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ABSTRAK 
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SKRIPSI, 23 Oktober 2017 

 

LENY WAHYU NINGSIH 

GAMBARAN EPIDEMIOLOGI KEJADIAN SINDROM OBSTRUKSI PASCA 

TUBEKULOSIS ( SOPT ) DI UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU – PARU 

DI PONTIANAK  

 

LXVI + 66 halaman + 28 tabel + 8 gambar +  7 lampiran 

 

Prevalensi kejadian SOPT yang terjadi di Balai Pengobatan Penyakit Paru -  Paru 

Pontianak sangat tinggi yaitu terjadi pada tahun 2015 angka kejadiannya mencapai 

439 kasus, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 194 kasus SOPT. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran epidemiologi kejadian sindrom obstruksi pasca 

tuberkulsis (SOPT) di UP4.  

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional deskriftif dengan 

rancangan penelitian studi cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 61 orang.  

Hasil penelitian menunjukkan untuk karakteristik orang yaitu sebagian besar berusia 

produktif dan lebih banyak perempuan dibandingkan laki – laki, pekerjaan didapatkan 

bahwa sebagian besar bekerja sebagai pegawai swasta, riwayat polusi udara 

didapatkan bahwa sebagian besar menyatakan terpapar, derajat berat merokok 

menyatakan bahwa lebih banyak dikategori berat dari pada sedang,riwayat merokok 

didapatkan bahwa usia pada saat pertama kali merokok yaitu masa remaja akhir, 

perilaku olahraga didapatkan bahwa tidak aktif karena hanya 1x seminggu, riwayat 

penyakit lebih banyak menderita flu. Karakteristik tempat yaitu untuk kondisi rumah 

didapatkan lebih banyak tidak memenuhi syarat untuk kategori ventilasi. Karakteristik 

waktu yaitu jarak batuk dengan diagnosis TB sebagian besar selama 3 bulan, jarak 

diagnosis dengan mulai pengobatan TB sebagian besar selama 1 bulan, jarak 

pengobatan dengan terakhir kali mengkonsumsi obat TB tertinggi yaitu selama 6 

bulan, jarak sembuh dengan mulai sesak nafas tertinggi yaitu delama 5 bulan, jarak 

nafas dengan dinyatakan SOPT sebagian besar selama 1 bulan.  

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk mengadakan program untuk SOPT, 

tidak hanya mengencarakan program tentang TB dan kekambuhannya tetapi pasca 

pengobatan juga sangat diperlukan . 

 

Kata Kunci : SOPT, Sindrom Obstruksi, Pasca TB   
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The prevalence of SOPT incidence occurring in Pulmonary Medicine Center of 

Pontianak Lung is very high that is happened in the year 2015 the incidence reached 

439 cases, whereas in 2016 there were 194 cases of SOPT. This study aims to 

determine the epidemiological picture of the incidence of post-tuberculsis obstruction 

syndrome (SOPT) in UP4. 

The research design used was descriptive observational research with cross sectional 

study design study. The sample size is 61 people. 

The results of the study show that for the characteristics of people that are mostly 

productive and more women than men, the work found that most worked as private 

employees, the history of air pollution found that most expressed, heavy smoking 

states that more are categorized by weight than in the medium, smoking history found 

that age at the time of first smoking is late adolescence, sports behavior found that not 

active because only 1x a week, history of the disease more flu. Characteristics of the 

place that is for the condition of the house obtained more not qualified for the 

ventilation category. Time characteristic is cough distance with diagnosis of TB 

mostly for 3 months, distance of diagnosis by starting TB treatment mostly for 1 

month, distance of treatment with last time consuming highest TB drug that is for 6 

month, distance recovered with highest breath start which is delama 5 month, the 

distance of breath with SOPT stated for most of 1 month. 

Based on the results of the study it is advisable to conduct a program for SOPT, not 

only the program about TB and its relapse but post-treatment is also very necessary. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu dari 10 penyebab   

 kematian di seluruh dunia. Pada tahun 2015, 10,4 juta orang jatuh sakit 

 disebabkan Tuberkulosis. Lebih dari 95% kematian akibat Tuberkulosis 

 terjadi pada penduduk negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. 

 Enam negara menyumbang 60% dari kasus Tuberkulosis yaitu Negara,India 

 Indonesia, Cina, Nigeria, Pakistan, dan Afrika Selatan ( WHO, 2015 ).  

 Tuberkulosis terjadi di setiap bagian dunia. Pada tahun 2015, jumlah 

 terbesar kasus Tuberkulosis baru terjadi di Asia, dengan 61% dari kasus baru, 

 diikuti  oleh Afrika, dengan 26% dari kasus baru. Pada 2015, 87% dari 

 kasus TB baru terjadi di 30 negara beban Tuberkulosis yang tinggi  (WHO, 

 2015) . 

  Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular langsung yang 

 disebabkan oleh kuman Tuberkulosis (Mycobacterium tuberculosis). Gejala 

 utama  adalah batuk selama 2 minggu atau lebih, batuk disertai dengan gejala 

 tambahan yaitu dahak, dahak bercampur darah, sesak nafas, badan  lemas,nafsu 

 makan menurun, berat badan menurun, malaise (rasa tidak  nyaman), 

 berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam lebih dari 1  bulan 

 (Rikesdas, 2013).  



  Dilihat dari hasil Riskesdas pada tahun 2013, prevalensi penduduk 

 Indonesia yang didiagnosis Tuberkulosis paru pada tahun 2013 adalah 4/1000 

 penduduk. Lima provinsi dengan Tuberkulosis paru tertinggi adalah Jawa 

 Barat  (7/1000 penduduk), Papua (6/1000 penduduk), DKI Jakarta (6/1000 

 penduduk), Gorontalo (5/1000 penduduk), Banten (4/1000 penduduk) dan 

 Papua Barat (4/1000 penduduk). Dan prevalensi kejadian Tuberkulosis di 

 Kalimantan Barat yaitu sebesar 2/1000 penduduk.  

  Perlu diketahui bahwa selain itu di negara dengan prevalens TB paru 

 yang tinggi, terdapat sejumlah besar penderita yang sembuh setelah 

 pengobatan TB, namun pada sebagian penderita, secara klinik timbul gejala 

 sesak terutama pada aktivitas, radiologi menunjukkan gambaran bekas 

 tuberkulosis paru (fibrotik, kalsifikasi) yang minimal, dan uji faal paru 

 menunjukkan gambaran obstruksi jalan napas yang tidak reversibel. 

 Kelompok penderita tersebut dimasukkan dalam kategori penyakit sindrom 

 obstruksi pasca tuberkulosis (SOPT) dengan gejala dan tanda mirip dengan 

 PPOK (Editorial,  2012) 

  Ringkasan  pembaruan inisiatif Global tahun 2006 untuk 

 Indonesia Pedoman penyakit paru obstruktif kronis (GOLD), Peran 

 tuberkulosis dalam perkembangan  penyakit kronis Obstruksi jalan 

 napas telah dikenali. Menurut Ringkasan lokakarya GOLD,bronkitis 

 kronis atau Bronkiolitis dan emfisema dapat terjadi sebagai  komplikasi 

 Tuberkulosis paru. Sebuah penelitian dilakukan menilai dampak 

 tuberkulosis paru pada Prevalensi PPOK, ditemukan bahwa prevalensi PPOK 



 meningkat dari 3,7 - 5% dengan mengikut sertakan peserta dengan riwayat 

 pengobatan Tuberkulosis di masa lalu (Baig dkk, 2010) 

  Patogenesis timbulnya SOPT sangat kompleks, dinyatakan pada 

 penelitian terdahulu bahwa kemungkinan penyebabnya adalah akibat 

 infeksi Tuberkulosis yang dipengaruhi oleh reaksi imunologis perorangan 

 sehingga terjadi mekanisme makrofag aktif yang menimbulkan reaksi 

 peradangan nonspesifik yang luas. Peradangan yang berlangsung lama ini 

 menyebabkan proses proteolisis dan beban oksidasi sangat  meningkat untuk 

 jangka lama sehingga destruksi matriks alveoli terjadi cukup luas dan 

 akhirnya mengakibatkan gangguan faal paru yang dapat dideteksi dengan  uji 

 faal paru. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa puncak terjadinya 

 gangguan faal paru pada pasien pasca TB terjadi dalam waktu 6 bulan setelah 

 diagnosis (Mahesya, 2015). Peradangan yang berlangsung lama ini 

 menyebabkan proses  proteolisis dan beban oksidasi sangat meningkat untuk 

 jangka lama sehingga destruksi matriks alveoli terjadi cukup luas menuju 

 kerusakan paru menahun dan mengakibatkan gangguan  

 faal paru yang dapat dideteksi secara spirometri (Aida, 2006). 

  Gangguan faal paru akibat proses tuberkulosis paru berupa  

 kelainan restriksi dan obstruksi telah banyak diteliti kelainan  

 yang bersifat obstruksi dan menetap akan mengarah pada terjadinya sindrom 

 obstruksi pasca TB (SOPT).  Destruksi parenkim paru pada emfisema 

 menyebabkan elastisitas berkurang sehingga terjadi mekanisme ventil yang  

 menjadi dasar terjadinya obstruksi arus udara ( Aida, 2006).  



  Reaksi hipersensitif terhadap fokus Tuberkulosis atau hasil sampingan 

 kuman  Tuberkulosis yang mati sering tampak berupa perubahan non spesifik 

 yaitu peradangan yang kadang-kadang jauh lebih luas dari pada lesi  

 spesifiknya sendiri. Zat anti terhadap ekstrak paru manusia penderita 

 Tuberkulosis merangsang pembentukan zat anti terhadap jaringan yang rusak. 

 Pada emfisema mungkin timbul zat anti terhadap jaringan retikulum paru, 

 yang dapat berperan penting pada patogenesis emfisema. Hubungan kelainan 

 obstruksi pada tuberkulosis paru dengan beberapa faktor antara lain umur, 

 jenis kelamin, merokok, lama sakit, luas lesi telah diteliti oleh beberapa 

 peneliti (Verma dkk, 2009). 

  Prevalensi SOPT di dunia belum diketahui secara pasti karena 

 belum ada penelitian yang dilakukan terkait hal tersebut. Akan tetapi, 

 beberapa penelitian telah dilakukan di Negara tertentu dan diketahui 

 kejadian SOPT hampir diderita oleh penderita Tuberkulosis. Penelitian 

 Baig,Saeed dan Khalil (2010) pada Journal of College of Physicians and 

 Surgeons Pakistan didapatkan dari 47 responden 76,5 % adalah laki – laki, 

 dengan usia antara 24 – 65 tahun dengan prevalensi 56,4 %. Sedangkan 

 pada wanita terjadi pada usia 33 – 59 tahun dengan prevalensi 44,2%. 

  Penelitian tentang SOPT di Indonesia juga masih sedikit  dilakukan. 

 Hasil penelitian Aida (2006) menunjukkan bahwa kejadian SOPT di RSU 

 Persahabatan Jakarta yaitu sebesar 40%.  Kejadian SOPT di RSU Dr. Soedarso 

 Pontianak didapatkan angka sebesar 37,4 %. Dan terjadi  pada usia lanjut 



 54,1 % dari pada golongan usia produktif 45,9 %. Kejadian SOPT banyak 

 ditemukan pada laki – laki 70,3% daripada perempuan  29,7%.  

  Berdasarkan data dari Unit Pengobatan Penyakit Paru – Paru 

 Pontianak kejadian SOPT pada tahun  2015 menduduki peringkat ke 3 

 dengan jumlah kasus sebanyak 439 kasus. Sedangkan pada tahun 2016 

 terdapat 194 kasus kejadian SOPT.  

  Gambaran epidemiologi yaitu gambaran yang mengambarkan 

 karakteristik orang, tempat dan waktu. Untuk kejadian SOPT di Balai 

 Pengobatan Penyakit Paru – Paru Pontianak belum diketahui. Kajian 

 epidemiologi ini penting dilakukan untuk mengetahui kemungkinan faktor 

 resiko kejadian SOPT. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

 kajian tentang “Gambaran epidemiologi kejadian sindrom obstruksi pasca 

 tuberkulosis ( SOPT ) di Unit Pengobatan Penyakit Paru – Paru 

 Pontianak” untuk mengetahui gambaran epidemologi kejadian SOPT.  

      

1.2 Rumusan Masalah 

  Kejadian Tuberkulosis di Unit Pengobatan Penyakit Paru – Paru 

 Pontianak pada tahun 2016 untuk Tuberkulosis BTA- sebesar 182 kasus.

 Melihat dari kejadian Tuberkulosis yang tinggi hal ini juga berpengaruh 

 terhadap kejadian SOPT. Dimana kejadian SOPT di Unit Pengobatan 

 Penyakit Paru – Paru Pontianak pada tahun 2016 sebesar 194 kasus.  



