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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 

Tuberkulosis Resisten Obat (TB RO) adalah TB yang disebabkan 

oleh kuman mycobacterium tuberculosis yang mengalami kekebalan 

terhadap obat anti tuberculosis (OAT). Multi Drug Resistant Tuberculosis 

(MDR TB) adalah TB resisten obat terhadap minimal 2 (dua) obat anti TB 

yang paling poten yaitu INH dan Rifampicin secara bersama-sama atau 

disertai resisten terhadap obat anti TB lini pertama lainnya seperti 

etambutol, streptomisin dan pirazinamid. 

Beban permasalahan TB MDR di tingkat global, Indonesia berada 

diperingkat 8 dari 27 negara dengan beban TB MDR  terbanyak di dunia 

dengan perkiraan pasien TB MDR sebesar 6.900, yaitu 1,9% dari kasus 

baru dan 12% dari kasus pengobatan ulang. Diperkirakan kasus TB MDR 

sebanyak 5.900 kasus yang berasal  dari TB Paru baru dan 1.000 kasus 

dari TB Paru pengobatan ulang. 

Permasalahan Tuberkulosis (TB) Multidrug Resisten (MDR)  juga 

telah mendapat perhatian besar oleh pemerintah. Indonesia telah 

melakukan beberapa survey resistensi OAT untuk mendapatkan data 

resistensi OAT. Survey tersebut diantaranya dilakukan di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2006, menunjukkan data kasus TB MDR diantara kasus 

baru TB adalah 1,9% dan kasus TB MDR pada TB yang pernah diobati 
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sebelumnya adalah 17,1%; di Kota Makassar pada tahun 2007, data 

kasus TB MDR diantara kasus baru TB adalah sebesar 4,1% dan pada TB 

yang pernah diobati sebelumnya adalah 19,2%. Hasil survey terakhir yang 

dilakukan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 menunjukkan angka 

2% untuk kasus baru dan 9,7% untuk kasus pengobatan ulang. Secara 

global, WHO pada tahun 2011 menggunakan angka 2% untuk kasus baru 

dan 12% untuk kasus pengobatan ulang dalam memperkirakan jumlah 

kasus TB MDR di Indonesia (RI, 2013). 

Kasus TB RO yang ditemukan tahun 2017 di Sulawesi Selatan 

sebanyak 143 orang. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun 

dimana pada tahun 2015 sebanyak 100 orang dan tahun 2016 jumlah 

kasus TB RO sebanyak 106 orang (P2PL, 2018). Melihat tren kasus TB 

RO yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kasus TB RO perlu 

diwaspadai mengingat penanganan TB RO sangat sulit dengan tingkat 

keberhasilan pengobatan masih dibawah 75% dan membutuhkan biaya 

yang cukup mahal.  

Meningkatnya kasus TB RO lebih banyak terjadi pada pasien yang 

pernah mendapatkan pengobatan TB sebelumnya. Penderita TB saat ini 

semakin meningkat baik kasus baru TB maupun kasus ulangan TB. Data 

hasil survey prevalensi tahun 2013 menunjukkan angka prevalensi TB 

paru dengan konfirmasi bakteriologis untuk semua umur adalah 

601/100.000 penduduk dan estimasi prevalensi pada kelompok penduduk 

diatas 15 tahun untuk wilayah diluar region Sumatra, Jawa dan Bali adalah 
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842/100.000 penduduk (Dina, 2015). Stop TB WHO menyatakan bahwa 

untuk menurunkan insiden tuberculosis, pengendalian akan bergerak 

keluar dari kotak tuberculosis dengan menekankan pada isu determinan 

sosial. Hal tersebut didasari pada pentingnya kebijakan dan intervensi 

determinan sosial pengendalian tuberculosis. Penyebab utama 

meningkatnya beban masalah TB adalah kemiskinan, pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi tetapi dengan disparitas yang terlalu lebar, beban 

determinan sosial yang masih berat, kegagalan program TB, perubahan 

demografi karena meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan struktur 

umur kependudukan, besarnya masalah kesehatan lain yang bisa 

mempengaruhi tetap tingginya beban TB seperti gizi buruk, merokok, 

diabetes, dampak HIV dan kekebalan ganda kuman TB terhadap obat anti 

TB (multidrug resistance=MDR) semakin menjadi masalah akibat kasus 

yang tidak berhasil disembuhkan (RI, 2014). 

