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ABSTRAK 

Penyakit TB Paru atau tuberculosis adalah infeksi menular yang disebabkan oleh 

bakteri mycobacterium tubercolusis. Bakteri ini merupakan bakteri basil yang sangat kuat 

sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mengobatinya. Jumlah penderita TB paru 

sekitar 583 ribu orang dan diperkirakan sekitar 140 ribu orang meninggal dunia tiap tahun. 

Penyakit TB Paru menjadi masalah sosial, karena sebagaian besar penderitanya adalah 

kelompok usia produktif, kelompok ekonomi lemah dan tingkat pendidikan rendah. 

Kepatuhan penderita TB Paru untuk meminum obat secara tertib adalah merupakan tindakan 

yang nyata.Berdasarkan data Dinas Kesehatan  Kabupaten Sambas pada tahun 2012 

prosentase penderita BTA (+) sebesar 34,9%. Puskesmas Tebas dengan jumlah penderita TB 

Paru tahun 2014 sebanyak 76 penderita BTA (+) dan meningkat menjadi 92 penderita BTA 

(+) di tahun 2015. 

Tujuan penelitian adalah mendapatkan informasi apa saja yang menjadi karakteristik 

dan kepatuhan pengobatan penderita TB Paru di wilayah kerja Puskesmas Tebas 

Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan 

pendekatan ”Cross Sectional” dimana jumlah sampel yang diambil sebanyak 80 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan penderita TB Paru di Puskesmas 

Tebas dengan pengetahuan baik dengan jumlah 54 orang (67,5%) sedangkan pengetahuan 

kurang dengan jumlah 26 orang (32,5%), usia penderita TB Paru dengan kategori remaja 

dengan jumlah 1 orang (1,2%), kategori dewasa dengan jumlah 50 orang (62,5%) dan 

kategori lansia sebanyak 29 orang (36,2%), pendidikan penderita TB Paru dengan tamatan SD 

sebanyak 28 orang (35%), tamatan SMP sebanyak 37 orang (46,2%) dan tamatan SMA 

sebanyak 15 orang (18,8%), responden yang tidak bekerja sebanyak 35 orang (43,8%), 

sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 9 orang (11,2%), swasta sebanyak 31 orang (38,8%), 

sebagai PNS/TNI/Polri sebanyak 4 orang (5%) dan pensiun sebanyak 1 orang (1,2%), 

kepatuhan penderita TB paru di Puskesmas dengan kategori responden yang patuh sebanyak 

70 orang (87,5%) dan responden yang kurang patuh sebanyak 10 orang (12,5%). 

Diharapkan bersama Dinas terkait sebaiknya membuat kebijakan tentang pemberian 

bantuan pendidikan bagi penderita TB paru yang tidak mampu, memberikan pelatihan-

pelatihan kepada penderita TB Paru, perberdayaan tokoh masyarakat pedesaan, dan 

memberikan motivasi dan penguatan terhadap penderita. 

 

Kata Kunci : Penderita TB paru, karakteristik dan Kepatuhan 



 
 

 

ABSTRACT 

Tuberculosis is a contagious infection caused by the Bacterium Mycobacterium 

Tuberculosis (MTB). The bacteria is so unassailable that reguires long time to cure it. 140 out 

of 583 TB patients died each year. Pulmonory TB has become a social issue as the people 

who suffer from this diseases are at productive age group, and at low level of education and 

economic status. Medication adherence is must-action for TB patients. Data from Health 

Departement of Kabupaten Sambas in 2012 indicated that patients with positive AFB smears 

at work area of Puskesmas Tebas increased from 76 patients in 2014 to 92 patients in 2015. 

This study aimed at gathering information of characteristic and medication adherence 

among pulmonory TB patients at work area OF Puskesmas Tebas Kabupaten Sambas. Using 

observational descriptive method and cross sectional approach, as many as 80 samples 

participated in this study. 

