dan Kepatuhan Pasien 

Terhadap pengobatan Tuberkulosis Paru di Puskesmas 

Teladan Kota Medan Tahun 2014 

No Variabel Jumlah Persentase (%) 

1 Umur   

 ≤ 45 tahun 42 70,0 

 > 45 tahun 18 30,0 

 Total 60 100 

2 Penghasilan   

 ≥ UMR 34 56,7 

 < UMR 26 43,3 

 Total 60 100 

3 Peran PMO   

 Baik 39 65,0 

 Tidak Baik 21 35,0 

 Total 60 100 

4 Kepatuhan Pasien Terhadap 

Pengobatan TB Paru 

  

 Patuh 49 81,7 

 Tidak Patuh 11 18,3 

 Total 60 100 

 

Analisa Bivariat 

1. Hubungan Umur tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Kepatuhan Pasien Terhadap Pengobatan Tuberkulosis Paru di 

PuskesmasTeladan Kota Medan Tahun 2014 

Hasil penelitian tentang 

faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kepatuhan pasien terhadap 

pengobatan tuberkulosis paru di 

PuskesmasTeladan Kota Medan 

Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Hubungan Umur dengan Kepatuhan Pasien Terhadap 

Pengobatan Tuberkulosis Paru di Puskesmas Teladan 

Kota Medan Tahun 2014 

No 

Umur 

Kepatuhan Pasien terhadap 

pengobatan TB Paru Total 
p 

value 
 Patuh Tidak patuh 

 n % n % n %  

1 ≤ 45 tahun 37 88,1 5 11,9 42 100 
0,049 

2 > 45 tahun 12 66,7 6 33,3 18 100 

 

Berdasarkan tabel 2. 

menunjukkan bahwa dari 42 pasien 

dengan umur ≤ 45 tahun mayoritas 

patuh berobat sebanyak 37 pasien 

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Raudiah & Herbert 
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(88,1%) dan minoritas tidak patuh 

berobat sebanyak 5 pasien (11,9%). 

Dari 18 pasien dengan umur > 45 

tahun yang patuh berobat mayoritas 

sebanyak 12 pasien (66,7%), dan 

minoritas tidak patuh berobat 

sebanyak 6 pasien (33,3%) 

 Hasil dari analisa bivariat 

dengan menggunakan uji Chi-Square 

Test diperoleh nilai probabilitas  

0,049 pada kemaknaan 5% (α=0,05) 

maka disimpulkan bahwa 

probabilitas (0,049) < α (0,05) maka 

berarti ada hubungan umur pasien 

dengan kepatuhan pasien terhadap 

pengobatan tuberkulosis paru di 

Puskesmas Teladan Kota Medan 

tahun 2014.

2. Hubungan Penghasilan tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan 

dengan Kepatuhan Pasien Terhadap Pengobatan Tuberkulosis Paru 

di Puskesmas Teladan Kota Medan Tahun 2014  

Hasil penelitian tentang 

faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kepatuhan pasien terhadap 

pengobatan tuberkulosis paru di 

Puskesmas Teladan Kota Medan 

Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Hubungan Penghasilan dengan kepatuhan Pasien 

Terhadap Pengobatan Tuberkulosis Paru di Puskesmas 

Teladan Kota Medan Tahun 2014 

No 

Penghasilan 

Kepatuhan 

PasienTerhadap 

Pengobatan TB Paru 
Total 

p 

value 

 Patuh Tidak Patuh 

 n % n % n %  

1 ≥ UMR/UMP 28 82,4 6 17,6 34 100  

0,875 2 < UMR/UMP 21 80,8 5 19,2 26 100 

 

Berdasarkan tabel 3. 

menunjukkan bahwa dari 34 pasien 

yang berpenghasilan ≥ UMR 

mayoritas patuh berobat sebanyak 28 

pasien (82,4%) dan minoritas tidak 

patuh berobat sebanyak 6 pasien 

(17,6%). Dari 26 pasien yang 

berpenghasilan < UMP/UMP 

mayoritas patuh berobat sebanyak 21 

pasien (80,8%) dan minoritas tidak 

patuh berobat sebanyak 5  pasien 

(19,2%). 