  Berdasarkan hal tersebut, maka dapat rumuskan masalah penelitian 

 ini yaitu gambaran epidemiologi kejadian sindrom obstruksi pasca 

 tuberkulosis ( SOPT ) di Unit Pengobatan Penyakit Paru - Paru Pontianak. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran epidemiologi kejadian sindrom obstruksi 

pasca tuberkulosis ( SOPT ) di Unit Pengobatan Penyakit Paru – Paru 

Pontianak 

       

  1.3.2 Tujuan Khusus 

a) Menggambarkan kejadian sindrom obstruksi pasca 

tuberkulosis ( SOPT ) berdasarkan usia  

b)  Menggambarkan kejadian sindrom obstruksi pasca 

tuberkulosis ( SOPT ) berdasarkan jenis kelamin  

c) Menggambarkan kejadian sindrom obstruksi pasca 

tuberkulosis ( SOPT ) berdasarkan pekerjaan 

d) Menggambarkan kejadian sindrom obstruksi pasca 

tuberkulosis ( SOPT ) berdasarkan riwayat polusi udara 

e) Menggambarkan kejadian sindrom obstruksi pasca 

tuberkulosis ( SOPT ) berdasarkan kondisi rumah 

f) Menggambarkan kejadian sindrom obstruksi pasca 

tuberkulosis ( SOPT ) berdasarkan gambaran kejadian TB 



g) Menggambarkan kejadian sindrom obstruksi pasca 

tuberkulosis ( SOPT ) berdasarkan derajat berat merokok  

h) Menggambarkan kejadian sindrom obstruksi pasca 

tuberkulosis ( SOPT ) berdasarkan riwayat merokok 

i) Menggambarkan kejadian sindrom obstruksi pasca 

tuberkulosis ( SOPT ) berdasarkan perilaku olahraga 

j) Menggambarkan kejadian sindrom obstruksi pasca 

tuberkulosis ( SOPT ) berdasarkan riwayat penyakit  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

A. Definisi Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis 

  SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca tuberkulosis) adalah penyakit 

 obstruksi saluran napas yang ditemukan pada penderita pasca 

 tuberkulosis dengan lesi paru yang minimal yang masih sering ditemukan 

 pada pasien pasca Tuberkulosis dalam praktik klinik (Irawati, 2013).  

  Kerusakan paru yang terjadi pada penyakit saluran pernapasan 

 obstruktif adalah komplikasi yang terjadi pada sebagian besar penderita 

 Tuberkulosis pasca pengobatan. Gejala sisa yang paling sering ditemukan 

 yaitu gangguan faal paru dengan kelainan obstruktif yang memiliki gambaran 

 klinis mirip penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) (Shetty, 2010).  

  Hilangnya fungsi paru paling tinggi terjadi pada 6 bulan saat 

 diagnosis tuberkulosis dan 12 bulan setelah dinyatakan sembuh dari 

 tuberkulosis (Sailaja, 2015).  

B. Tanda dan Gejala 

Adapun gejala utama pada penderita SOPT berupa: 1) batuk berdahak 

2) sesak napas, 3) penurunan ekspansi sangkar toraks. Gejala lainnya adalah 

demam tidak tinggi atau meriang, dan penurunan berat badan (Widoyono, 

2008). 



C. Patogenesis  

  Patogenesis timbulnya sindrom obstruksi pada Tuberkulosis paru  

 yang mengarah ke timbulnya sindrom pasca Tuberkulosis sangat kompleks 

 pada penelitian terdahulu dikatakan akibat destruksi jaringan paru oleh proses 

 Tuberkulosis. Kemungkinan lain adalah akibat infeksi Tuberkulosis, 

 dipengaruhi oleh reaksi imunologis perorangan sehingga menimbulkan reaksi 

 peradangan nonspesifik yang luas karena tertariknya neutrofil ke dalam 

 parenkim paru makrofag aktif. Peradangan yang berlangsung lama ini 

 menyebabkan proses proteolisis dan beban oksidasi sangat meningkat untuk 

 jangka lama sehingga destruksi matriks alveoli terjadi cukup luas menuju 

 kerusakan paru menahun dan mengakibatkan gangguan faal paru yang dapat 

 dideteksi secara spirometri (Aida, 2006). 

 

D. Karakteristik Epidemiologi 

1. Karakteristik Orang  

 1.1 Usia 

  Usia merupakan variabel yang penting dalam hal 

 terjadinya gangguan fungsi paru. Semakin bertambahnya umur, 

 terutama yang disertai dengan kondisi lingkungan yang buruk 

 serta kemungkinan terkena suatu penyakit, maka kemungkinan 

 terjadinya penurunan fungsi paru dapat terjadi lebih besar. 

 Seiring dengan pertambahan umur, kapasitas paru juga akan 

 menurun. Kapasitas paru orang berumur 30 tahun ke atas rata-



 rata 3.000 ml sampai 3.500 ml, dan pada orang yang berusia 50 

 tahunan kapasitas paru kurang dari 3.000 ml.  

  Secara fisiologis dengan bertambahnya umur maka 

 kemampuan organ tubuh akan mengalami penurunan secara 

 alamiah tidak terkecuali gangguan fungsi paru dalam hal ini 

 kapasitas vital paru. Rata-rata pada umur 30 – 40 tahun 

 seseorang akan mengalami penurunan fungsi paru yang dengan 

 semakin bertambah umur semakin bertambah pula gangguan 

 yang terjadi (Budiono, 2007). 

1.2 Jenis Kelamin 

  Jenis kelamin merupakan suatu variabel untuk 

 membedakan presentasi penyakit antara laki – laki dan 

 perempuan (Irawati, 2013).  

 1.3 Pekerjaan  

  Polusi dari tempat kerja misalnya debu-debu organik 

 (debu sayuran dan bakteri atau racun-racun dari jamur), 

 industri tekstil (debu dari kapas) dan lingkungan industri 

 (pertambangan, industri besi dan baja, industri kayu, 

 pembangunan gedung), bahan kimia pabrik cat, tinta, 

 sebagainya diperkirakan mencapai 19% (Hart JE dkk, 2008).  

 1.4 Riwayat polusi udara 

  Polusi udara mempunyai pengaruh buruk pada VEP1, 

 inhalan yang paling kuat menyebabkan PPOK adalah 



 Cadmium, Zinc dan debu. Bahan asap 

 pembakaran,pabrik,tambang.  Bagaimanapun peningkatan 

 relatif kendaraan sepeda motor di jalan raya pada dekade 

 terakhir ini. Saat ini telah mengkhawatirkan sebagai masalah 

 polusi udara pada banyak kota metropolitan seluruh dunia. 

 Pada negara dengan income rendah dimana sebagian besar 

 rumah tangga di masyarakat menggunakan cara masak 

 tradisional dengan minyak tanah dan kayu bakar, polusi indoor 

 dari bahan sampah biomassa telah memberi kontribusi untuk 

 PPOK dan penyakit  kardio respiratory, khususnya pada 

 perempuan yang tidak merokok. PPOK adalah hasil interaksi 

 antara faktor genetik  individu dengan pajanan lingkungan  dari 

 bahan beracun, seperti asap rokok, polusi indoor dan 

 outdoor  (Ko FW dkk, 2007). 

 1.5  Kebiasaan merokok 

  Merokok merupakan penyebab penyakit paru obstruksi 

 kronik terbanyak (95% kasus) di negara berkembang. Perokok 

 aktif dapat mengalami hipersekresi mucus dan obstruksi jalan 

 napas kronik. Dilaporkan ada hubungan antara penurunan 

 volume ekspirasi paksa detik pertama (VEP1) dengan jumlah, 

 jenis dan lamanya merokok. Studi di china menghasilkan risiko 

 relative merokok 2,47 (95% CI : 1,91-2,94). Perokok pasif juga 

 menyumbang terhadap symptom saluran napas dan SOPT 



 dengan peningkatan kerusakan paru-paru akibat menghisap 

 partikel dan gas-gas berbahaya. Merokok pada saat hamil juga 

 akan meningkatkan risiko terhadap janin dan mempengaruhi 

 pertumbuhan paru-parunya (Fang X dkk, 2011).  

 1.6  Riwayat merokok 

  Merokok juga berperan dalam memperpanjang ketidak 

 seimbangan olsidan antioksidan. Dalam keadaan normal, paru 

 mengandung sejumlah antioksidan (superoksidan 

 dismutase,glutati) yang menekan kerusakan oksidatil hingga 

 tingkat minimum. Asap rokok mengandung banyak spesies 

 oksigen reaktif (radikal bebas),yang menghabiskan  mekanisme 

anti oksidan sehingga terjadi kerusakan jaringan  ( Robbins, 2007 

dalam Wibowo, 2012 ).  

 1.7  Derajat berat merokok  

  Derajat berat merokok dengan Indeks Brinkman (IB), 

 yaitu perkalian jumlah batang rokok dihisap sehari dikalikan 

 lama merokok dalam tahun. Rumus: Indeks Brinkman (IB) = 

 Jumlah rokok yang dihisap sehari (batang) x lama merokok 

 (tahun). Klasifikasi perokok berdasarkan IB : 

 - Ringan : 0-200 

 - Sedang : 200-600 

 - Berat : >600 ( Perhimpunan dokter paru Indonesia, 2006 ). 

 1.8 Perilaku Olahraga 



  Kegiatan berolahraga/ latihan fisik harus dilakukan 

 secara teratur minimal 30-45 menit dan minimal 3-4 kali dalam 

 seminggu. Pemanasan dilakukan dengan menggerak-gerakkan 

 semua badan dengan intensitas yang bertahap selama kurang 

 lebih 5-10 menit, kemudian baru pada tahap latihan antara 20-

 45 menit, dan terakhir tahap pendinginan 5-10 menit. 

 Berolahraga melebihi waktu tersebut menurut penelitian 

 kurang bermanfaat lagi untuk meningkatkan kekuatan atau 

 ketahanan otot-otot rangka, bahkan dapat meningkatkan cidera 

 ( Fatmah, 2010).  

 1.9 Riwayat Penyakit 

  Infeksi saliran napas akut adalah infeksi akut yang 

 melibatkan organ saluran pernafasan, hidung, sinus, faring,  atau 

laring. Infeksi saluran napas akut adalah suatu penyakit  terbanyak 

diderita anak-anak. Penyakit saluran pernafasan dapat pula 

memberi kecacatan sampai pada  masa dewasa,  dimana ada hal itu 

menyebabkan terjadinya  SOPT   (Rojas R dkk, 2007).  

2. Karakteristik Tempat 

 2.1 Kondisi Rumah 

  Memasak dengan bahan biomass dengan ventilasi 

 dapur yang jelek misalnya terpajan asap bahan bakar kayu dan 

 asap bahan bakar minyak diperkirakan memberi kontribusi 

 sampai 35%. Manusia banyak menghabiskan waktunya pada 



 lingkungan rumah. Polusi indoor (dirumah) yang penting 

 antara lain SO2, NO2 dan CO yang dihasilkan dari memasak 

 dan kegiatan pemanasan, zat-zat organik yang mudah menguap 

 dari cat, karpet, perokok aktif (Ngahane BH dkk, 2015).   

 

 

3. Karakteristik Waktu 

  Epidemiologi berdasarkan waktu secara umum 

 dibedakan menjadi penyebaran satu saat contohnya pada 

 wabah penyakit menular terjadi onset penyakit yang lambat, 

 masa inkubasi yang panjang, episode penyakit majemuk, 

 waktu muncul penyakit toidak jelas dan hilangnya penyakit 

 dalam waktu lama (Noor, 2008). Variabel karakteristik waktu 

 yaitu gambaran kejadian Tuberkulosis.  

 

E. Pengobatan 

   Menurut PDPI (2006), pengobatan tuberkulosis terbagi 

 menjadi 2 fase yaitu fase intensif (2-3 bulan) dan fase lanjutan 4 atau 7 

 bulan. Paduan obat yang digunakan terdiri dari paduan obat utama dan 

 tambahan. Jenis obat utama (lini 1) yang digunakan adalah INH, 

 rifampisin, pirazinamid, streptomisin dan etambutol. Sedangkan jenis 

 obat tambahan yang digunakan adalah kanamisin, amikasin dan 

 kuinolon.  



   Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan 

 perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi 

 obat. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, 

 biasanya pasien menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. 

 Sebagian besar pasien tuberkulosis BTA positif menjadi BTA negatif 

 (konversi) dalam 2 bulan. Kemudian pada tahap lanjutan pasien 

 mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang 

 lebih lama tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister 

 sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Menurut Amin dan Bahar 

 (2009), WHO telah menetapkan regimen pengobatan standar 

 yang membagi pasien menjadi empat kategori berbeda menurut 

 definisi kasus tersebut. 

   Berdasarkan Pedoman Penanggulangan Tuberkolusis Dirjen 

  PPM & PL (1999) Kategorisasi pengobatan sebagai berikut: 

  1.Kategori-1(2HRZE/4H3R) 

   Paduan ini terdiri atas: 2 bulan fase awal intensif dengan   

  Isoniasid(H), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), Ethambutol (E)   

  diminum setiap hari, diteruskan dengan fase lanjutan (intermitten)   

  selama 4 bulan dengan Isoniasid (H), Rifampisin (R), tiga kali dalam  

  seminggu. 