The study revealed that the TB patients who were well-informed were 54 patients (67%) 

and 26 (32%) patients were considered unknowledgeable. The age group of teenager was 1 

patient (12%), adolescents were 50 patients (62,5%), and elderly were 29 patents (36,2%). 

The patients who graduated from elementary level were 28 patients (35%), junior high level 

were 37 patients (46,2%), and senior high level were 15 patients (18,8%). The respondents 

who were unemployed were 35 patients (43,8%), civil servants were 4 patients (5%), private 

workers were 31 patients (38,8%), housewives were 9 patients (11,2%), and pensioner was 

patient (1,2%). The numberr of respondents who had good medical adherence were 70 

patients (87,5). While as many as 10 respondents (12,5% were bad to medication adherence.  

From the findings, the health department is encouraged to financially support TB patients 

with low level of economic status, provide training program, as well as motivation to them, 

and involve the local public figures in this program. 

 

Key words : Pulmonary TB Patients, Adherence and Characteristics.         

LATAR BELAKANG 

 

Tuberculosis (TB) merupakan masalah 

kesehatan, baik dari sisi angka kematian 

(mortalitas), angka kejadian penyakit 

(morbiditas), maupun diagnosis dan 

terapinya. Berdasarkan laporan terkini 

pada tahun 2008 insiden rate (IR) kasus TB 

paru diestimasikan telah mencapai 9,4 juta 

jiwa dimana cenderung terjadi peningkatan 

dari tahun sebelumnya yang masing-

masing 9,24 juta di tahun 2006 dan 9,27 

juta ditahun 2007.1 

WHO telah menetapkan 22 negara yang 

dianggap sebagai high burden countries 

dalam permasalahan TB Paru untuk 

mendapatkan perhatian serius yang lebih 

intens dalam hal penanggulangannya 

termasuk Indonesia .1 

Berdasarkan tingginya angka insiden 

TB Paru, di tahun 2007 Indonesia 

menempati urutan ke tiga di Dunia setelah 

India dan China disusul Nigeria di 

peringkat 4 dan Afrika Selatan pada 

peringkat 5.2 

Penyakit TB Paru menjadi masalah 

sosial, karena sebagian besar penderitanya 

adalah kelompok usia produktif, kelompok 

ekonomi lemah dan tingkat pendidikan 

rendah. Selain itu masalah lainnya adalah 

pengobatan penyakit TBC yang 

memerlukan jangka waktu lama dan rutin 

yaitu6-8 bulan.3 

Kepatuhan penderita TB Paru untuk 

meminum obat secara tertib adalah 

tindakan yang nyata dalam bentuk kegiatan 

yang dapat dipengaruhi oleh faktor dari 

dalam diri si penderita (internal), maupun 

dari luar penderita (eksternal) dan 



 
 

dukungan keluarga merupakan faktor 

eksternal yang menjadi faktor penguat dan 

memotivasi penderita TB Paru untuk 

konsisten dalam menjalani 

pengobatannya.4 

Kabupaten Sambas merupakan salah 

satu penyumbang data jumlah penderita 

BTA (+) terbesar di Kalimantan Barat, 

dimana di Kabupaten Sambas pada tahun 

2012 persentase penderita BTA (+) sebesar 

34,9% sedangkan pada tahun 2011 

persentase penderita BTA (+) sebesar 

43,6% dan tahun 2010 persentase penderita 

BTA (+) sebesar 49%. 