 Hasil dari analisa bivariat 

dengan menggunakan ujiChi-Square 

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Raudiah & Herbert 
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diperoleh nilai probabilitas 0,875 

pada kemaknaan 5% (α=0,05) maka 

disimpulkan bahwa probabilitas 

(0,875) > α (0,05) maka berarti tidak 

ada hubungan penghasilan pada 

pasien dengan kepatuhan pasien  

terhadap pengobatan tuberkulosis 

paru di Puskesmas Teladan Kota 

Medan tahun 2014.

3. Hubungan Peran PMO tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan 

dengan Kepatuhan Pasien Terhadap Pengobatan Tuberkulosis Paru 

di Puskesmas Teladan Kota Medan Tahun 2014  

Hasil penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan 

pasien terhadap pengobatan tuberkulosis paru di Puskesmas Teladan Kota Medan 

Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Hubungan Peran PMO dengan kepatuhan Pasien 

Terhadap Pengobatan Tuberkulosis Paru di Puskesmas 

Teladan Kota Medan Tahun 2014 

No 

Peran PMO 

Kepatuhan Pasien 

Terhadap Pengobatan TB 

Paru 
Total 

p 

Value 

 Patuh Tidak Patuh 

 n % n % n %  

1 Baik 39 100 0 0 39 100  

0,000 2 Tidak baik 10 47,6 11 52,4 21 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 

menunjukkan bahwa dari 39 pasien 

dengan peran PMO baik seluruhnya 

patuh berobat sebanyak 39 pasien 

(100%). Dari 21 pasien dengan peran 

PMO tidak baik yang patuh berobat 

minoritas sebanyak 10 pasien 

(47,6%) dan mayoritas tidak patuh 

berobat sebanyak 11 pasien (52,4%). 

 Hasil dari analisa bivariat 

dengan menggunakan uji Fisher’s 

Exact Test diperoleh nilai 

probabilitas 0,000 pada kemaknaan 

5% (α=0,05) maka disimpulkan 

bahwa probabilitas (0,000) < α (0,05) 

maka berarti ada hubungan peran 

PMO dengan kepatuhan pasien 

terhadap pengobatan tuberkulosis 

paru di Puskesmas Teladan Kota 

Medan tahun 2014.
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PEMBAHASAN  

Hubungan Umur Pada  Pasien 

dengan Kepatuhan Pasien 

Terhadap Pengobatan 

Tuberkulosis Paru di Puskesmas 

Teladan Kota Medan Tahun 2014  

Berdasarkan tabel 2. dapat 

dilihat bahwa ada hubungan umur 

dengan kepatuhan pasien terhadap 

pengobatan tuberkulosis paru di 

Puskesmas Teladan Kota Medan 

Tahun 2014, dengan (p-value 0,043 

< 0,05). 

Usia dan status 

perkembangan merupakan faktor 

yang penting dalam menentukan 

kepatuhan dan perilaku dalam 

pengobatan.. Golongan usia > 45 

tahun cenderung tidak teratur dalam 

menjalankan pengobatannya 

dibandingkan usia ≤ 45 tahun karena 

kurangnya motivasi yang kuat untuk 

sehat dan memperhatikan 

kesehatannya, sedangkan usia ≤ 45 

tahun lebih cenderung memiliki 

motivasi yang kuat untuk sehat dan 

selalu memperhatikan kesehatan 

(Primardiah, 2012). Delapan puluh 

persen pasien tuberkulosis paru 

adalah kelompok usia yang paling 

produktif secara ekonomis 

(Panjaitan, 2012).  

Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Primardiah (2012) 

tentang hubungan kharakteristik 

demografi dengan kepatuhan berobat 

pasien tuberkulosis paru di rumah 

sakit paru Jember, menyatakan 

bahwa kelompok usia terbanyak 

yang menderita penyakit tuberkulosis 

paru adalah kelompok usia kurang 

dari 45 tahun, sedangkan pada 

kelompok drop out dalam berobat 

terbanyak pada usia lebih dari 45 

tahun. Berdasarkan penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa 

kelompok yang drop out  lebih dari 

45 tahun cenderung tidak teratur 

dalam menjalankan pengobatan. 