  2. Kategori-2 (2HRZES/HRZE/5H3R3E3) 

   Panduan ini terdiri atas 2 bulan fase intensif dengan Isoniasid, 

  Rifampisin, Pirazinamid, Ethambutol, diminum setiap hari, setiap kali 



  selesai minum obat langsung diberi suntikan streptomisin. Dilanjutkan 

  1 bulan pemberian Isoniasid, Rifampisin, Pirazinamid, Ethambutol, 

  diminum setiap hari tanpa suntikan. Diteruskan dengan fase lanjutan 

  selama 5 bulan, dengan Isoniasid, Rifampisin dan Ethambutol  

  diminum 3 kali seminggu. 

  3. Kategori-3 (2HRZ/4H3R3) 

   Panduan ini terdiri atas 2 bulan fase awal intensif dengan  

  Isoniasid, Rifampisin dan Pirazinamid diminum setiap hari, diteruskan 

  fase lanjutan selama 4 bulan Isoniasid dan Rifampisin diminum 3 kali 

  seminggu. 

  4.OAT sisipan (HRZE) 

   Bila pengobatan kategori - 1 dan kategori – 2 pada fase awal 

  ( intensif ) didapati masih BTA positif, diberikan obat sisipan  

  (Isoniasid,  Rifampisin, Pirazinamid, Ethambutol ) selama 1 bulan  

  setiap hari.   

 

F. Program Pencegahan Tuberkulosis di Indonesia 

  Berdasarkan Kemenkes tahun 2011, Strategi Nasional 

 Pengendalian TB, Konsolidasi dan Implementasi Inovasi Dalam 

 Strategi DOTS (2006-2010) : 

    Fase ini ditandai dengan keberhasilan dalam mencapai target 

 global tingkat deteksi dini dan kesembuhan pada tahun 2006. Selain 

 itu, berbagai tantangan baru dalam implementasi strategi DOTS 



 muncul pada fase ini. Tantangan tersebut antara lain penyebaran ko-

 infeksi TB-HIV, peningkatan resistensi obat TB, jenis penyedia 

 pelayanan TB yang sangat beragam, kurangnya pengendalian infeksi 

 TB di fasilitas kesehatan, serta penatalaksanaan TB yang bervariasi. 

 Mitra baru yang aktif berperan dalam pengendalian TB pada fase ini 

 antara lain Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan di Kementerian 

 Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, dan Kementerian Hukum dan  Hak 

 Asasi Manusia. Meskipun Indonesia mengalami pemberhentian 

 sementara dana GFATM Round 1 dan round 5, akan tetapi kegiatan 

 pelayanan TB (terutama di dalam gedung) tetap terlaksana karena 

 kesiapan tenaga pelayanan dengan menggunakan dana dari pemerintah 

 pusat dan pemerintah daerah serta sumber pendanaan dari berbagai 

 lembaga donor internasional lain seperti USAID, WHO, tetap dapat 

 dipertahankan. Selain mencapai target global, Indonesia juga telah 

 menunjukkan berbagai perkembangan dalam menghadapi tantangan 

 baru program pengendalian TB, yaitu:  

 (1) Keterlibatan pihak pemangku kepentingan utama, seperti halnya 

 Organisasi berbasis Masyarakat yang besar seperti Muhamadiyah, NU, 

 Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan di Kementerian Kesehatan, 

 organisasi-organisasi profesi di bawah Ikatan Dokter Indonesia, 

 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan lain – lain.  



 (2) Peningkatan jumlah rumah sakit yang melaksanakan strategi 

 DOTS secara signifikan dan peningkatan notifikasi kasus dari rumah 

 sakit. 

 (3) Pengembangan lima laboratorium yang telah terjamin mutunya 

 untuk melaksanakan kultur dan DST melalui sertifikasi oleh 

 laboratorium internasional; 18 Terobosan Menuju Akses Universal 

 Stop TB Strategi Nasional.  

 (4) Pelaksanaan survei resistensi obat dan survei Tuberkulin di 3 

 wilayah Indonesia.  

 (5)  Ujicoba tes diagnosis cepat untuk DST (dengan tes Hain).  

 (6) Pengembangan kebijakan dan pedoman TB-HIV serta 

 implementasi kolaborasi TB-HIV. 

 (7) Pengembangan kebijakan, pedoman pencegahan dan pengendalian 

 infeksi dalam penanganan TB dan implementasinya. 

 (8) Keberlangsungan sumber daya yang memadai untuk mengatasi 

 kesenjangan dalam pembiayaan pengendalian TB melalui dukungan 

 lembaga donor dan pemerintah setempat. 

 (9) Pengembangan lembaga yang mewakili kelompok dukungan 

 pasien (Pamali).  

 

G. Komplikasi  

  Pada pasien tuberkulosis dapat terjadi beberapa komplikasi, 

 baik sebelum pengobatan dalam masa pengobatan ataupun setelah 



 selesai pengobatan. Beberapa komplikasi dini yang mungkin timbul 

 adalah batuk berdarah, pneumotoraks, luluh paru, gagal napas, gagal 

 jantung dan efusi pleura (PDPI, 2006).  

  Ada pula komplikasi lanjut yang dapat timbul berupa obstruksi 

 jalan napas yang dapat menyebabkan SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca 

 Tuberkulosis), kerusakan parenkim berat yang dapat menyebabkan 

 fibrosis paru, korpulmonal, amiloidosis, karsinoma paru, sindroma 

 gagal napas dewasa (ARDS). 

 

H. Pencegahan SOPT 

  Pencegahan kejadian sindrom obstruksi pasca tuberkolusis 

 dapat dicegah dengan melakukan pemeriksaan rutin setelah dinyatakan 

 sembuh dari Tuberkulosis. Selain itu penderita Tuberkulosis harus 

 menghindari polusi udara atau paparan debu, serta merokok agar 

 gangguan fungsi paru tidak bertambah berat yang memicu terjadinya 

 SOPT (Hnizdo dkk, 2000).  

   Tuberkulosis merupakan infeksi menahun sehingga 

 sistem imunologis diaktifkan untuk jangka lama , akibatnya 

 proses  proteolisis dan oksidasi sangat meningkat untuk jangka lama 

 sehingga destruksi matriks alveoli terjadi cukup luas menuju 

 kerusakan paru yang menahun dan mengakibatkan gangguan faal paru 

 yang dapat dideteksi dengan cara menggunakan spirometri  (Aida, 

 2006).  



2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konsep  

  

                  

  

 

 

 

3.2 Definisi Operasional 

Tabel 3.1 

Variabel 

Bebas 

Definisi 

Operasional 

Cara 

Ukur 

Alat 

Ukur 

Hasil 

Ukur 

Skala  

Ukur 

Usia Usia responden 

pada saat 

dinyatakan 

menderita SOPT.   

Observasi Rekam 

Medis/ 

Kartu 

Status 

Pasien 

 1 = usia  

Produktif  ( 18– 

65 tahun ) 

2 = Usia lanjut ( 

> 65 tahun ) 

Ordinal 

Jenis Kelamin Jenis kelamin 

responden yang 

menderita SOPT. 

Observasi Rekam 

Medis/ 

Kartu 

Status 

Pasien 

1 = laki – laki 

2= Perempuan 

Nominal 

Pekerjaan  Mengetahui 

Pekerjaan 

Komunikasi 

tidak 

Koesioner 1 = PNS 

2= TNI- AD / 

Nominal 

Sindrom Obstruksi Pasca 

Tuberkulosis 

a) Usia 

b) Jenis Kelamin 

c) Pekerjaan 

d) Riwayat polusi udara 

e) Kondisi rumah 

f) Gambaran kejadian TB  

g)  Derajat Berat Merokok 

h) Riwayat Merokok 

i) Perilaku Olahraga 

j) Riwayat Penyakit 

 



responden langsung  Polisi 

3= Pegawai 

swasta 

4= Wirausaha 

5= Tidak 

Bekerja 

6= Pemulung 

Riwayat 

Polusi Udara 

Riwayat polusi 

udara responden 

terhadap paparan 

asap kendaraan 

bermotor   

Komunikasi 

tidak 

langsung  

Koesioner 1= Terpapar 

2= Tidak 

Terpapar 

Nominal 

Kondisi 

Rumah  

Melakukan 

pengukuran 

langsung pada luas 

lantai, ventilasi 

rumah dan ventilasi 

kamar penderita. 

Dengan rasio 

pengukuran yaitu 

apapila <10% dari 

luas lantai 

dinyatakan tidak 

memenuhi syarat 

dan apabila >10% 

dari luas lantai 

dinyatakan 

memenuhi syarat 

Komunikasi 

tidak 

langsung 

Kuesioner 1 = Memenuhi 

Syarat 

2 = Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

Nominal 

Gambaran 

Kejadian TB 

Menggambarkan 

waktu kejadian dari 

mulai batuk – 

batuk, masa 

pengobatan,hingga 

mulai sesak nafas.  

Komunikasi 

tidak 

langsung  

Kuesioner Menggambarkan 

durasi waktu 

dalam hitungan 

bulan  

Ordinal  

Derajat Berat 

merokok 

Menghitung derajat 

berat merokok 

dengan rumus 

Indeks Brinkman 

(IB) = Jumlah 

rokok yang dihisap 

sehari (batang) 

dalam seminggu x 

lama merokok 

(tahun). 

Komunikasi 

tidak 

langsung 

Kuesioner 1 = Ringan : 0-

200 

2 = Sedang : 

200-600 

3 = Berat : >600 

Ordinal  



Riwayat 

Merokok 

Riwayat merokok 

dilihat dari umur 

dengan melakukan 

pengelompokan 

kelompok umur 

responden  

Komunikasi 

tidak 

langsung 

Kuesioner 1= Remaja Awal 

2= Remaja Akhir 

3= Dewasa Awal 

4= Dewasa 

Akhir 

 

 (Depkes,2009) 

Nominal  

Perilaku 

Olahraga 

Kegiatan olahraga 

jenis tertentu yang 

dilakukan 

responden minimal 

3 kali seminggu 

secara teratur agar 

dapat memberikan 

kebugaran jasmani.  

Komunikasi 

tidak 

langsung 

Kuesioner 1 = Aktif, jika 

olahraga tapi 3x 

seminggu 

2= Tidak Aktif, 

jika olahraga tapi 

<3x seminggu  

Ordinal 

Riwayat 

Penyakit 

Riwayat penyakit 

paru lainnya yaitu 

flu dan asma.  

Komunikasi 

tidak 

langsung 

Kuesioner 1 = Ya 

2= Tidak 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Desain Penelitian 

      Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional 

dengan desain cross sectiona deskriptif, yaitu subjek yang diteliti hanya diamati 

satu kali saja pada saat yang sama. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari obyek penelitian tanpa 

membuat hubungan atau perbandingan antar variable yang diamati.  

 

4.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Unit Pengobatan Penyakit Paru – Paru 

Pontianak. Waktu penelitian ini dimulai pada awal bulan september sampai 

dengan akhir bulan september 2017.   

 

4.3 Populasi Dan Sampel Penelitian 

 4.3.1 Populasi  

   Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). 

Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang 

menderita SOPT pada tahun 2016 berjumlah 194 orang dirawat di Unit 

Pengobatan Penyakit Paru – Paru Pontianak.  



 4.3.2 Sampel 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang dianggap respresentative /mewakili populasi (Sugiyono, 2009). 

Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

Lemeshow (1991) dengan rumus sebagai berikut: 

   n 
             

                    
  

 n = jumlah sampel 

 α = 0,5 

 p = 0,37 

 Z1- α/2 = 1,96 ( CI = 95% ) 

 N = 194  

 d = 0,1 

  
                         

                                  
  

  
                          

                              
 

  
      

          
 

   
      

     
 

            



 4.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

  Teknik sampling yang digunakan pada  penelitian ini yaitu menggunakan 

teknik non-probability sampling bahwa  setiap anggota  populasi memiliki 

peluang nol. Artinya, pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu seperti 

judgment, status, kuantitas, kesukarelaan dan sebagainya.  

 Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sampling 

Purposive (Purposive or Judgemental Sampling). 

 Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 

Kriteria Inklusi : 

 1. Responden yang sudah dinyatakan SOPT dengan uji Faal 

 2. Responden yang berdomisili di Pontianak 

 Kriteria Eksklusi :  

 1. Responden SOPT tidak bersedia menjadi responden penelitian. 

 

4.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan data  

 4.4.1 Data Primer 

  Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat 

 penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara pengisian 

 kuesioner secara langsung oleh peneliti kepada responden.  

 4.4.2 Data Sekunder 

   Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari 

objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari Instansi terkait, yaitu Unit 



Pengobatan Penyakit Paru – Paru Pontianak. Data sekunder yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah data jumlah kejadian SOPT pada tahun 2016.  

  4.4.3 Instrumen Pengumpulan Data  

    Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang hal – hal yang ia 

ketahui, yang digunakan untuk mem[peroleh data yang valid dan reliable, serta 

dapat memberikan penjelasan bila pertanyaan tidak dimengerti oleh responden.  