Dari beberapa Puskesmas yang ada di 

wilayah Kabupaten Sambas, Puskesmas 

Tebas merupakan jumlah penderita 

Tuberculosis terbanyak, hasil survey 

pendahuluan di wilayah kerja Puskesmas 

Tebas dengan melakukan wawancara 

terhadap 5 orang penderita TB Paru 

menunjukkan bahwa 3 diantaranya 

menyatakan ketidaktahuan tentang 

penyakit Tuberculosis baik cara 

penularannya, pencegahan dan pengobatan, 

4 diantaranya merasa kurangnya motivasi 

diri untuk patuh dan mengikuti pedoman 

pengobatan tuberculosis dan jika tidak 

didukung oleh keluarga mereka 

berkesimpulan tidak kuat menghadapi 

cobaan penyakit ini, beberapa penderita 

berpendapat bahwa penyakit ini 

merupakan penyakit batuk biasa yang akan 

sembuh dengan sendirinya. 

 

 

 

TUJUAN KHUSUS 

1. Mendapatkan informasi tentang 

gambaran pengetahuan penderita TB 

Paru di wilayah Kerja Puskesmas Tebas 

Kabupaten Sambas. 

2. Mendapatkan Informasi tentang 

gambaran rata-rata usia penderita TB 

Paru di wilayah Kerja Puskesmas Tebas 

Kabupaten Sambas. 

3. Mendapatkan Informasi tentang 

gambaran pendidikan penderita TB Paru 

di wilayah Kerja Puskesmas Tebas 

Kabupaten Sambas. 

4. Mendapatkan Informasi tentang 

gambaran pekerjaan penderita TB Paru 

di wilayah Kerja Puskesmas Tebas 

Kabupaten Sambas. 

5. Mendapatkan Informasi tentang 

gambaran jumlah anggota keluarga 

penderita TB Paru di wilayah Kerja 

Puskesmas Tebas Kabupaten Sambas. 

6. Mendapatkan Informasi tentang 

gambaran kepatuhan penderita TB Paru 

di wilayah Kerja Puskesmas Tebas 

Kabupaten Sambas. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja 

Puskesmas Tebas. Pengumpulan data 

dilakukan pada Juli-September 2015. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Dari hitungan populasi sebanyak 140 orang 

di dapat hasil 80 sampel.  

Analisis yang digunakan adalah 

univariat untuk memperoleh gambaran 

distribusi frekuensi dan proporsi masing-

masing setiap variabel yang diteliti. Analis 

bivariat dilakukan untuk mengetahui 

hubungan variabel independen dan 

dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Usia, Pendidikan, Pekerjaan, 

Jumlah Anggota Keluarga, Pengetahuan 

dan Tingkat Kepatuhan 

Variabel 
Responden 

n % 

Usia   

Remaja 1 1,2 

Dewasa 50 62,5 

Lansia 29 36,3 

Pendidikan   

SD 28 35 

SMP 37 46,2 

SMA 15 18,8 

Pekerjaan   

Tidak kerja 35 43,8 

IRT 9 11,2 

Swasta 31 38,8 

PNS/TNI/Polri 4 5 

Pensiunan 1 1,2 

Anggota Keluarga   

3-5 orang 34 42,5 

6-8 orang 44 55 

9 orang 2 2,5 

Tingkat Pengetahuan   

Baik 54 67,5 

Kurang baik 26 32,5 

Tingkat Kepatuhan   

Patuh 70 87,5 

Kurang patuh 10 12,5 

Sumber: Data Primer 2016 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data 

berdasarkan usia diketahui sebagian besar 

responden dengan kategori dewasa yaitu 

sebanyak 62,5%, lansia 36,3% dan remaja 

1,2%. Pendidikan sebagian besar tamat 

SMP yaitu 46,2%, SD 35% dan sebagian 

kecil tamat SMA yaitu 18,8%. Pekerjaan 

sebagian besar tidak bekerja yaitu 43,8%, 

swasta sebesar 38,8%, ibu rumah tangga 

sebanyak 11,2% dan yang bekerja sebagai 

PNS atau pensiunan masing-masing 

sebesar 5% dan 1,2%. Frekuensi 

berdasarkan jumlah anggota keluarga 

sebagian besar dengan jumlah anggota 

keluarga 3-5 orang yaitu sebanyak 42,5%, 

dengan jumlah anggota keluarga 6-8 orang 

sebesar 55% sedangkan dengan jumlah 

anggota keluarga 9 orang hanya 2,5%. 