Penularan penyakit TB Paru juga tidak terlepas dari faktor budaya, 

terutama berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan perilaku dari 

masyarakat setempat. Selain itu, selama masa pengobatan masalah 

terbesar yang dihadapi adalah memastikan bahwa pasien mematuhi dan 

menyelesaikan pengobatan hingga tuntas (Cramm et al., 2010, Media, 

2011). Proses pengobatan yang dilakukan dengan tidak  teratur dan tidak 

sesuai standar pengobatan TB, maka hal ini merupakan risiko terjadinya 

TB Resisten Obat. Resisten terjadi karena adanya mutasi penggunaan 
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obat yang tidak tepat dan tidak teratur, sehingga menimbulkan mutasi 

pada gen yang mengkode/menyandi target OAT.  

Permasalahan TB RO pada dasarnya adalah fenomena buatan 

manusia, sebagai akibat dari pengobatan pasien TB yang tidak adekuat 

yang menyebabkan terjadinya penularan dari pasien TB RO ke orang lain. 

Dalam konsep epidemiologi, terjadinya suatu penyakit merupakan hasil 

interaksi antara host, agent dan lingkungan. Dalam konteks TB RO, peran 

sistem pelayanan kesehatan sangat penting. Terdapat lima celah 

penyebab terjadinya TB RO (spigots) yaitu 1) pemberian terapi TB yang 

tidak adekuat, 2) Masa infeksius yang terlalu panjang akibat 

keterlambatan diagnosis akan menyebabkan penyebaran galur resitensi 

obat. Penyebaran ini tidak hanya pada pasien di rumah sakit tetapi juga 

pada petugas rumah sakit, asrama, penjara dan keluarga pasien, 3) 

Pasien dengan TB-RO diterapi dengan OAT jangka pendek akan 

menyebarkan kuman, 4) Pasien dengan OAT yang resisten terhadap 

kuman tuberkulosis yang mendapat pengobatan jangka pendek dengan 

monoterapi akan menyebabkan bertambah banyak OAT yang resisten 

(’’The amplifier effect”), 5) HIV mempercepat terjadinya infeksi TB mejadi 

sakit TB dan akan memperpanjang periode infeksious (Soepandi, 2010). 

Pasien yang pernah diobati sebelumnya mempunyai kemungkinan 

resistensi empat kali lebih tinggi dan untuk TB MDR, 10 kali lebih tinggi 

daripada pasien yang belum pernah menjalani pengobatan. Walaupun 

risiko pasien baru lebih rendah untuk terkena TB MDR dibanding pasien 



 
 

5 
 

yang pernah mempunyai riwayat pengobatan sebelumnya, dibeberapa 

negara jumlah kasus TB MDR lebih banyak ditemukan yang berasal dari 

kasus pasien baru dibanding pasien yang telah berobat sebelumnya 

(WHO, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa penularan TB MDR sudah 

banyak terjadi secara primer. Salah satu sifat dari kuman TB MDR adalah 

kemampuan untuk menularkan kuman dengan sifat yang sama yaitu 

resisten terhadap INH dan Rifampicin sehingga seseorang akan juga 

menderita TB MDR. 

Suatu Penelitian yang dilakukan secara prospektif terhadap 251 

pasien TB di India didapatkan 52 kasus TB MDR dan diidentifikasi 

sebanyak 36 (69,2%) kasus adalah pasien TB yang pernah mengalami 

default selama pengobatan dan 11 (21,2%) kasus merupakan pasien 

kambuh. Alasan utama pasien mengalami lost to follow up adalah  

transportasi, efek samping obat TB, dan pendapatan (Balaji et al., 2010). 