 

4.5 Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data 

  4.5.1 Teknik Pengolahan Data 

    Data yang masih mentah ( row data ) harus diolah sedemikian rupa 

sehingga menjadi informasi yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab 

tujuan penelitian. Ada empat tahapan dalam mengolah data yaitu : 

 1. Memeriksa Data ( Editing ) 

  Merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isi kuesioner apakah 

kuesioner sudah diisi dengan lengkap, jelas jawaban dari responden, relevan 

jawaban pertanyaan.  

 2. Memberikan kode ( Coding ) 

  Merupakan merubah data bentuk huruf menjadi data bentuk 

angka/bilangan.  

 

 



 3. Memasukkan data ( Entry ) 

  Setelah data sudah di coding maka langkah selanjutnya melakukan entry 

data atau memasukkan data dari kuesioner kedalam program komputer, salah 

satu paket program yang digunakan adalah program statistik di komputer. 

 4. Menyusun data ( Tabulating ) 

   Kegiatan mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian yang 

selanjutnya dimasukkan table sesuai dengan kriteria untuk keperluan analisis.  

 

  4.5.2 Teknik Penyajian Data 

 Setelah data diolah data tersebut disajikan dalam bentuk tabulasi yaitu 

mengelompokkan data dari masing – masing variable penelitian. Serta 

menampilkan variabel – variabel yang diteliti dengan menghitung 

distribusi frekuensi ( distribusi dengan univariat ).  

4.6 Teknik Analisis Data  

  4.6.1 Analisa Univariat  

 Analisa univariat dengan menampilkan tabel gambaran frekuensi 

epidemiologi kejadian SOPT berdasarkan karakteristik orang, karakteristik 

tempat dan karakteristik waktu.  

 

 

 

 

 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

 5.1.1 Gambaran Umum Unit Pengobatan Penyakit Paru – Paru (UP4) 

  UP4 provinsi Kalimantan Barat pertama kali beroperasi pada tahun 

 1963 dengan nama balai pengobatan penyakit paru-paru provinsi Kalimantan 

 Barat (BP4) di bawah dirjen bina kesehatan masyarakat depkes RI, dengan 

 menempati lahan seluas 2.389 m2, luas bangunan 961 m2 berlokasi di jalan 

 karel satsuit tubun no. 30 Pontianak. Sejarah dengan otonomi daerah, maka 

 pada tahun 2001 balai pengobatan penyakit paru paru dialihkan menjadi 

 institusi daerah dan berada dibawah dinas kesehatan provinsi Kalimantan 

 Barat. Kemudian pada tahun 2009 sesuai dengan peraturan gubernur No.8 

 tahun 2009 diubah menjadi unit pengobatan penyakit paru-paru provinsi 

 Kalimantan Barat.Untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya, UP4 provinsi 

 kalbar mendasari pada UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 

 peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat 

 daerah. Peraturan gubernur Nomor 43 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi 

 dan tata kerja dinas kesehatan provinsi Kalimantan Barat dan golongan status 

 pelayanan UP4 adalah Primer. Peraturan gubernur Nomor 8 tahun 2009 

 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja unit pengobatan 

 penyakit paru (UP4) provinsi  Kalimantan Barat. Pelayanan yang ada di UP4 

 



 yaitu Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap Sementara, Tindakan Medis 

 Diagnostik, Pelayanan Penunjang Terapi, Pelayanan Penunjang seperti 

 pemeriksaan laboratorium, pelayanan ambulan dan pelayanan rehabilitasi 

 medik.  

5.1.2 Alur Proses Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Karakteristik Responden  

5.1.3.1 Tempat Tinggal 

  Responden dalam penelitian ini tersebar di 6 kecamatan di Pontianak 

yaitu Pontianak Kota, Pontianak Barat, Pontianak Tenggara, Pontianak 

Selatan, Pontianak Timur, dan Pontianak Utara. Distribusi frekuensi 

responden berdasarkan wilayah tempat tinggal dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut. 

Data 

Sekunder 
Buku status pasien  

Alamat Rumah 

Responden 

Sampel  61 Orang  Perizinan 

Penelitian 

Turun 

Lapangan 

Mendatangi 

Alamat 

responden yang 

sesuai dengan 

kriteria inklusi  

Lembar persetujuan 

responden dan identitas 

responden dan 

wawancara kuesioner  

 

Kuesioner  

 

 



 

Tabel V.1 

Distribusi frekuensi Penderita SOPT Berdasarkan tempat tinggal di 

unit pengobatan penyakit paru – paru pontianak  

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Tahun 2017 

  Jika dilihat pada tabel V.1 tampak bahwa distribusi 

 frekuensi tempat tinggal pederita SOPT yang tertinggi yaitu 

 responden yang tempat tinggal di kecamatan pontianak kota 

 ada 17 orang atau 27,9%, dan tempat tinggal terendah ada dua 

 kecamatan yaitu kecamatan pontianak selatan dan pontianak 

 utara ada masing – masing  6 orang atau 9,8%.  

5.1.4 Analisa Univariat 

5.1.4.1 Distribusi frekuensi kejadian SOPT berdasarkan 

 Karakteristik Orang 

   Frekuensi kejadian SOPT berdasarkan karakteristik orang  

  dapat berupa usia, jenis kelamin, pekerjaan, riwayat polusi udara,  

  derajat berat merokok, riwayat merokok, perilaku olahraga, dan  

  riwayat penyakit.   

 

Tempat tinggal  

Responden 

f % 

Pontianak barat 14 23,0 

Pontianak kota 17 27,9 

Pontianak selatan 6 9,8 

Pontianak tenggara 10 16,4 

Pontianak timur 8 13,1 

Pontianak utara 6 9,8 

Jumlah 61 100,0 



a. Distribusi frekuensi kejadian SOPT berdasarkan Usia 

 Distribusi frekuensi berdasarkan usia penderita SOPT yang 

dikelompokkan menurut kelompok usia produktif (usia 18-65 

tahun) dan kelompok usia lanjut (>65 tahun) dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel V.2 

Distribusi frekuensi Penderita SOPT Berdasarkan Usia di unit 

pengobatan penyakit paru – paru pontianak  

 

 

 

  

      Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

 Jika dilihat pada tabel V.2 tampak bahwa distribusi 

frekuensi usia pederita SOPT sebagian besar adalah kelompok usia 

produktif yaitu 93,2 %. Dengan usia minimal yaitu 27 tahun dan 

usia maksimal yaitu 78 tahun dan standar deviasi 12,65.  

b. Distribusi frekuensi kejadian SOPT berdasarkan Jenis 

Kelamin 

  Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin penderita 

SOPT dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

 

Usia 

Responden  

Min 

 

Max 

 

Sd f % 

Produktif   57 93,2  

27 

 

78 

 

12,65 Usia lanjut  4 6,4 

Jumlah 61 100,0 



 Tabel V.3  

Distribusi frekuensi Penderita SOPT Berdasarkan jenis kelamin di 

unit pengobatan penyakit paru – paru pontianak  

 

 

 

 

   Sumber : Data Primer Tahun 2017 

  

Jika dilihat pada tabel V.3 tampak bahwa distribusi frekuensi 

jenis kelamin pederita SOPT menunjukkan bahwa dari 61 

responden sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 

34 responden atau 55,7 % sedangkan pada laki – laki sebanyak 27 

responden atau 44,3 %. 

c. Distribusi frekuensi kejadian SOPT berdasarkan Pekerjaan 

  Distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan penderita 

SOPT dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel V.4 

Distribusi frekuensi Penderita SOPT Berdasarkan pekerjaan di unit 

pengobatan penyakit paru – paru pontianak  

 

 

 

 

   

 

 

 

   Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

Jenis Kelamin 

Responden 

f % 

Laki – laki 27 44,3 

Perempuan 34 55,7 

Jumlah 61 100,0 

 

Pekerjaan 

Responden 

 f  % 

PNS 8 13,0 

TNI-AD/Polisi 2 3,3 

Pegawai Swasta 26 42,6 

Wirausaha 6 9,8 

Tidak Bekerja 18 29,5 

Pemulung 1 1,6 

Jumlah 61 100,0 



 

Jika dilihat pada tabel V.4 tampak bahwa distribusi frekuensi 

pekerjaan pederita SOPT menunjukkan bahwa pekerjaan yang 

tertinggi pada penderita SOPT adalah pegawai swasta yaitu 26 

orang atau 42,6% dan yang terendah adalah pemulung yaitu 1 

orang atau 1,6%. 

 

d. Distribusi frekuensi kejadian SOPT berdasarkan Riwayat 

Polusi Udara  

  Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat polusi udara. 

Berdasarkan kuesioner atau instrumen penelitian terdapat 6 petanyaan 

untuk riwayat polusi udara tetapi ada pertanyaan kunci yaitu pada 

pertanyaan nomor 2. Hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel V.5 

Distribusi frekuensi Penderita SOPT Berdasarkan riwayat polusi 

udara di unit pengobatan penyakit paru – paru pontianak  

 

 

 

 

   Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

Jika dilihat pada tabel V.5 tampak bahwa distribusi frekuensi 

riwayat polusi udara pederita SOPT menunjukkan dari 61 

responden menyatakan bahwa responden yang terpapar polusi 

 

Riwayat Polusi 

Udara 

Responden 

f % 

Terpapar 38 62,3 

Tidak Terpapar 23 37,7 

Jumlah 61 100,0 



udara sebanyak 38 orang atau 62,3 % sedangkan responden yang 

tidak terpapar sebanyak 23 orang atau 37,7 %.  

e. Distribusi frekuensi kejadian SOPT berdasarkan Derajat 

Berat Merokok 

  Distribusi frekuensi berdasarkan derajat berat merokok 

penderita SOPT dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel V.6 

Distribusi frekuensi Penderita SOPT Berdasarkan derajat berat 

merokok di unit pengobatan penyakit paru – paru pontianak  

 

 

 

 

 

   Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

Jika dilihat pada tabel V.6 tampak bahwa distribusi frekuensi 

derajat berat merokok pederita SOPT menunjukkan bahwa 

responden dengan kategori berat ada 21 orang atau 34,4 %. dengan 

kategori sedang ada 10 orang atau 16,4 %,  

f. Distribusi frekuensi kejadian SOPT berdasarkan Riwayat 

merokok 

 Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat merokok dibagi 

menjadi tiga yaitu pada saat pertama kali merokok, paling banyak 

mengkonsumsi rokok dan terakhir kali merokok.   

Derajat Berat 

Merokok 

Responden 

f % 

Tidak Merokok 30 49,2 

Sedang 10 16,4 

Berat 21 34,4 

Jumlah 61 100,0 



1. Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat perilaku merokok 

pada saat pertama kali merokok 

  Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat perilaku 

merokok pada saat pertama kali merokok pada  penderita SOPT 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel V.7 

Distribusi frekuensi Penderita SOPT Berdasarkan riwayat perilaku 

merokok pada saat pertama kali merokok di unit pengobatan 

penyakit paru – paru pontianak  

 

 

 

 

 

  

   Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

Jika dilihat pada tabel V.7 tampak bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan riwayat perilaku merokok pada saat pertama kali 

merokok pederita SOPT menunjukkan bahwa hasil tertinggi 

didapat pada masa remaja akhir yaitu 25 orang atau 41,0 %.  

    

2. Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat  perilaku merokok 

pada saat terakhir kali merokok 

  Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat perilaku 

merokok pada saat terakhir kali merokok pada  penderita SOPT 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Usia 

Responden 

f % 

Tidak Merokok 30 49,2 

Masa remaja Awal  1 1,6 

Masa remaja Akhir  25 41,0 

Masa dewasa Awal  5 8,2 

Jumlah 61 100,0 



Tabel V.8 

Distribusi frekuensi epidemiologi Penderita SOPT Berdasarkan       

riwayat perilaku merokok pada saat terakhir kali merokok di unit 

pengobatan penyakit paru – paru pontianak  

 

 

 

 

 

  

  

  

   Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

Jika dilihat pada tabel V.8 tampak bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan riwayat perilaku merokok pada saat terakhir kali 

merokok menunjukkan bahwa hasil tertinggi didapat pada masa 

dewasa akhir yaitu 12 orang atau 19,6%.  

3. Distribusi frekuensi berdasarkan paparan asap rokok orang 

lain 

Distribusi tempat terpapar asap rokok orang lain dapat dilihat 

pada tabel V.9.  