Distribusi frekuensi berdasarkan tingkat 

pengetahuan diketahui sebagian besar 

dengan kategori pengetahuan baik yaitu 

67,5%, sedangkan responden dengan 

pengetahuan kurang sebesar 32,5. 

Berdasarkan tingkat kepatuhan responden 

diketahui sebagian besar patuh yaitu 87,5% 

sedangkan yang kurang patuh sebanyak 

12,5%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabel 2 

Distribusi dan  Frekuensi Usia, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan, Jumlah Anggota 

Keluarga, dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Tingkat Kepatuhan Responden di Wilayah 

Kerja Puskesmas Tebas 

Variabel 
Kepatuhan 

Total 
Patuh Kurang Patuh 

Usia n % n %  

Remaja 1 100 0 0 1 

Dewasa 45 90 5 10 50 

lansia 24 82,8 5 17,2 29 

Pendidikan      

SD 21 30 7 70 28 

SMP 34 48,6 3 30 37 

SMA 15 21,4 0 0 15 

Pekerjaan      

Tidak kerja 31 44,4 4 40 35 

Ibu Rumah Tangga 7 10 2 20 9 

Swasta 27 38,6 4 40 31 

PNS/TNI/Polri 4 5,7 0 0 4 

Pensiunan 1 1,4 0 0 1 

Jumlah Anggota Keluarga      

3-5 orang 31 91,2 3 8,8 34 

6-8 orang 37 84,1 7 15,9 44 

9 orang 2 100 0 0 2 

Pengetahuan      

Baik 51 94,4 3 5,6 54 

Kurang Baik 19 73,1 7 26,9 26 

Sumber: Data Primer 2016

Dari tabel 2 diketahui distribusi 

frekuensi berdasarkan usia,  responden 

dengan usia lansia cenderung tidak 

patuh untuk melakukan pengobatan TB 

Paru yaitu sebesar 17,2% dibandingkan 

dengan responden usia dewasa sebesar 

10%. Distribusi frekuensi berdasarkan 

pendidikan menunjukkan bahwa 

responden yang berpendidikan SMA 

cenderung akan patuh dalam 

pengobatan TB Paru dengan proporsi 

sebanyak 15 orang (21,4%) sedangkan 

proporsi responden yang kurang patuh 

terdapat pada responden yang dengan 

pendidikan SD sebesar 70%. Distribusi 

frekuensi berdasarkan pekerjaan, 

responden yang tidak bekerja dengan 

tingkat kepatuhan proporsi cenderung 

tinggi sebanyak 31 orang (44,4%) 

sedangkan proporsi responden yang 

kurang patuh terdapat pada responden 

yang bekerja sebagai swasta dan tidak 

kerja masing-masing 40%. Distribusi 

frekuensi berdasarkan jumlah anggota 

keluarga diketahui, responden dengan 

jumlah anggota keluarga 9 orang 

cenderung patuh untuk melakukan 

pengobatan TB Paru yaitu sebesar 

100%, sedangkan proporsi yang kurang 

patuh terdapat pada responden dengan 

jumlah anggota keluarga sebanyak 6-8 

orang yaitu sebesar 15,9%. Distribusi 



 
 

frekuensi responden berdasarkan tingkat 

pengetahuan diketahui bahwa 

responden dengan pengetahuan baik 

sebanyak 51 orang (94,4% akan patuh 

untuk melakukan pengobatan TB Paru 

dibandingkan responden dengan 

pengetahuan kurang sebanyak 7 orang 

juga kurang patuh untuk melakukan 

pengobatan TB Paru. 