Pada penelitian lainnya yang dilakukan di Bellarus didapatkan hasil yang 

sama  yaitu pasien yang telah memiliki riwayat pengobatan sebelumnya 

merupakan faktor risiko yang paling kuat terjadinya TB Resisten Obat 

(Odd Ratio 6.1; CI 4.8–7.7) (Skrahina et al., 2013). Penelitian di Afrika 

juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kejadian TB 

MDR dengan riwayat pengobatan sebelumnya OR=0.004 CI:0.000-0.052 

(Diande´ et al., 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Tola et.al (2015) juga menunjukkan 

bahwa, faktor utama terjadinya pasien yang tidak teratur berobat dan lost 
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to follow up di negara-negara berkembang adalah faktor sosial ekonomi, 

perilaku, petugas pelayanan kesehatan dan status HIV. Faktor sosial 

ekonomi yaitu umur, gender, ketersediaan pangan, transportasi, dukungan 

sosial dan pekerjaan, sementara faktor perilaku yaitu stigma, kenyamanan 

setelah berobat beberapa minggu, merokok dan konsumsi alkohol. 

Disamping kedua faktor tersebut, kurangnya komunikasi antara pasien 

dan petugas kesehatan, jarak fasilitas pelayanan kesehatan serta efek 

samping pengobatan pada pasien TB HIV juga berhubungan dengan 

ketidakteraturan berobat dan lost to follow up (TOLA et al., 2015)   

Penelitian yang dilakukan di RS Persahabatan didapatkan 92% 

pasien TB MDR telah memiliki riwayat pengobatan TB lebih dari satu kali 

pengobatan sebelumnya. Riwayat pengobatan TB sebelumnya yang 

banyak adalah kasus kronik atau gagal pengobatan kategori 2 sebesar 

36% dan pengobatan setelah lalai kategori 1 dan kategori 2 sebesar 16% 

(Nofizar et al., 2010). Pada penelitian lain yang dilakukan di RSU Labuang 

Baji menunjukkan faktor risiko riwayat berobat TB ditemukan sebesar 60% 

telah menjalani pengobatan TB lebih dari satu kali (Munawwarah et al., 

2013). 

Determinan sosial merupakan salah satu aspek yang 

mempengaruhi kejadian TB di masyarakat. Kurangnya ketersediaan 

pangan, malnutrisi, kondisi lingkungan, pendapatan, keadaan geografis 

dan budaya membuat keterbatasan dalam mengakses pelayanan 

kesehatan (Ekaza et al., 2013, Kipp et al., 2011). Suatu penelitian TB 
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MDR yang dilakukan oleh Sachin dan Nerges (2005) membahas 

determinan biomedical, sosial dan perilaku pada masyarakat miskin dan 

gender. Penelitian yang dilakukan lebih ditujukan pada negara-negara 

sedang berkembang yang memiliki beban permasalahan TB MDR secara 

multidimensi. Hasilnya didapatkan sebagian besar kasus yang ditemukan 

berobat di pelayanan kesehatan swasta secara tidak teratur, rendahnya 

pembiayaan, ketidaktahuan, dan yang paling berpengaruh adalah sosial 

yaitu kemiskinan yang berdampak pada gizi kurang, diskriminasi gender, 

stigma sosial, migrasi dan masalah ekonomi (Atre and Mistry, 2005). 

Stigma sosial dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit 

tuberculosis sangat mempengaruhi dalam keberlangsungan pengobatan 

TB. Penelitian Jittimanee et.al (2009) menunjukkan masih tingginya stigma 

yang terjadi pada pasien TB-HIV yaitu 500 pasien (65%),  177 (23%) yang 

masih rendah pengetahuannya tentang TB dan 379 (49%) yang masih 

rendah pengetahuannya tentang HIV (Jittimanee et al., 2009). Sementara 

itu pada penelitian yang lain mendapatkan pengetahuan yang rendah 

mempunyai risiko lima kali terjadinya lost to follow up pada pasien TB 

(Cherkaoui et al., 2014). 