 

 

 

 

 

Usia 

Responden 

f % 

Tidak Merokok 30 49,2 

Masa Remaja Akhir 1 1,6 

Masa Dewasa Awal  9 14,8 

Masa Dewasa Akhir  12 19,6 

Masa Lansia Awal 7 11,5 

Masa Lansia Akhir 2 3,3 

Jumlah 61 100,0 



Tabel V.9 

 Distribusi frekuensi Penderita SOPT Berdasarkan tempat 

terpapar asap rokok orang lain di unit pengobatan penyakit 

paru – paru pontianak  

 

 

 

 

 

                Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

 Jika dilihat pada tabel V.9 tampak bahwa 

distribusi frekuensi berdasarkan tempat terpapar asap rokok 

orang lain pada pederita SOPT menunjukkan bahwa tempat 

tertinggi yaitu dirumah ada 29 orang atau 47,5% dan tempat 

terendah yaitu dikantor ada 8 orang atau 13,1%.   

g. Distribusi frekuensi SOPT berdasarkan Perilaku Olahraga 

1. Distribusi frekuensi SOPT berdasarkan Kebiasaan 

Olahraga Sebelum TB dan Sesudah TB 

  Distribusi frekuensi berdasarkan kebiasaan olahraga 

sebelum TB dan sesudah TB penderita SOPT dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

 

 

 

 

 

Tempat 

Responden 

f % 

Dirumah 29 47,5 

Dikantor 8 13,1 

Ditempat Umum 24 39,3 

Jumlah 61 100,0 



    Tabel V.10 

Distribusi frekuensi Penderita SOPT Berdasarkan kebiasaan   

 olahraga sebelum TB dan sesudah TB di unit pengobatan 

penyakit  

paru – paru pontianak 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

  Jika dilihat pada tabel V.10 tampak bahwa distribusi 

 frekuensi perilaku olahraga berdasarkan kebiasan olahraga 

 sebelum tuberkulosis pederita SOPT  menunjukkan bahwa 

 responden yang kebiasaan olahraga sebelum TB, responden 

 yang aktif sebanyak 59 orang atau 96,7% sedangkan responden 

 yang tidak aktif olahraganya  sebanyak 2 orang atau 3,3 %.  

 Sedangkan distribusi  frekuensi perilaku olahraga berdasarkan 

 kebiasaan olahraga setelah tuberkulosis pederita SOPT 

 menunjukkan  bahwa responden yang perilaku olahraganya 

 aktif sebanyak 21 orang atau 34,4% sedangkan responden 

 perilaku olahraganya tidak aktif sebanyak 40 orang atau 5,6%. 

2. Distribusi frekuensi SOPT berdasarkan Jenis olahraga 

 Untuk melihat distribusi frekuensi responden 

berdasarkan jenis olahraga dapat dilihat pada tabel V.11.  

        

 

 

 

kebiasaan 

olahraga  

Frekuensi  

Jumlah Melakukan 

(%) 

Tidak Melakukan 

(%) 

Sebelum TB 59 (96,7%) 2 (3,3%) 61 (100,0%) 

Sesudah TB 59 (96,7%) 2 (3,3%) 61 (100,0%) 



      Tabel V.11 

Distribusi frekuensi Penderita SOPT Berdasarkan jenis 

 olahraga di unit pengobatan penyakit paru – paru  

    pontianak  

 

 

 

 

 

      Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

  Jika dilihat pada tabel V.11 tampak bahwa distribusi 

 frekuensi jenis olahraga pada pederita SOPT 

 menunjukkan bahwa sebagian besar responden melakukan 

 olahraga yaitu jalan kaki dengan persentase 60,7 %.  

3. Distribusi frekuensi SOPT berdasarkan frekuensi 

melakukan olahraga    

  Untuk melihat distribusi frekuensi responden 

berdasarkan frekuensi melakukan olahraga dapat dilihat 

pada tabel V.12. 

 

 

 

 

 

 

Jenis Olahraga 

Responden 

f % 

Tidak Olahraga 2 3,3 

Jalan Kaki 37 60,7 

Lari 10 16,4 

Bersepeda 3 4,9 

Senam 9 14,8 

Jumlah 61 100,0 



Tabel V.12 

Distribusi frekuensi Penderita SOPT Berdasarkan frekuensi 

melakukan olahraga di unit pengobatan penyakit paru – paru 

pontianak  

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

  Jika dilihat pada tabel V.12 tampak bahwa distribusi 

 frekuensi melakukan olahraga pada pederita SOPT 

 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang frekuensi 

 olahraganya 1x seminngu sebanyak 37 orang atau 60,7 %.   

 

h. Distribusi frekuensi SOPT berdasarkan Riwayat Penyakit  

  Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat penyakit dibagi 

menjadi dua yaitu penyakit flu dan asma.  Distribusi frekuensi 

berdasarkan riwayat penyakit flu dan asma pada penderita SOPT 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekuensi 

Responden 

f % 

Tidak Olahraga 2 3,3 

1x Seminggu 37 60,7 

2x Seminggu 11 18,0 

3x Seminggu 11 18,0 

Jumlah 61 100,0 



Tabel V.13 

 Distribusi frekuensi Penderita SOPT Berdasarkan riwayat 

penyakit flu dan asma di unit pengobatan penyakit paru – paru 

pontianak  

 

 

 

         Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 Jika dilihat pada tabel V.13 tampak bahwa distribusi 

frekuensi berdasarkan riwayat penyakit flu dan asma pederita 

SOPT untuk flu sebagian besar responden pernah menderita flu 

yaitu 60 orang atau 98,4 %, dan responden yang menjawab tidak 

sebesar 1 orang atau 1,6 %.  Sedangkan distribusi frekuensi 

berdasarkan riwayat penyakit asma menunjukkan bahwa 

responden yang menderita asma ada 13 orang atau 21,3 %, dan 

responden yang tidak menderita asma  ada 48 orang atau 78,7 %.  

5.1.4.2 Distribusi frekuensi kejadian SOPT berdasarkan  

  Karakteristik Tempat 

  Distribusi frekuensi SOPT berdasarkan karakteristik 

 tempat yaitu kondisi rumah. 

c. Distribusi frekuensi kejadian SOPT        

 berdasarkan Kondisi rumah 

 

Penyakit 

Riwayat Jumlah 

Ya Tidak f % 

Flu 60 1 61 100,0 

Asma 13 48 61 100,0 



  Distribusi frekuensi kejadian SOPT berdasarkan 

kondisi rumah ada 2 yaitu ventilasi rumah, ventilasi kamar 

penderita dan riayat tempat pengobatan Tuberkulosis.  

a.  Distribusi frekuensi kejadian SOPT kondisi rumah 

berdasarkan Ventilasi Rumah dan Ventilasi Kamar 

Penderita 

  Distribusi frekuensi kondisi rumah berdasarkan 

 ventilasi rumah dan ventilasi kamar penderita SOPT dapat 

 dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel V.14 

  Distribusi frekuensi Penderita SOPT   

 Berdasarkan ventilasi rumah dan Ventilasi kamar penderita di 

unit pengobatan penyakit paru – paru pontianak  

 

 

 

  

  

  

 

   Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

Jika dilihat pada tabel V.14 tampak bahwa distribusi 

 frekuensi kondisi rumah pederita SOPT berdasarkan ventilasi 

 rumah responden didapatkan bahwa yang memenuhi syarat 

 yaitu 20 orang atau 32,8% dan kondisi rumah responden 

 yang tidak memenuhi syarat yaitu 41 orang atau 67,2 %. 

 

 

Ventilasi  

Responden  

 

Jumlah 
Memenuhi 

syarat 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

Ventilasi 

Rumah 

20 (32,8) 41 (67,2) 61 (100,0%) 

Ventilasi Kamar 

Penderita 

20 (32,8) 41 (67,2) 61 (100,0%) 



 Sedangkan distribusi frekuensi ventilasi kamar pederita 

 SOPT  yaitu kondisi rumah responden memenuhi syarat ada 20 

 orang atau 32,8 % dan kondisi rumah responden yang tidak 

 memenuhi syarat yaitu 41 orang atau 67,2 %.   

d. Distribusi frekuensi kejadian SOPT        

 berdasarkan Riwayat Tempat Pengobatan 

 Tuberkulosis 

   Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat tempat 

  pengobatan tuberkulosis dapat dilihat pada tabel  

  dibawah ini : 

Tabel V.15 

   Distribusi frekuensi Penderita SOPT   

  Berdasarkan riwayat tempat pengobatan tuberkulosis di 

  unit pengobatan penyakit paru – paru pontianak  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

        Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

  Jika dilihat pada tabel V.15 tampak bahwa 

 distribusi frekuensi riwayat tempat pengobatan 

 tuberkulosis pederita SOPT, riwayat tempat  pengobatan 

Riwayat Tempat 

Pengobatan 

Tuberkulosis 

Responden 

f % 

Puskesmas 25 40,9 

UP4 9 14,8 

RSUD Sudarso 10 16,4 

RS Antonius 8 13,1 

RS Bhayangkara 2 3,3 

RS Yarsi 3 4,9 

RS Syarif M. Alkadrie 4 6,6 

Jumlah 61 100,0 



tuberkulosis yang tertinggi yaitu berobat di  puskesmas 

ada 25 orang atau 40,9%, dan responden  dengan 

riwayat tempat pengobatan tuberkulosis  terendah 

yaitu yang berobat di RS Bhayangkara  ada 2  orang atau 

3,3%.  

5.1.4.3 Distribusi frekuensi SOPT berdasarkan Karakteristik 

 Waktu 

 Distribusi frekuensi SOPT berdasarkan karakteristik 

waktu yaitu jarak batuk dengan pertama kali di diagnosis 

Tuberkulosis, jarak diagnosis dengan mulai melakukan 

pengobatan TB, jarak pengobatan dengan terkahir kali 

mengkonsumsi obat TB, jarak terakhir kali mengkonsumsi obat 

dengan dinyatakan sembuh, jarak sembuh dengan mulai sesak 

nafas, dan jarak sesak nafas dengan dinyatakan SOPT.  

a. Distribusi frekuensi kejadian SOPT berdasarkan 

  Karakteristik Waktu Jarak Batuk  dengan pertama 

  kali didiagnosis TB  

   Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik 

 waktu jarak batuk dengan pertama kali didiagnosis TB pada 

 penderita SOPT dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 



Tabel V.16 

  Distribusi frekuensi Penderita SOPT  

 berdasarkan karakteristik waktu jarak batuk dengan pertama 

 kali didiagnosis TB di unit pengobatan penyakit paru – paru 

pontianak  

 

 

 

 

  

  

  

   Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

 Jika dilihat pada tabel V.16 tampak bahwa distribusi 

 frekuensi karakteristik waktu jarak batuk dengan pertama kali 

 didiagnosis TB pada penderita SOPT sebagian besar responden 

 mengatakan setelah batuk selama 3 bulan baru melakukan 

 pemeriksaan dan kemudian terdiagnosis dengan jumlah 

 responden sebanyak 24 orang atau 39,3 %.  

b.  Distribusi frekuensi kejadian SOPT berdasarkan 

 Karakteristik Waktu Jarak Diagnosis dengan Mulai 

 Melakukan Pengobatan TB 

  Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik waktu 

 jarak diagnosis dengan mulai melakukan pengobatan TB pada 

 penderita SOPT dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

Jarak Batuk Dengan 

Pertama Kali 

Didiagnosis TB 

Responden 

f % 

1 bulan 16 26,2 

2 bulan 16 26,2 

3 bulan 24 39,3 

4 bulan 5 8,2 

Jumlah 61 100,0 



Tabel V.17 

  Distribusi frekuensi Penderita SOPT  berdasarkan 

karakteristik waktu jarak diagnosis dengan mulai melakukan 

pengobatan TB di unit pengobatan penyakit paru – paru pontianak  

 

 

 

 

  

  

   Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

 Jika dilihat pada tabel V.17 tampak bahwa distribusi 

 frekuensi karakteristik waktu jarak diagnosis dengan mulai 

 melakukan pengobatan TB pada penderita SOPT, sebagian 

 besar responden mengatakan setelah  didiagnosis TB mulai 

melakukan pengobatan setelah 1 bulan  ada 59 responden atau 

96,7 %.  

c.  Distribusi Frekuensi SOPT berdasarkan  Karakteristik 

 Waktu Jarak Pengobatan dengan Terakhir Kali 

 Mengkonsumsi Obat TB 

  Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik waktu 

 jarak pengobatan dengan terakhir kali mengkonsumsi obat TB 

 pada penderita SOPT dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

 

Jarak Diagnosis dengan 

mulai melakukan 

pengobatan TB 

Responden 

f % 

1 bulan 59 96,7 

2 bulan 1 1,6 

3 bulan 1 1,6 

Jumlah 61 100,0 



Tabel V.18 

  Distribusi frekuensi Penderita SOPT  berdasarkan 

karakteristik waktu jarak pengobatan dengan terakhir kali 

mengkonsumsi obat TB di unit pengobatan penyakit paru – paru 

pontianak 

 

 

 

 

  

  

  

  

         Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

 Jika dilihat pada tabel V.18 tampak bahwa distribusi 

 frekuensi karakteristik waktu jarak pengobatan dengan terakhir 

 kali mengkonsumsi obat TB pada penderita  SOPT, sebagian 

 besar responden mengatakan jarak pengobatan terakhir 

 mengkonsumsi obat TB selesai dengan waktu 6 bulan 

 yaitu ada 27 orang atau 44,3%.  

d.  Distribusi frekuensi SOPT berdasarkan  Karakteristik 

 Waktu Jarak Sembuh dengan Mulai Sesak nafas 

  Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik waktu 

 jarak sembuh dengan mulai sesak nafas pada penderita SOPT 

 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

Jarak Pengobatan 

dengan Terakhir Kali 

Mengkonsumsi Obat TB 

Responden 

f % 

6 bulan 27 44,3 

7 bulan 15 24,6 

8 bulan 11 18,0 

9 bulan 6 9,8 

10 bulan 1 1,6 

11 bulan 1 1,6 

Jumlah 61 100,0 



Tabel V.19 

  Distribusi frekuensi Penderita SOPT berdasarkan  

 karakteristik waktu jarak sembuh dengan mulai sesak nafas di 

unit pengobatan penyakit paru – paru pontianak 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

        

       

   Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

 Jika dilihat pada tabel V.19 tampak bahwa distribusi 

 frekuensi karakteristik waktu jarak sembuh  dengan mulai 

 sesak nafas pada penderita SOPT, sebagian besar responden 

 mengatakan setelah sembuh dengan mulai sesak nafas paling 

 banyak dirasakan pada saat 6 bulan yaitu ada 10 orang atau 

 16,4%, dan yang paling sedikit yaitu pada 12 bulan  yaitu  

 1 orang atau 1,6 %.  