1. Distribusi Proporsi Penderita 

Tuberkulosis Paru Berdasarkan 

Usia 

Hasil analisis berdasarkan usia 

bahwa proporsi responden pada umur 

remaja sebanyak 1 orang (1,2%), 

umur dewasa sebanyak 50 orang 

(62,5%) dan responden berusia lansia 

sebanyak 29 orang (37,3%).  

Dari hasil penelitian penderita 

tuberculosis paru lebih sering terjadi 

pada usia dewasa atau usia produktif. 

Hal ini sesuai dengan teori yang 

disampaikan Miller (2008) bahwa 

penyakit tuberculosis (TB) paru 

sebagian besar terjadi pada orang 

dewasa yang telah mendapatkan 

infeksi primer pada waktu kecil dan 

tidak ditangani dengan baik.  

Keadaan ini diduga ada 

hubungannya dengan tingkat 

aktivitas dan pekerjaan sebagai 

tenaga produktif yang 

memungkinkan untuk mudah tertular 

dengan kuman tuberculosis setiap 

saat dari penderita, khususnya 

dengan BTA positif. Mobilitas dan 

interaksi sosial yang lebih tinggi 

pada orang usia 15-50 tshun, yang 

harus bekerja untuk memperoleh 

pendapatan guna memenuhi 

kebutuhan keluarga, memungkinkan 

mereka untuk terinfeksi dari orang 

lain menjadi lebih tinggi. 

Meningkatnya kebiasaan merokok 

pada usia muda di negara-negara 

miskin juga menjadi salah satu faktor 

banyaknya kejadian tuberculosis 

paru pada usia produktif. 

2. Distribusi Proporsi Penderita 

Tuberrkulosis Paru Berdasarkan 

Pendidikan 

Hasil analisis berdasarkan 

pendidikan diketahui bahwa 

responden yang menderita 

tuberkulosis (TB) Paru di Wilayah 

Kerja Puskesmas Tebas Kabupaten 

Sambas tahun 2015 lebih banyak 

berada pada tingkat pendidikan SMP. 

Tingkat pendidikan menjadi salah 

satu faktor resiko penularan penyakit 

tuberculosis. Rendahnya tingkat 

pendidikan ini, akan berpengaruh 

pada pemahaman tentang penyakit 

tuberkulosis. Masyarakat yang 

tingkat pendidikannya tinggi, tujuh 

kali lebih waspada terhadap 

tuberkulosis paru bila dibandingkan 

dengan dengan masyarakat yang 

hanya menempuh pendidikan dasar 

atau lebih rendah. Tingkat 

pendidikan yang rendah 

dihubungkan dengan rendahnya 

tingkat kewaspadaan terhadap 

penularan tuberculosis paru. 

Pendidikan yang lebih relatif 

rendah pada penderita tuberculosis 

paru menyebabkan keterbatasan 

informasi tentang gejala dan 

pengobatan tuberkulosis paru. 

Pendidikan yang rendah tidak 

menjamin dapat menyebabkan 

kurangnya kesadaran masyarakat 

terhadap kesehatan diri dalam hal ini 



 
 

berupa pencegahan terhadap masalah 

penyakit.5 

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa responden penelitian yang 

menderita tuberculosis paru di 

wilayah kerja Puskesmas Tebas 

Kabupaten Sambas sebagian besar 

dengan tingkat pendidikan masih 

rendah. 

3. Distribusi Proporsi Penderita 

Tuberkulosis Paru Berdasarkan 

Pekerjaan 

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa proporsi responden penelitian 

berdasarkan variabel pekerjaan, yang 

menjadi ibu rumah tangga (IRT) atau 

tidak bekerja sebanyak 34 orang 

(43,8%), responden yang bekerja 

sebagai pedagang/petani sebanyak 9 

orang (11,2%), responden yang 

bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 

31 orang (38,8%), responden yang 

bekerja sebagai PNS/TNI/Polri 

sebanyak 4 orang (5%) dan 

responden yang sudah purna bakti 

pensiunan sebanyak 1 orang (1,2%). 