Berdasarkan penelitian tersebut maka 

dapat diketahui bahwa penyakit 

tuberkulosis paru terjadi pada 

kelompok usia muda atau produktif. 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Randung (2013) tentang 

kharakteristik pasien TB paru yang 

patuh dan tidak patuh berobat di 

Puskesmas Perumnas II kecamatan 

Pontianak Barat Periode 1 Januari-31 

Desember 2010 menyatakan bahwa 

pasien tuberkulosis paru yang patuh 

berobat paling banyak berada pada 

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Raudiah & Herbert 
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rentang usia 20-29 tahun. Sebagian 

besar pasien yang berobat adalah 

pasien dengan golongan usia 

produktif. Randung (2013) juga 

menyatakan bahwa pasien dengan 

rentang tersebut memiliki prioritas 

dalam menjalani kehidupan mereka 

sehari-hari, misalnya yang 

berhubungan dengan pekerjaan 

ataupun kegiatan lan yang 

menyebabkan mereka tidak 

mematuhi pengobatannya bahkan 

tidak mempunyai waktu luang untuk 

sekedar menunggu di tempat berobat. 

Pada kelompok pasien 

tuberkulosis paru BTA positif usia 

muda yang patuh dalam menjalani 

pengobatan sebanyak 37 pasien  

(88,1%), hal ini disebabkan karena 

adanya motivasi yang kuat untuk 

sehat dan memperhatikan kesehatan. 

Sedangkan pada usia muda yang 

tidak patuh berobat sebanyak 5 

pasien (11,9%), hal ini karena pasien 

dengan pekerjaan ataupun kegiatan 

lain yang menyebabkan mereka tidak 

tidak mempunyai waktu luang untuk 

berobat, selain itu pasien juga meraa 

sudah sembuh, sehingga tidak perlu 

berobat kembali. 

Pada kelompok pasien  

tuberkulosis paru BTA positif usia > 

45 tahun yang patuh dalam menjalani 

pengobatan sebanyak 12 pasien 

(66,7%), hal ini karena di usia 

tersebut tidak disibukkan dengan 

pekerjaan, sehingga dapat berobat 

secara teratur, selain itu adanya 

dukungan dari keluarga dalam 

mengingatkan, mengawasi, dan 

memantau penderita dalam menjalani 

pengobatannya secara teratur, 

sedangkan pada usia > 45 tahun yang 

tidak patuh berobat sebanyak 6 

pasien (33,3%). Hal ini dikarenakan 

pada usia tersebut daya ingat yang 

sudah mulai menurun sehingga 

sering melupakan pengobatan, dan 

kurang adanya dukungan dari 

keluarga yang baik. 

 

Hubungan Penghasilan Pada  

Pasien dengan Kepatuhan Pasien 

Terhadap Pengobatan 

Tuberkulosis Paru di Puskesmas 

Teladan Kota Medan Tahun 2014  

Berdasarkan table 3. dapat 

dilihat bahwa tidak ada hubungan 

penghasilan pasien dengan 

kepatuhan pasien terhadap 

pengobatan tuberkulosis paru di 

Puskesmas Teladan Kota Medan 

Tahun 2014, dengan (p-value 0,875 

> 0,05). 
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Pendapatan adalah jumlah 

harta kekayaan awal periode 

ditambah keseluruhan hasil yang 

diperoleh selama satu periode, bukan 

hanya yang dikonsumsi. Status 

ekonomi suatu keluarga dalam 

kategori penghasilan tinggi apabila 

penghasilan kepala keluarga rata-rata 

berdasarkan UMP/UMR, sedangkan 

dalam kategori penghasilan rendah 

apabila penghasilan kepala keluarga 

di bawah UMP/UMR 

(Rustam,2002). Status ekonomi 

keluarga penderita tuberkulosis paru 

dikatakan mencukupi jika 

penghasilan berdasarkan UMP/UMR 

yang ditetapkan berdasarkan SK 

nomor 188.44/811/KPTS/2003 

tanggal 1 november 2013 oleh Gubsu 

Sumut sebesar Rp. 1.505.850. 

Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Musrichan & Tirtana 

tahun 2011 tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan 

pengobatan pada pasien tuberkulosis 

paru dengan resistensi obat 

tuberkulosis di wilayah Jawa tengah 

menyatakan bahwa tidak didapatkan  

hubungan  bermakna  antara  tingkat  

pendapatan dengan keteraturan 

berobat  (p> 0,005). 