 

 

Jarak Sembuh dengan 

Mulai Sesak Nafas 

Responden 

f % 

2 bulan 2 3,3 

3 bulan 3 4,9 

4 bulan 5 8,2 

5 bulan 9 14,8 

6 bulan 10 16,4 

7 bulan 8 13,1 

8 bulan 6 9,8 

9 bulan 4 6,6 

10 bulan 7 11,5 

11 bulan 6 9,8 

12 bulan 1 1,6 

Jumlah 61 100,0 



e.  Distribusi frekuensi SOPT berdasarkan  Karakteristik 

 Waktu Jarak Sesak Nafas dengan  Dinyatakan SOPT 

  Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik waktu 

 jarak sesak nafas dengan dinyatakan SOPT   pada penderita 

 SOPT dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel V.20 

 Distribusi frekuensi Penderita SOPT berdasarkan 

 karakteristik waktu jarak sesak nafas dengan dinyatakan SOPT 

di unit pengobatan penyakit paru – paru pontianak 

 

 

 

 

         Sumber : Data Primer Tahun 2017 

 

 Jika dilihat pada tabel V.20 tampak bahwa distribusi 

 frekuensi karakteristik waktu jarak jarak sesak nafas dengan 

 dinyatakan SOPT pada penderita SOPT, responden yang jarak 

  nafas dengan dinyatakan SOPT 1 bulan sebanyak 60 orang 

 atau 98,4%, , dan responden yang jarak sesak nafas dengan 

 dinyatakan SOPT 2 bulan sebanyak 1 orang atau 1,6 %.  

 

 

 

Jarak Sesak Nafas 

Dengan dinyatakan 

SOPT 

Responden 

f % 

1 bulan 60 98,4 

2 bulan 1 1,6 

Jumlah 61 100,0 



5.2 Pembahasan 

5.2.1 Gambaran Epidemiologi Kejadian SOPT berdasarkan 

 Karakteristik Orang  

   Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa 

 gambaran epidemiologi kejadian SOPT berdasarkan 

 karakteristik orang diantaranya usia, jenis kelamin, pekerjaan, 

 riwayat polusi  udara, derajat berat merokok, riwayat merokok, 

 perilaku olahraga, dan riwayat penyakit.  Didapatkan hasil 

 bahwa usia sebagian besar berusia produktif ( 18 – 65 tahun ) 

 yaitu sebesar  57 responden (93,2 %) hal ini sejalan dengan 

 penelitian Budiono (2007) yaitu semakin bertambahnya umur 

 maka  kemampuan organ tubuh akan mengalami penurunan 

 secara  alamiah tidak terkecuali gangguan fungsi paru dalam 

 hal ini  kapasitas vital paru. Rata-rata pada umur 30 – 40 tahun. 

 seseorang akan mengalami penurunan fungsi paru yang dengan 

 semakin bertambah umur semakin bertambah pula gangguan 

 yang terjadi. 

 Untuk jenis kelamin berdasarkan penelitian didapatkan 

 hasil penderita SOPT berjenis kelamin perempuan lebih 

 banyak dibandingkan dengan laki – laki, berdasarkan temuan 

 dilapangan rata – rata penderita SOPT perempuan seluruhnya 

 adalah perokok pasif, selain itu diataranya juga ada yang 



 tertular TB dari suaminya,  hal ini sesuai dengan penelitian 

 Menezes (2007) kejadian SOPT lebih banyak diderita oleh 

 perempuan.    

 Untuk pekerjaan berdasarkan penelitian didapatkan 

 hasil sebagian  besar responden bekerja sebagai wiraswasta.dan 

 sisanya ada yang bekerja sebagai PNS, TNI/Polisi, wirausaha, 

 pemulung dan tidak bekerja. 

  Untuk riwayat polusi udara berdasarkan penelitian 

 didapatkan hasil menunjukkan bahwa responden yang 

 terpapar polusi udara  sebanyak 38 orang. Berdasarkan temuan 

 dilapangan  dari jawaban responden yang banyak mengatakan 

 bahwa dirinya  terpapar asap kendaraan bermotor. Hal ini 

 sesuai dengan penelitian Ko FW dkk ( 2007) bahwa 

 polusi udara indoor maupun outdoor mempunyai pengaruh 

 buruk pada VEP1. 

 Untuk derajat berat merokok berdasarkan penelitian 

 menunjukkan bahwa kategori berat lebih banyak dari pada 

 kategori sedang hal ini dihitung berdasarkan Rumus 

 Indeks Brinkman ( IB ) yaitu jumlah rokok yang dihisap sehari 

 (batang) dalam seminggu x lama merokok (tahun), 

 perhimpunan dokter paru indonesia, 2006 ).  



  Untuk riwayat merokok berdasarkan penelitian 

 didapatkan hasil sebagian besar  untuk usia pertama kali 

 merokok terjadi di masa remaja akhir. Sedangkan untuk paling 

 banyak mengkonsumsi rokok terjadi pada masa dewasa akhir.

 Dan untuk terakhir kali merokok terjadi pada masa dewasa 

 awal . Untuk paparan asap rokok orang lain atau perokok pasif 

 didapatkan dilapangan bahwa seluruh responden adalah 

 perokok pasif dan sebagian besar terpapar dirumah. Hal ini 

 sesuai dengan penelitian Robbins (2007), Merokok juga 

 berperan dalam memperpanjang ketidakseimbangan oksidan 

 antioksidan. Dalam keadaan  normal, paru mengandung 

 sejumlah antioksidan (superoksidan  dismutase,glutati) yang 

 menekan kerusakan oksidatil  hingga tingkat minimum. Asap 

 rokok mengandung banyak spesies oksigen reaktif (radikal 

 bebas),yang menghabiskan mekanisme anti oksidan sehingga 

 terjadi kerusakan jaringan.  

  Untuk perilaku olahraga berdasarkan penelitian 

 didapatkan hasil bahwa responden yang perilaku olahraganya 

 lebih banyak tidak aktif dikarenakan sebagian reponden itu 

 melakukan jenis olahraga jalan kaki, jalan kaki itu tidak 

 termasuk olahraga yang aerobik, sehingga tidak berdampak 

 apapun terhadap paru dan sebagian responden juga melakukan 

 frekuensi olahraga hanya seminggu sekali, sebaiknya olahraga 



 yang baik itu dilakukan seminggu 3-4 kali dan harus olahraga 

 yang aerobik seperti lari, bersepeda dan senam.   

 Untuk riwayat penyakit berdasarkan penelitian 

 didapatkan hasil bahwa untuk riwayat penyakit flu sebagian 

 besar responden pernah menderita flu dalam kurun waktu 

 paling banyak itu 2 bulan dan dengan lama sakit paling panyak 

 itu satu minggu , sedangkan untuk penyakit asma sebagian 

 besar diderita oleh wanita yaitu dari 34 responden wanita 10 

 diantaranya menderita asma dengan durasi kekambuhan paling 

 banyak itu satu hari.  Hal ini sejalan dengan  penelitian Rojas R 

 dkk (2007) bahwa adanya riwayat penyakit  pernafasan dapat  

 memberikan kecacatan pada paru sehingga mengakibatkan

 kejadian SOPT.  

 

5.2.2 Gambaran Epidemiologi Kejadian SOPT berdasarkan 

 Karakteristik Tempat 

  Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa 

gambaran epidemiologi kejadian SOPT berdasarkan 

karakteristik tempat yaitu kondisi rumah dan riwayat tempat 

pengobatan tuberkulosis dan riwayat tempat pengobatan SOPT.  



  Untuk Kondisi Rumah berdasarkan penelitian 

didapatkan hasil untuk lantai rumah untuk seluruh responden itu 

memenuhi syarat karena lantai sudah berkeramik dan semen, 

untuk sebagian besar ventilasi rumah dan ventilasi kamar 

responden tidak memenuhi syarat karena dibawah 10% dari luas 

lantai. Berdasarkan temuan dilapangan hampir rata – rata 

ventilasi rumah dan kamar itu memiliki panjang dan lebar serta 

bentuk yang sama dikarenakan apabila berbeda itu akan 

menambah pembiayaan untuk rumah. Selain itu juga ditemukan 

ada rumah yang ventilasinya hanya berupa batako saja yang 

sangat kecil dan ada rumah juga yang tidak memiliki ventilasi 

kamar. Hal ini dapat disimpulkan bawa rata – rata rumah di 

Pontianak sebagian besar untuk ventilasi tidak memenuhi 

syarat. Komponen yang harus dipenuhi rumah sehat memiliki 

lantai kedap air dan tidak lembab. Jenis lantai tanah memiliki 

peran terhadap proses kejadian Tuberkulosis paru, melalui 

kelembaban dalam ruangan. Lantai tanah cenderung 

menimbulkan kelembaban, pada musim panas lantai menjadi 

kering sehingga dapat menimbulkan debu yang berbahaya bagi 

penghuninya. Ventilasi adalah usaha untuk memenuhi kondisi 

atmosfer yang menyenangkan dan menyehatkan manusia. 

Secara umum, penilaian ventilasi rumah dengan cara 

membandingkan antara luas ventilasi dan luas lantai rumah. 



Secara umum menurut Kepmenkes RI No. 829/Menkes/SK/ 

VII/1999 luas ventilasi yang memenuhi syarat 10-20% dari luas 

lantai.   

  Untuk riwayat tempat pengobatan tuberkulosis 

berdasarkan penelitian didapatkan hasil yaitu sebagian besar 

responden melakukan pemeriksaan dan pengobatan di 

puskesmas. Hal ini dikarenakan puskesmas adalah faskes 

tingkat 1, selain itu puskesmas lebih dekat dengan lokasi rumah 

respnden, oleh karena itu responden memeriksakan diri ke 

puskesmas.  

Untuk riwayat tempat pengobatan SOPT berdasarkan 

penelitian didapatkan hasil yaitu seluruh responden melakukan 

pengobatan SOPT ke UP4. Hal ini dikarenakan UP4 merupakan 

instansi kesehatan milik pemerintah yang menangani seluruh 

penyakit yang berhubungan dengan paru.  

5.2.3 Gambaran Epidemiologi Kejadian SOPT berdasarkan 

 Karakteristik Waktu  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa 

gambaran epidemiologi kejadian SOPT berdasarkan 

karakteristik waktu yaitu jarak batuk dengan pertama kali di 

diagnosis Tuberkulosis, jarak diagnosis dengan mulai 

melakukan pengobatan TB, jarak pengobatan dengan terkahir 



kali mengkonsumsi obat TB, jarak terakhir kali mengkonsumsi 

obat dengan dinyatakan sembuh, jarak sembuh dengan mulai 

sesak nafas, dan jarak sesak nafas dengan dinyatakan SOPT.  

 Untuk jarak batuk dengan pertama kali di diagnosis 

Tuberkulosis didapatkan hasil penelitian sebagian besar 

responden yang jarak batuk dengan pertama kali didiagnosis TB 

paling banyak melakukan pemeriksaan itu setelah 3 bulan batuk 

– batuk, sebaiknya memeriksakan diri sesegera mungkin apabila 

mengalami batuk, apabila sudah diatasi dengan minum obat 

batuk tetapi belum sembuh sebaiknya memeriksakan diri paling 

lama itu satu bulan dari awal batuk – batuk.  

 Batuk kronis biasanya merupakan gejala pertama yang 

muncul. Saat batuk berlangsung selama lebih dari tiga bulan 

setahun dalam lebih dari dua tahun, dikombinasikan dengan 

produksi sputum dan tidak ada penjelasan lain, maka itu bisa 

didefinisikan sebagai bronkitis kronis. Kondisi ini dapat terjadi 

sebelum PPOK berkembang penuh. Jumlah sputum yang 

dihasilkan dapat berubah dalam beberapa jam atau hari. Dalam 

beberapa kasus, batuk mungkin tidak muncul atau hanya terjadi 

sesekali dan bisa saja tidak produktif. Beberapa penderita PPOK 

mengira gejala-gejala ini sebagai "batuk perokok". Sputum 

dapat ditelan atau dibuang, biasanya tergantung faktor sosial 

dan budaya. Batuk-batuk hebat dapat menyebabkan retak tulang 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Retak_tulang_iga&action=edit&redlink=1


iga atau kehilangan kesadaran secara singkat. Mereka yang 

menderita PPOK sering mengalami "batuk pilek biasa" yang 

berlangsung lama. Oleh karena itu pemeriksaan sesegera 

mungkin apabila mengalami batuk untuk pertama kali ( Vestbo 

Jorgen,2013 ). 