Ini menunjukkan bahwa 

responden penelitian yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas Kabupaten 

Sambas yang menderita penyakit 

tuberculosis paru lebih banyak 

bekerja sebagai ibu rumah tangga 

atau tidak bekerja, sedangkan 

proporsi responden yang kecil adalah 

pensiunan. 

Perbedaan pekerjaan yang 

dimiliki seseorang menyebabkan 

terdapat pula perbedaan status sosial 

ekonomi yang dimiliki.6 

Responden penelitian sebagian 

besar tidak bekerja atau hanya 

sebagai ibu rumah tangga hal ini 

bukannya berarti tidak punya 

kemampuan untuk melakukan 

kegiatan namun kondisi faal tubuh 

yang terkadang mempengaruhi untuk 

melakukan aktifitas di luar rumah. 

Pekerjaan seseorang tentunya 

erat kaitannya dengan jumlah 

pendapatan dimana semakin giat 

seseorang untuk bekerja maka 

pendapatan juga akan meningkat, 

begitu juga sebaliknya maka dalam 

penelitian ini proporsi responden 

dengan kategori pendapatan dimana 

responden yang mempunyai 

pendapatan ≤ UMK sebanyak 34 

orang (42,5%) sedangkan responden 

yang mempunyai pendapatan > 

UMK sebanyak 46 orang (57,5%). 

Ini menunjukkan bahwa pendapatn 

responden penelitian yang menderita 

tuberculosis (TB) paru di wilayah 

kerja Puskesmas Tebas Kabupaten 

Sambas lebih banyak di atas Upah 

Minimum Kabupaten (UMK). 

Berdasarkan hasil penelitian 

responden sebagian besar sebagai 

petani yang kemungkinan pendatan 

kurang sehingga ekonomi yang 

kurang menyebabkan berkurangnya 

kemampuan penderita untuk 

memperoleh gizi baik dan seimbang 

sehingga rentan terhadap penyakit 

tuberculosis paru. 

4. Distribusi Proporsi Penderita 

Tuberkulosis Paru Berdasarkan 

Jumlah Anggota Keluarga 

Hasil distribusi proporsi 

responden yang mempuyai anggota 

keluarga termasuk dirinya dimana 

anggota keluarga dengan jumlah 3 

orang sebanyak 2 KK (2,5%), 

dengan jumlah 4 orang sebanyak 



 
 

15 KK (18,8%) dengan jumlah 5 

orang sebanyak 17 KK (21,2%), 

dengan jumlah 6 orang sebanyak 

22 KK (27,5%) dengan jumlah 7 

orang sebanyak 14 KK (17,5%), 

dengan jumlah 8 orang sebanyak 8 

KK (10%) dan jumlah 9 orang 

sebanyak 2 KK (2,5%). Hal ini 

menunjukkan bahwa responden 

penelitian yang menderita 

tuberculosis (TB) paru di Wilayah 

Kerja Puskesmas Tebas Kabupaten 

Sambas jumlah anggota keluarga 

yang tinggal satu rumah paling 

banyak dengan jumlah 6 orang 

sebanyak 22 KK. 

Jumlah anggota keluarga yang 

tinggal satu atap dengan penderita 

tuberculosis mempunyai resiko 

rentan terpapar dengan penularan 

bakteri tuberkulosis dari penderita, 

sehingga jika jumlah anggota 

keluarga dikategorikan menjadi 

kepadatan hunian rumah dimana 

tolak ukur kepadatan hunian adalah 

seluruh rumah biasa dinyatakan 

dalam m
2
/orang. Penggunaan luas 

lantai ini dimaksudkan untuk 

menghindari penularan penyakit 

pernafasan (droplet infection). 