Faktor dukungan selama pengobatan baik dukungan keluarga 

maupun lingkungan sekitarnya yaitu teman, tetangga, masyarakat secara 

umum juga tak kalah pentingnya. Dukungan yang baik akan berdampak 

pada pasien dengan semakin baiknya motivasi pasien untuk melakukan 
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pengobatan secara tuntas walaupun stigma dilingkungan sekitarnya dapat 

mempengaruhi keberlangsungan pengobatannya.  

Penelitian survival yang dilakukan di RSUP Persahabatan tentang 

laju kesembuhan penyakit TB menunjukkan laki-laki memiliki peluang 

sembuh lebih besar dan waktu pengobatan lebih cepat dibanding 

perempuan. Sementara itu yang tidak merokok memiliki peluang sembuh 

lebih besar dan waktu pengobatan lebih cepat dibanding dengan yang 

merokok (Maulana et al., 2014). Penelitian survival di Lithuania 

menunjukkan faktor sosial, demografi, infeksi HIV dan keturunan 

mempengaruhi peluang kesembuhan pasien TB MDR/XDR (Balabanova 

et al., 2011b, Kim et al., 2010). Pada penelitian berbeda juga menujukkan 

kelompok pasien non TB MDR lebih banyak yang mampu bertahan hidup 

hingga 5 tahun dibanding kelompok pasien TB MDR. Selain itu, pasien TB 

XDR mempunyai peluang hidup lebih pendek khususnya pasien yang juga 

mengalami HIV (Balabanova et al., 2011a). 

Pasien TB RO yang semakin meningkat khususnya di Sulawesi 

Selatan akan dibutuhkan penelitian lebih lanjut secara ilmiah faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju densitas kejadian TB RO pada pasien ulangan. 

Di Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki angka lost to follow 

up TB yang cukup tinggi dan kasus ini merupakan kelompok yang berisiko 

mengalami TB RO. Data tahun 2017 menunjukkan sebanyak 1.670 

suspek TB RO berasal dari pasien ulangan dan ditemukan sebanyak 133 

kasus yang mengalami Resisten Rifampicin berdasarkan hasil 
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pemeriksaan mesin geneXpert. Selain itu, data hasil evaluasi kasus TB 

yang diobati tahun 2015 menunjukkan sebanyak 879 kasus yang 

mengalami lost to follow up dan gagal pengobatan dari 12.911 kasus TB. 

Pada pasien TB RO juga menunjukkan angka lost to follow up yang cukup 

tinggi yaitu pasien yang berobat sejak tahun 2013 sebanyak 38% dan 

tahun 2014 sebanyak 37% (P2PL, 2017). 

Angka lost to follow up pasien TB RO yang tinggi disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu rendahnya pengetahuan pasien TB RO dalam fase 

pengobatan sehingga menimbulkan kejenuhan pasien, rendahnya 

motivasi untuk sembuh, tingginya efek samping pengobatan TB RO, 

rendahnya dukungan keluarga dan stigma yang dirasakan oleh pasien. 

Kejadian lost to follow up banyak terjadi pada fase intensif yaitu fase 

pengobatan yang dilakukan setiap hari dengan menggunakan obat injeksi 

sekurang-kurangnya 6 bulan atau 4 bulan setelah terjadi konversi biakan. 

Seseorang akan dinyatakan mengalami konversi bila pemeriksaan dahak 

dan biakan 2 kali berurutan dengan jarak pemeriksaan 30 hari 

menunjukkan hasil negatif. 