 Untuk jarak diagnosis dengan mulai melakukan 

pengobatan TB berdasarkan hasil penelitian sebagian besar 

responden yang jarak diagnosis dengan mulai melakukan 

pengobatan TB paling banyak itu 1 bulan. Setelah dinyatakan 

atau didiagnosis Tuberkulosi baiknya pasien harus langsung 

mendapatkan pengobatan secara medis agar bisa segera sembuh 

dari tuberkulosis.  

 Untuk jarak pengobatan dengan terkahir kali 

mengkonsumsi obat TB berdasarkan hasil penelitian responden 

yang jarak pengobatan dengan terakhir kali mengkonsumsi obat 

TB paling banyak responden menjawab selama 6 bulan, hal ini 

menunjukkan kepatuhan responden dalam mengonsumsi obat 

cukup baik karena selesai dalam waktu 6 bulan. Pengobatan TB 

terbagi menjadi 2 fase yaitu fase intensif dan fase lanjutan. Pada 

umumnya lama pengobatan adalah 6-8 bulan. Obat lini pertama 

adalah Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), 

Etambutol (E), dan Streptomisin (S). Sedangkan obat lini kedua 

adalah kanamisin, kapreomisin,  amikasin, kuinolon, sikloserin, 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinkop_(obat-obatan)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batuk_pilek_biasa&action=edit&redlink=1


etionamid, para-amino salisilat (PAS). Obat lini kedua hanya 

digunakan untuk kasus resisten obat, terutama TB mulidrug 

resistant (MDR).  

 Untuk jarak terakhir kali mengkonsumsi obat dengan 

 dinyatakan sembuh, berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

 hasil seluruh responden yang terakhir kali mengkonsumsi 

 dengan dinyatakan sembuh terjadi paling banyak dalam 1 

 bulan. Setelah selesai dengan fase pengobatan TB pasien 

 berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan sembuh setelah 1 

 bulan selesai mengkonsumsi obat. 

 Untuk jarak sembuh dengan mulai sesak nafas 

 berdasarkan hasil penelitian yaitu paling banyak itu setelah 6 

 bulan, ada juga yang setelah sembuh 2 bulan kemudian 

 langsung mengalami sesak nafas. Hasil yang didapatkan 

 beragam dari responden karena hal ini dipengaruhi oleh reaksi 

 imunologis perorangan yang berbeda, hal ini menimbulkan 

 reaksi  peradangan nonspesifik yang luas  karena tertariknya 

 neutrofil ke dalam parenkim paru makrofag aktif. Peradangan 

 yang berlangsung lama ini menyebabkan proses proteolisis dan 

 beban  oksidasi sangat meningkat untuk jangka lama sehingga 

 destruksi matriks alveoli terjadi cukup luas menuju kerusakan 



 paru menahun dan mengakibatkan gangguan faal paru yang 

 dapat dideteksi secara spirometri (Aida, 2006). 

 Untuk jarak sesak nafas dengan dinyatakan SOPT 

berdasarkan  hasil  penelitian didapatkan hasil responden 

yang jarak sesak nafas dengan dinyatakan SOPT paling banyak 

itu 1 bulan. Sesak napas sering kali merupakan gejala yang 

dirasakan paling mengganggu. Umumnya, sesak napas 

bertambah buruk dalam tekanan, yang berlangsung lama, dan 

bertambah parah seiring waktu. Pada tahap lanjutan, hal ini 

berlangsung saat beristirahat dan mungkin berlangsung terus 

menerus. Hal ini merupakan sumber dari kegelisahan dan 

kualitas hidup yang rendah yang dialami penderita PPOK          

( Vestbo Jorgen,2013 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

Kesimpulan Dan Saran 

6.1 Kesimpulan 

 6.1.1 Kesimpulan berdasarkan karakteristik orang 

1. Distribusi frekuensi berdasarkan usia diketahui  bahwa kelompok 

 usia produktif ( 18 – 65 tahun ) lebih banyak dibanding usia lanjut 

 ( >65 tahun ).  

2. Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin  diketahui bahwa 

 penderita berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding laki 

 – laki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus pada perempuan 

 sebanyak 34 orang.  

3. Distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan diketahui bahwa  

 pekerjaan responden yaitu PNS, TNI-AD/Polisi, pegawai 

 swasta, wirausaha, IRT dan pemulung. Tetapi lebih banyak 

 responden bekerja sebagai pegawai swasta.  

4. Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat polusi udara diketahui 

 bahwa responden yang terpapar polusi udara lebih banyak 

 dibandingkan dengan responden yang tidak terpapar polusi 

 udara.  

5. Distribusi frekuensi berdasarkan derajat berat merokok diketahui 

 bahwa responden dengan kategori berat lebih banyak dibanding 

 dengan responden dengan kategori ringan.  



6. Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat merokok diketahui bahwa 

 riwayat merokok pertama kali tejadi paling banyak pada masa 

 remaja akhir, sedangkan riwayat merokok pada  saat paling banyak 

 mengkonsumsi rokok terjadi pada masa dewasa  awal, dan riwayat 

 merokok terakhir kali paling banyak terjadi pada masa dewasa 

 akhir.  

7. Distribusi  frekuensi berdasarkan perilaku olahraga berdasarkan 

 kebiasan olahraga didketahui bahwa kebiasaan  olahraga aktif 

 lebih banyak dibandingkan yang tidak aktif.  

8. Distribusi  frekuensi berdasarkan riwayat penyakit bahwa 

 responden yang memiliki riwayat penyakit flu lebih banyak 

 dibanding responden yang memiliki riwayat asma. 

6.1.2  Kesimpulan berdasarkan karakteristik tempat 

1. Distribusi frekuensi berdasarkan kondisi rumah diketahui bahwa 

responden dengan kondisi rumah tidak memenuhi syarat lebih 

banyak dibandingkan dengan responden dengan kondisi rumah 

yang memenuhi syarat.  

2. Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat tempat pengobatan 

Tuberkulosis diketahui bahwa sebagian besar melakukan 

pemeriksaan dan pengobatan di puskesmas.  

 

 



6.1.3  Kesimpulan berdasarkan karakteristik waktu 

1. Distribusi frekuensi berdasarkan jarak batuk dengan pertama  kali 

didiagnosis tuberkulosis diketahui bahwa jarak paling  banyak 

terjadi selama 3 bulan.  

2. Distribusi frekuensi berdasarkan jarak diagnosis dengan mulai 

 melakukan pengobatan tuberkulosis diketahui bahwa jarak paling 

 banyak terjadi selama 1 bulan.  

3. Distribusi frekuensi berdasarkan waktu jarak pengobatan dengan 

 terakhir kali mengkonsumsi obat tuberkulosis diketahui bahwa 

 jarak paling banyak terjadi selama 6 bulan. 

4. Distribusi frekuensi berdasarkan waktu jarak sembuh dengan 

 mulai sesak nafas  diketahui bahwa jarak paling banyak  terjadi 

 selama 6 bulan. 

5. Distribusi frekuensi berdasarkan waktu jarak sesak nafas dengan 

 dinyatakan SOPT diketahui bahwa jarak paling  banyak terjadi 

 selama 1 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Saran  

1. Bagi Unit Pengobatan Penyakit Paru -Paru 

 Diharapkan untuk memonitor kepada penderita TB yang sudah 

 dinyatakan sembuh untuk wajib datang dan memeriksakan faal 

 parunya karena 6 bulan setelah pengobatan dapat terjadi SOPT  oleh 

 karena itu sebaiknya setelah 1 bulan dinyatakan sembuh harus 

 datang kembali dan memeriksakan faal parunya menggunakan 

 sprometri.  

2.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini dengan 

 melakukan penelitian menggunakan metode penelitan secara 

 analitik untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan 

 dengan kejadian SOPT.   
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          Lampiran 1 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada Yth,  

Calon Responden Penelitian 

          Di-  

               Tempat 

Dengan Hormat,  

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswi Program S1 Kesehatan Masyarakat  pada 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak , saya akan 

melakukan penelitian tentang “Analisis Kejadian Sindrom Obstruksi Pasca 

Tuberkulosis Di Unit Pengobatan Penyakit Paru – Paru di Pontianak”. Untuk maksud 

tersebut saya memerlukan data/informasi yang nyata dan akurat dari saudara/i melalui 

pengisian kuesioner yang akan saya lampirkan pada surat ini. Saudara berhak untuk 

berpartisipasi atau tidak dalam penelitian ini, namun penelitian ini sangat berdampak 

terhadap kemajuan dalam bidang kesehatan bila semua pihak ikut berpartisipasi. Bila 

saudara/i setuju terlibat dalam penelitian ini, mohon menandatangani lembaran 

persetujuan menjadi responden yang telah disediakan dan mohon menjawab 

pertanyaan dalam kuesioner dengan sejujurnya. Kesediaan dan perhatian saudara 

sangat saya harapkan dan atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih.  

 

Peneliti 

 

  

           Leny Wahyu Ningsih 

         NPM 131510475 



          Lampiran 2  

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk 

berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Program Studi 

Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Kesehatan dengan judul “Analisis Kejadian 

Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis Di Unit Pengobatan Penyakit Paru – Paru di 

Pontianak”. Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu kebidanan. Demikian pernyataan persetujuan 

menjadi responden dari saya semoga dapat dipergunakan seperlunya.  

 

       Pontianak,                       2017 

 

 

           

         Responden 

         (                   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          No. 

 

A. Karakteristik Orang 

1. Identitas Responden  

 

a) Nama  : 

 

b) Umur  : 

 

c) Jenis Kelamin : 

 

d) Alamat  : 

 

2. Pekerjaan 

a) Apa pekerjaan Bapak/Ibu sebelum TB 

?............................................................. 

Bekerja di bagian apa 

?......................................................................................... 

b) Apa pekerjaan Bapak/Ibu pada saat TB 

?............................................................. 

Bekerja di bagian apa 

?......................................................................................... 

c) Pekerjaan Bapak/Ibu setelah sembuh dari TB ?  

Bekerja di bagian apa 

?......................................................................................... 

 

 

   

FAKULTAS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 

PROGRAM STUDY EPIDEMIOLOGI  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 



3. Riwayat Polusi Udara 

a) Apakah dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja Bapak/Ibu 

terpapar oleh asap kendaraan bermotor / polusi udara yang lain ?  

a. Selalu 

b. Kadang – Kadang 

c. Tidak Pernah 

b) Apakah Bapak/Ibu sehari-hari terpapar oleh asap kendaraan bermotor ? 

a. Ya 

b. Tidak 

c) Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan obat anti nyamuk ? 

a. Ya 

b. Tidak 

d) Jenis obat anti nyamuk apa yang Bapak/Ibu gunakan ? 

a. Obat nyamuk bakar 

b. obat nyamuk semprot 

e) Kapan Bapak/Ibu menggunakan obat anti nyamuk ?  

a. siang hari 

b. sore hari 

c. malam hari  

f) Seberapa sering Bapak/Ibu menggunakan obat anti nyamuk ? 

a. Sering 

b. Kadang - Kadang 

4. Derajat Berat Merokok 

 

1) Sudah berapa lama Bapak/Ibu Merokok ? …………… Tahun 

2) Berapa batang rokok yang dihisap oleh bapak/ibu setiap harinya setelah 

sembuh dari TB ? 

Senin Selasa  Rabu Kamis  Jum’at  Sabtu  Minggu  

       



 

5. Riwayat Merokok 

A. Riwayat Perilaku Merokok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Paparan Asap Rokok Orang Lain 

1) Apakah bapak/Ibu terpapar asap rokok orang lain ? 

a. Ya 

b. Tidak 

2) Apabila Ya, Dimana ? 

a. Dirumah 

b. Dikantor 

c. Ditempat Umum 

PERTAMA KALI PALING BANYAK TERAKHIR KALI 

UMUR BANYAK UMUR BANYAK SAMPAI 

UMUR 

UMUR BANYAK 

10-15  20-25   20-25  

15-20  25-30   25-30  

20-25  30-35   30-35  

25-30  35-40   35-40  

30-35  40-45   40-45  

35-40  45-50   45-50  

40-45  50-55   50-55  

45-50  55-60   55-60  

50-55  60-65   60-65  

55-60  65-70   65-70  

60-65       

65-70       



 

3) Seberapa Sering Bapak/Ibu terpapar asap rokok ? 

a. Sering 

b. Jarang  

6. Perilaku Olahraga 

( isi dengan membuat tanda centang (√) ) 

 

 

7. Riwayat Penyakit 

a) Apakah Bapak/Ibu pernah menderita Flu? 

a. Ya                  b. Tidak  

 

No 

 

Pertanyaan 

 

Sebelum TB 

 

Saat TB 

 

Setelah TB 

   

1.  Apakah Bapak/Ibu punya 

kebiasaan olahraga ?  