Menurut WHO salah satu kriteria 

rumah sehat adalah rumah tinggal 

yang memiliki luas lantai per orang 

minimal 10 m
2 

. Sementara luas 

ruangan tidur minimal 8 m
2
, dan 

tidak dianjurkan  digunakan lebih 

dari 2 orang tidur dalam satu ruang 

tidur, kecuali anak dibawah umur 5 

tahun.7 

Pada kondisi kepadatan 

penghuni yang tidak memenuhi 

syarat kesehatan namun responden 

tidak menderita tuberkulosis paru 

disebabkan karena responden 

mempunyai pengetahuan yang baik 

dalam upaya pencegahan penyakit 

tuberkulosis paru, dimana 

pengetahuan yang cukup maka 

seseorang akan mencoba untuk 

mempunyai perilaku hidup bersih 

dan sehat. 

Berdasarkan penelitian yang  

dilakukan oleh di daerah Tapanuli 

Utara menyatakan bahwa hunian 

yang padat akan memudahkan 

penularan kesesama penghuni 

dalam satu rumah terutama bila 

terdapat penderita tuberkulosis paru 

akif yang pengobatannya tidak 

teratur.8 

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa sebagai besar responden 

penelitian yang menderita penyakit 

tuberculosis paru memiliki rumah 

yang padat hunian. Kepadatan 

hunian memiliki beresiko  tingi 

terhadap penularan penyakit 

tuberculosis paru. Jumlah orang 

dalam satu kamar akan 

mempengaruhi tertularnya penyakit 

tuberkulosis. Jika dalam keluarga 

yang padat hunian memiliki salah 

anggota keluarga yang menderita 

tuberculosis aktif  maka semua 

orang yang ada dalam rumah yang 

padat hunian tersebut akan beresiko 

tinggi terkena penyakit tuberkulosis  

sebab penyakit tuberkulosis 

tergolong penyakit yang menular. 

5. Distribusi Proporsi Penderita 

Tuberkulosis Paru Berdasarkan 

Tingkat Pengetahuan 



 
 

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa distribusi proporsi 

responden dengan tingkat 

pengetahuan yang dikategorikan 

baik dengan jumlah 54 orang 

(67,5%) sedangkan responden 

dengan tingkat pengetahuan kurang 

sebanyak 26 orang (32,5%). Hal ini 

menunjukkan bahwa responden 

penelitian yang menderita 

tuberculosis (TB) paru di Wilayah 

Kerja Puskesmas Tebas Kabupaten 

Sambas dengan tingkat 

pengetahuan baik cenderung lebih 

banyak sehingga dimungkinkan 

penderita telah memahami resiko 

dan dampak dari penyakit 

tuberkulosis (TB) paru. 

Pengetahuan erat kaitannnya 

dengan kepatuhan dimana 

pengetahuan yang baik akan 

meningkatkan kepatuhan 

pengobatan tuberkulosis. Tingkat 

kepatuhan bervariasi sesuai dengan 

apakah pengobatan tersebut kuratif 

atau preventif, jangka panjang atau 

jangka pendek. 

Hasil distribusi frekuensi antara 

pengetahuan dan kepatuhan 

menunjukkan bahwa responden 

dengan pengetahuan baik sangat 

patuh melakukan pengobatan 

Tuberculosis dengan jumlah 

responden 51 orang (94,4%) 

dibandingkan dengan responden 

dengan pengetahuan kurang 

sehingga kurang patuh melakukan 

pengobatan Tuberculosis (TBC) 

Paru dengan jumlah responden 7 

orang (26,9%). 

Dalam penelitian lanjutan 

berdasarkan hasil statistik dengan 

metode cross Sectional antara 

pengetahuan dan kepatuhan maka 

hasil menunjukkan bahwa antara 

keduanya sangat mempengaruhi 

dimana hasil menunjukkan 

Continuity Correctionb  adalah 

0.019 dimana Asymp Ho < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan adanya 

hubungan yang positif antara 

pengetahuan dengan kepatuhan 

pengobatan Tuberculosis (TBC) di 

Puskesmas Tebas. 