Penghasilan pada pasien  

tuberkulosis paru di Puskesmas 

Teladan Kota Medan tahun 2014 

banyak yang sesuai dengan 

UMP/UMR Kota Medan tahun 2014. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 

4.3, dari 60 pasien mayoritas 

kategori penghasilan yang memenuhi 

UMP/UMR sebanyak 34 pasien 

(56,7%) dan minoritas kategori yang 

tidak memenuhi UMP/UMR 

sebanyak 26 pasien (43,3%).  

Asusmsi peneliti pada 

kelompok pasien tuberkulosis paru 

BTA positif yang berpenghasilan 

sesuai dengan UMP/UMR patuh 

dalam menjalani pengobatan 

sebanyak 28 pasien (82,4%) hal ini 

disebabkan karena biaya transportasi 

ke Puskesmas yang tidak menjadi 

beban pasien , selain itu obat yang 

diberikan gratis sampai pengobatan 

selesai, sedangkan yang tidak patuh 

sebanyak 6 pasien (17,6%). Hal ini 

dikarenakan adanya perasaan malas 

dan bosan pasien untuk melakukan 

pengobatan di Puskesmas secara 

rutin. Pada kelompok pasien 

tuberkulosis paru BTA positif yang 

berpenghasilan tidak sesuai dengan 

UMR/UMP patuh berobat sebanyak 
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21 pasien (80,8%). sedangkan yang 

tidak patuh berobat sebanyak 5 

pasien (19,2%). Hal ini dikarenakan 

biaya transportasi yang menjadi 

kendala untuk berobat ke Puskesmas 

ditambah dengan sikap pasien yang 

malas untuk mengunjungi 

Puskesmas. 

Hubungan Peran PMO Pada  

Pasien dengan Kepatuhan Pasien 

Terhadap Pengobatan 

Tuberkulosis Paru di Puskesmas 

Teladan Kota Medan Tahun 2014  

Berdasarkan tabel 4. dapat 

dilihat bahwa ada hubungan peran 

PMO dengan kepatuhan pasien 

terhadapa pengobatan tuberkulosis 

paru di Puskesmas Teladan Kota 

Medan Tahun 2014, dengan (p-value 

0,000 < 0,05). 

PMO adalah seseorang yang 

ditunjuk dan dipercaya menjamin 

keteraturan pengobatan agar sembuh 

dan sukses secara teratur dan tuntas. 

PMO yang efektif menurut beberapa 

hasil penelitian yanag telah 

diterapkan di Indonesia adalah 

berasal dari tenaga kesehatan, 

organisasi kemasyarakatan sebagai 

individual atau relawan sosial yang 

terdapat dilingkungan penderita itu 

sendiri, keluarga penderita, maupun 

masyarakat setempat Dukungan 

keluarga dan masyarakat mempunyai  

andil besar dalam meningkatkan 

kepatuhan pengobatan penderita dan 

keberhasilan pengobatan (Nizar, 

2010).  

Dukungan keluarga dapat 

meningkatkan kepatuhan dalam 

berobat penderita TB paru. Peran 

keluarga yang dapat dilakukan 

adalah pengawasan menelan obat 

hingga selesai, pengawasan 

menampung dahak, pengawasan dan 

membantu membersihkan alat-alat 

makan dan minum penderita, serta 

mengantar penderita tuberkulosis 

paru untuk menepati jadwal kontrol 

atau pemeriksaan ulang dahak, serta 

pengambilan obat.  Selain itu, 

perhatian dan dukungan emosional 

dari keluarga juga dapat 

meningkatkan kepatuhan berobat 

sehingga penderita cenderung akan 

mengkonsumsi obat dengan teratur 

(Nizar, 2010). 

Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hapsari (2010) 

tentang hubungan kinerja pengawas 

minum obat (PMO) dengan 

keteraturab berobat pasien TB paru 

strategi DOTS di RSUD Dr. 
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Moewardi Surakarta menyatakan 

bahwa kinerja PMO berhubungan 

dengan keteraturan berobat pasien 

tuberkulosis paru strategi DOTS.  

Peran PMO pada pasien 

tuberkulosis paru BTA positif di 

Puskesmas Teladan Kota medan 

tahun 2014, bahwa dari 60 pasien 

tuberkulosis paru BTA positif 

menunjukkan bahwa kelompok peran 

PMO yang patuh sebanyak 49 pasien 

(81,7%), dan yang tidak patuh 

sebanyak 11 pasien (18,3%).  