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

      

2.  Jenis olahraga apa yang sering 

bapak/Ibu lakukan ? 

a. Jalan kaki 

b. Lari  

c. Bersepeda 

d. Senam  

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

      

3.  Frekuensi Bapak/Ibu 

melakukan olahraga 

1x seminggu 2x seminggu 3x seminggu 

   



b) Apabila ya, kapan ?................................. Berapa 

lama?.............................. Apakah pada saat TB?....................................... 

c) Apakah Bapak/Ibu pernah menderita Asma ? 

a. Ya                  b. Tidak  

d) Apabila ya, kapan ?................................. Berapa 

lama?.............................. Apakah pada saat TB?....................................... 

 

B. Karakteristik Tempat 

8. Karakteristik tempat 

No Pada saat 

sakit  

Riwayat tempat pengobatan Jenis pengobatan 

1. TB   

    

    

    

    

    

    

2.  SOPT   

    

    

    

    

 

9. Kondisi rumah : 

a) Berapa orang yang tinggal menetap dirumah ini 

……………………….. orang  



b)  

 

 

 

C.  Karakteristik Waktu 

 

10. Gambaran waktu kejadian TB 

 

No Objek Observasi Panjang  Lebar  Tinggi Hasil 

1.   Lantai rumah 

 

    

2.  Ventilasi rumah  

 

    

3.  Ventilasi kamar 

penderita 

 

    

No Pertanyaan Bulan Tahun 

1.  Kapan mulai batuk – batuk ? 

 

  

2.  Kapan pertama kali diagnosis TB ? 

 

  

3. Kapan mulai melakukan pengobatan TB 

? 

  

4. Kapan terakhir mengkonsumsi obat TB 

? 

  

5.  Kapan dinyatakan sembuh dari TB ? 

 

  

6.  Kapan mulai sesak nafas ? 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kapan bapak/ibu dinyatakan SOPT ? 

 

  



KARAKTERISTIK RESPONDEN  

a. Tempat Tinggal  

 alamat 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid pontianak barat 14 23.0 23.0 23.0 

Pontianak kota 17 27.9 27.9 50.8 

pontianak selatan 6 9.8 9.8 60.7 

pontianak tenggara 10 16.4 16.4 77.0 

pontianak timur 8 13.1 13.1 90.2 

pontianak utara 6 9.8 9.8 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

 

ANALISA UNIVARIAT 

1. Karakteristik Orang  

a. Usia 

 umur responden 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Produktif ( 18-65 tahun ) 57 93.4 93.4 93.4 

Usia Lanjut ( >65 tahun ) 4 6.6 6.6 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

b. Jenis Kelamin 

 jenis kelamin 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid laki - laki 27 44.3 44.3 44.3 

perempuan 34 55.7 55.7 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

c. Pekerjaan  

 pekerjaan sebelum tb 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 



Valid Guru SMA 1 1.6 1.6 1.6 

Guru SMP 1 1.6 1.6 3.3 

IRT 18 29.5 29.5 32.8 

Pemulung 1 1.6 1.6 34.4 

pensiunan PNS 2 3.3 3.3 37.7 

PNS 2 3.3 3.3 41.0 

polisi 1 1.6 1.6 42.6 

sekertaris lura 1 1.6 1.6 44.3 

TNI AD 1 1.6 1.6 45.9 

TU di SMA 1 1.6 1.6 47.5 

wiraswasta 26 42.6 42.6 90.2 

wirausaha 6 9.8 9.8 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

d. Riwayat polusi udara 

 terpapar asap kendaraan bermotor 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ya 38 62.3 62.3 62.3 

tidak 23 37.7 37.7 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 
 

e. Derajat berat merokok 

 
 derajat berat merokok 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid tidak merokok 30 49.2 49.2 49.2 

sedang 10 16.4 16.4 65.6 

berat 21 34.4 34.4 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

f. Riwayat Merokok 

 1. riwayat perilaku merokok pada saat pertama kali merokok 

                                                 umur riwayat merokok pertama kali 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 10-15 tahun 1 1.6 1.6 1.6 

15-20 tahun 10 16.4 16.4 18.0 

20-25 tahun 15 24.6 24.6 42.6 



25-30 tahun 4 6.6 6.6 49.2 

30-35 tahun 1 1.6 1.6 50.8 

Tidak merokok 30 49.2 49.2 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

  banyaknya mengkonsumsi rokok pertama kali 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 10 batang 5 8.2 8.2 8.2 

20 batang 1 1.6 1.6 9.8 

3 batang 2 3.3 3.3 13.1 

4 batang 1 1.6 1.6 14.8 

5 batang 9 14.8 14.8 29.5 

7 batang 1 1.6 1.6 31.1 

8 batang 12 19.7 19.7 50.8 

Tidak merokok 30 49.2 49.2 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

 

2. riwayat perilaku merokok pada saat paling banyak mengkonsumsi 

rokok 

  umur riwayat merokok paling banyak 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 20-25 tahun 1 1.6 1.6 1.6 

25-30 tahun 7 11.5 11.5 13.1 

30-35 tahun 6 9.8 9.8 23.0 

35-40 tahun 8 13.1 13.1 36.1 

40-45 tahun 7 11.5 11.5 47.5 

45-50 tahun 2 3.3 3.3 50.8 

Tidak merokok 30 49.2 49.2 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

 

  
 
 
 
 



 banyaknya mengkonsumsi rokok paling banyak 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 10 batang 9 14.8 14.8 14.8 

15 batang 16 26.2 26.2 41.0 

16 batang 2 3.3 3.3 44.3 

20 batang 2 3.3 3.3 47.5 

30 batang 1 1.6 1.6 49.2 

8 batang 1 1.6 1.6 50.8 

Tidak merokok 30 49.2 49.2 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

 

                                                                    sampai umur berapa mengkonsumsi rokok paling banyak 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 20-25 tahun 1 1.6 1.6 1.6 

25-30 tahun 7 11.5 11.5 13.1 

30-35 tahun 6 9.8 9.8 23.0 

35-40 tahun 8 13.1 13.1 36.1 

40-45 tahun 6 9.8 9.8 45.9 

45-50 tahun 3 4.9 4.9 50.8 

Tidak merokok 30 49.2 49.2 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

3. riwayat perilaku merokok pada saat terakhir kali merokok 

  umur terakhir kali mengkonsumsi rokok 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 20-25 tahun 1 1.6 1.6 1.6 

25-30 tahun 6 9.8 9.8 11.5 

30-35 tahun 6 9.8 9.8 21.3 

35-40 tahun 4 6.6 6.6 27.9 

40-45 tahun 5 8.2 8.2 36.1 

45-50 tahun 4 6.6 6.6 42.6 

50-55 tahun 3 4.9 4.9 47.5 

55-60 tahun 1 1.6 1.6 49.2 

65-70 tahun 1 1.6 1.6 50.8 

Tidak merokok 30 49.2 49.2 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 



  banyaknya terakhir kali mengkonsumsi rokok 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 10 batang 3 4.9 4.9 4.9 

15 batang 1 1.6 1.6 6.6 

16 batang 1 1.6 1.6 8.2 

3 batang 4 6.6 6.6 14.8 

4 batang 6 9.8 9.8 24.6 

5 batang 13 21.3 21.3 45.9 

6 batang 1 1.6 1.6 47.5 

8 batang 2 3.3 3.3 50.8 

Tidak merokok 30 49.2 49.2 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

 

4. paparan asap rokok orang lain 

                terpapar asap rokok orang lain 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ya 61 100.0 100.0 100.0 

 
 terpapar dimana 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid dirumah 29 47.5 47.5 47.5 

dikantor 8 13.1 13.1 60.7 

ditempat umum 24 39.3 39.3 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

g. Perilaku olahraga 

 1. Kebiasaan Olahraga Sebelum TB 

 kebiasaan olahraga sebelum tb 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ya 59 96.7 96.7 96.7 

tidak 2 3.3 3.3 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

2. Kebiasaan Olahraga Setelah TB 



 kebiasaan olahraga setelah tb 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ya 59 96.7 96.7 96.7 

tidak 2 3.3 3.3 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

3. Jenis Olahraga 

                       jenis olahraga sebelum tb 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid tidak olahraga 2 3.3 3.3 3.3 

jalan kaki 37 60.7 60.7 63.9 

lari 10 16.4 16.4 80.3 

bersepeda 3 4.9 4.9 85.2 

senam 9 14.8 14.8 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

 

4. Frekuensi melakukan olahraga 

 frekuensi melakukan olahraga 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid tidak olahraga 2 3.3 3.3 3.3 

1x seminggu 37 60.7 60.7 63.9 

2x seminggu 11 18.0 18.0 82.0 

3x seminggu 11 18.0 18.0 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

h. Riwayat penyakit 

 1. Flu 

 pernah menderita flu 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ya 60 98.4 98.4 98.4 

tidak 1 1.6 1.6 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 



 2. Asma 

 pernah menderita asma 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ya 13 21.3 21.3 21.3 

tidak 48 78.7 78.7 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 
 

 2. Karakteristik Tempat 

a. Kondisi Rumah 

 1. Ventilasi rumah 

 ventilasi rumah responden 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  memenuhi syarat 20 32.8 32.8 32.8 

tidak memenuhi syarat 41 67.2 67.2 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

  

 2. Ventilasi kamar penderita 

 ventilasi kamar penderita 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  memenuhi syarat 20 32.8 32.8 32.8 

tidak memenuhi syarat 41 67.2 67.2 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

 

b. Tempat pengobatan TB 

 riwayat tempat pengobatan TB 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid balai pengobatan paru 9 14.8 14.8 14.8 

Puskesmas Alianyang 5 8.2 8.2 23.0 

Puskesmas gg sehat 2 3.3 3.3 26.2 



puskesmas kampung bali 
1 1.6 1.6 27.9 

puskesmas kampung 
bangka 2 3.3 3.3 31.1 

puskesmas karya mulia 1 1.6 1.6 32.8 

puskesmas komyos 
sudarso 2 3.3 3.3 36.1 

puskesmas parit haji huse 
1 1.6 1.6 37.7 

puskesmas parit mayor 1 1.6 1.6 39.3 

puskesmas purnama 2 3.3 3.3 42.6 

Puskesmas saigon 2 3.3 3.3 45.9 

puskesmas siantan hilir 3 4.9 4.9 50.8 

Puskesmas Sungai Raya 
Dal 3 4.9 4.9 55.7 

RS Antonius 8 13.1 13.1 68.9 

RS bhayangkara 2 3.3 3.3 72.1 

RS Yarsi 3 4.9 4.9 77.0 

RSUD sudarso 10 16.4 16.4 93.4 

RSUD Syarif M. Aqarie 4 6.6 6.6 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

 

 

 

3. Karakteristik Waktu 

a. Jarak Batuk dengan pertama kali didiagnosis TB  

 jarak batuk dengan pertama kali didiagnosis TB 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 bulan 16 26.2 26.2 26.2 

2 bulan 16 26.2 26.2 52.5 

3 bulan 24 39.3 39.3 91.8 

4 bulan 5 8.2 8.2 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

b. Jarak Diagnosis dengan Mulai Melakukan Pengobatan TB 

 jarak diagnosis dengan mulai melakukan pengobatan TB 
 



  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 bulan 59 96.7 96.7 96.7 

2 bulan 1 1.6 1.6 98.4 

3 bulan 1 1.6 1.6 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

c. Jarak Pengobatan dengan Terakhir Kali Mengkonsumsi Obat TB 

 jarak pengobatan dengan terkahir kali mengkonsumsi obat TB 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 10 bulan 1 1.6 1.6 1.6 

11 bulan 1 1.6 1.6 3.3 

6 bulan 27 44.3 44.3 47.5 

7 bulan 15 24.6 24.6 72.1 

8 bulan 11 18.0 18.0 90.2 

9 bulan 6 9.8 9.8 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

d. Jarak Sembuh dengan Mulai Sesak nafas 

 jarak sembuh dengan mulai sesak nafas 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 bulan 2 3.3 3.3 3.3 

11 bulan 6 9.8 9.8 13.1 

12 bulan 1 1.6 1.6 14.8 

3 bulan 3 4.9 4.9 19.7 

4 bulan 5 8.2 8.2 27.9 

5 bulan 9 14.8 14.8 42.6 

6 bulan 10 16.4 16.4 59.0 

7 bulan 8 13.1 13.1 72.1 

8 bulan 6 9.8 9.8 82.0 

9 bulan 4 6.6 6.6 88.5 

10 bulan 7 11.5 11.5 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

 

 



e. Jarak Sesak Nafas dengan Dinyatakan SOPT 

 jarak sesak nafas dengan dinyatakan SOPT 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 bulan 60 98.4 98.4 98.4 

2 bulan 1 1.6 1.6 100.0 

Total 61 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