KESIMPULAN 

1. Gambaran pengetahuan penderita 

dalam kepatuhan pengobatan TB 

Paru di Puskesmas Tebas kategori 

responden pengetahuan baik dengan 

jumlah 54 orang (67,5%) sedangkan 

kategori responden pengetahuan 

kurang dengan jumlah 26 orang 

(32,5%). 

2. Gambaran usia penderita dalam 

kepatuhan pengobatan TB Paru di 

Puskesmas Tebas dengan kategori 

remaja dengan jumlah 1 orang 

(1,2%), kategori responden dewasa 

dengan jumlah 50 orang (62,5%) dan 

kategori responden usia lansia 

sebanyak 29 orang (36,2%). 

3. Gambaran pendidikan penderita 

dalam kepatuhan pengobatan TB 

Paru di Puskesmas Tebas responden 

dengan kategori tamatan  Sekolah 

Dasar (SD) sebanyak 28 orang 

(35%), responden dengan kategori 

tamatan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) sebanyak 37 orang (46,2%) 

dan responden dengan kategori 



 
 

tamatan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) sebanyak 15 orang (18,8%). 

4. Gambaran pekerjaan penderita dalam 

kepatuhan pengobatan TB Paru di 

Puskesmas Tebas, responden yang 

tidak bekerja sebanyak 35 orang 

(43,8%), responden yang bekerja 

sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 

9 orang (11,2%), responden yang 

berprofesi sebagai swasta sebanyak 

31 orang (38,8%), responden yang 

berprofesi sebagai PNS/TNI/Polri 

sebanyak 4 orang (5%) dan 

responden yang telah pensiun 

sebanyak 1 orang (1,2%). 

5. Gambaran jumlah anggota keluarga 

penderita dalam kepatuhan 

pengobatan TB Paru di Puskesmas 

Tebas dimana responden dengan 

jumlah anggota keluarga 3 sebanyak 

2 orang (2,5%), anggota keluarga 4 

orang sebanyak 15 orang (18,8%), 

anggota keluarga 5 orang sebanyak 

17 orang (21,2%), anggota keluarga 

6 orang sebanyak 22 orang (27,5%), 

anggota keluarga 8 orang sebanyak 8 

orang (10%) dan jumlah anggota 

keluarga 9 orang sebanyak 2 orang 

(2,5%). 

6. Gambaran kepatuhan penderita 

dalam kepatuhan pengobatan TB 

Paru di Puskesmas dengan kategori 

responden yang patuh sebanyak 70 

orang (87,5%) dan responden yang 

kurang patuh sebanyak 10 orang 

(12,5%). 

SARAN 

1. Pemerintah daerah bersama Dinas 

terkait sebaiknya membuat kebijakan 

tentang pemberian bantuan 

pendidikan bagi anak penderita TB 

Paru yang tidak mampu. 

2. Menciptakan lapangan pekerjaan 

dengan memberikan pelatihan-

pelatihan kepada penderita TB Paru 

untuk dapat mandiri berkreasi. 

3. Dinas kesehatan perlu kerja sama 

lintas sektor dalam melaksanakan 

program perberdayaan tokoh 

masyarakat pedesaan untuk menjadi 

penguat program pencegahan dan 

penanggulangan TB paru dan 

Membuat sistem yang efektif tetapi 

efisien untuk melaksanakan case 

finding secara aktif. 

4. Bagi petugas kesehatan tetap 

memberikan motivasi dan penguatan 

terhadap penderita agar perilakunya 

lebih baik lagi untuk mencegah 

penularan TB paru ke orang lain. 

5. Bagi penelitian selanjutnya membuat 

suatu upaya penguatan program 

pencegahan dan menggali lebih 

dalam terhadap penanggulangan 

penyakit TB paru di pedesaan baik 

intervensi terhadap penderita, tempat 

tinggal, tokoh masyarakat, maupun 

sistem case finding. 
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