Asumsi peneliti pada 

kelompok pasien tuberkulosis paru 

BTA positif di Puskesmas Teladan 

Kota Medan tahun 2014 dengan 

peran PMO baik yang patuh dalam 

menjalani pengobatan sebanyak 39 

pasien (100%), hal ini dikarenakan 

PMO selalu mengawasi, mendorong 

pasien dalam minum obat, 

pengambilan obat, dan pemeriksaan 

dahak sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan, serta mendengarkan 

keluhan-keluhan dari pasien tentang 

penyakit yang diderita pasien TB 

paru. 

Pada kelompok pasien 

tuberkulosis paru BTA positif di 

Puskesmas Teladan Kota Medan 

tahun 2014 dengan peran PMO tidak  

baik yang patuh menjalani 

pengobatan sebanyak 10 pasien 

(47,6%), hal ini dikarenakan tidak 

ada pengaruh bagi pasien dengan 

adanya PMO dalam mengawasi 

pengobatan pasien. Karena pasien 

selalu memperhatikan kesehatannya 

dengan pengobatan sesuai jadwal 

dan dosis,  sedangkan yang tidak 

patuh menjalani pengobatan 

sebanyak 15 pasien (52,4%), hal ini 

dikarenakan peran PMO yang kurang 

baik dalam mengawasi, dan 

memberikan dukungan kepada 

pasien dalam minum obat dan 

pengambilan obat serta dalam hal 

pemeriksaan dahak yang tidak 

diingatkan untuk diperiksakan. 

Selain itu kurang adanya ikatan 

emosional sehingga banyak PMO 

yang tidak mendengarkan keluhan 

dari pasien tuberkulosis paru. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang dilakukan, 

dapat diambil kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 
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1. Ada hubungan umur dengan 

kepatuhan pasien terhadap 

pengobatan tuberkulosis paru 

di Puskesmas Teladan Kota 

Medan Tahun 2014. 

2. Tidak ada hubungan 

penghasilan dengan 

kepatuhan pasien terhadap 

pengobatan tuberkulosis paru 

di Puskesmas Teladan Kota 

Medan Tahun 2014. 

3. Ada hubungan peran PMO 

dengan kepatuhan pasien 

terhadap pengobatan 

tuberkulosis paru di 

Puskesmas Teladan Kota 

Medan Tahun 2014. 

Saran 

1.  Bagi penderita tuberkulosis 

paru  

Diharapkan pasien  

tuberkulosis paru agar selalu 

teratur minum obat sesuai 

petunjuk petugas kesehatan 

dan tidak putus dalam 

menjalani pengobatan 

sehingga tidak terjadi 

kegagalan pengobatan yang 

berakibat timbulnya resistensi 

terhadap obat dan sumber 

penularan aktif. 

2.  Bagi Instansi Kesehatan  

Bagi pihak puskesmas perlu 

melakukan penyuluhan 

tentang tuberkulosis paru 

terhadap masyarakat, pasien 

maupun kepada keluarga 

pasien agar memahami 

penyebab, pengobatan, efek 

samping yang mungkin akan 

dirasakan selama pengobatan 

dan perlunya berobat secara 

teratur. Peneliti juga berharap 

agar pihak puskesmas mampu 

memberikan motivasi 

khusunya pada pasien untuk 

menyelesaikan 

pengobatannya agar masalah 

drop out tuberkulosis paru 

berkurang serta memberikan 

dukungan emosional pada 

saat berobat dengan pasien 

jika berperan sebagai PMO 

tuberkulosis paru. 

3. Bagi keluarga pasien  

 Kepada keluarga penderita 

TB paru agar lebih 

ditingkatkan lagi dalam 

mengawasi serta memberikan 

perhatian lebih kepada 

penderita tuberkulosis paru 

untuk membentuk sikap 
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positif dari penderita yang 

pada akhirnya mau meminum 

obat tuberkulosis paru sampai 

tuntas demi memperoleh 

kesembuhan dari penyakit 

tuberkulosis paru secara 

optimal serta mencegah dari 

kekambuhan penyakit 

tuberkulosis paru. 

4. Untuk penelitian yang lebih 

lanjut  

Mengkaji lebih dalam lagi 

faktor-faktor yang 

berhubungan dengan 

kepatuhan pasien terhadap 

pengobatan tuberkulosis paru, 

dan untuk menyempurnakan 

hasil penelitian selanjutnya. 
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