Pada penelitian ini akan mengukur laju densitas kejadian TB RO 

pada pasien ulangan TB dan ketahanan pasien TB RO selama 

pengobatan dengan fokus pada aspek sosial masyarakat. Pasien TB RO 

yang mengalami  lost to follow up atau mangkir (adherence) dalam masa 

pengobatan fase intensif, akan dilakukan intervensi dengan pendekatan 

motivational interviewing. Pemberian konseling dengan pendekatan 
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motivational interviewing diharapkan dapat memperbaiki perilaku pasien 

terhadap pengobatan TB RO karena ditanamkan kesadaran individu untuk 

mentaati pengobatan yang didasari adanya keinginan yang timbul dari 

dirinya sendiri 

Hasil akhir penelitian ini diharapkan adanya informasi yang menjadi 

determinan survival pasien TB RO dan peneliti juga akan 

mengembangkan suatu model pendekatan intervensi yang efektif untuk 

menekan terjadinya lost to follow up pada pasien TB RO yang menjalani 

pengobatan. Model ini dikembangkan dengan pendekatan sosial 

masyarakat melalui motivational interviewing sehingga penderita TB RO 

akan melalui pengobatan hingga sembuh.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan TB MDR di Indonesia masih mendapat perhatian 

besar oleh pemerintah. Indonesia menempati urutan ke-9 diantara 27 

negara yang mempunyai beban tinggi untuk TB MDR. Pada tahun 2013 

WHO memperkirakan terdapat 6.800 kasus baru TB MDR di Indonesia 

setiap tahunnya. Diperkirakan 2,8% dari kasus TB baru dan 16% dari 

kasus TB pengobatan ulang merupakan kasus TB MDR.  

Pengobatan TB MDR diberikan pada pasien TB Resisten 

Rifampicin dan TB MDR. TB MDR adalah resisten ganda kuman 

Mycobacterium tuberculosis terhadap isoniazid dan rifampicin (dengan 

atau tanpa resisten terhadap OAT komponen lainnya). Pada dasarnya TB 

MDR adalah suatu fenomena buatan manusia, sebagai akibat dari riwayat 
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pengobatan sebelumnya yang tidak adekuat, ketidakpatuhan menelan 

obat, dan penyakit lain terutama adanya gangguan immunologis yang 

menyertai penderita, serta factor sosial penderita. 

Penatalaksanaan TB RO lebih rumit dan memerlukan perhatian 

yang lebih banyak dibanding penatalaksanaan TB yang tidak resisten. 

Efek samping dari pengobatan yang cukup berat membuat banyak terjadi 

lost to follow up dari pasien TB RO. Selain itu berbagai faktor sosial 

mempengaruhi selama menjalani pengobatan yang membuat seseorang 

tidak menjalani pengobatan sesuai dengan standar tatalaksana TB RO. 

Hal ini memicu terjadinya TB XDR yaitu TB MDR yang disertai resisten 

terhadap salah satu obat golongan fluorokuinolon dan salah satu dari OAT 

injeksi lini kedua (kapreomisin,kanamisin dan amikasin).  

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor risiko 

terjadinya TB RO, baik itu dari aspek klinis maupun dari aspek sosial 

masyarakat. Namun masih sedikit penelitian yang dilakukan untuk menilai 

laju densitas kejadian TB RO pada pasien ulangan yang ditinjau dari 

aspek sosial, begitu pula dengan ketahanan pasien TB RO selama 

pengobatan serta model intervensi pada pasien TB RO yang mengalami 

lost to follow up dengan pendekatan motivational interviewing. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : “Bagaimana survival pasien TB RO dan pengaruh 

intervensi dengan pendekatan motivational interviewing untuk menekan 

kejadian lost to follow up pasien TB RO” 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis survival pasien TB RO dan membuktikan pengaruh 

intervensi dengan pendekatan motivational interviewing untuk 

menekan kejadian lost to follow up pasien TB RO di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis laju densitas kejadian TB RO pada pasien ulangan 

TB berdasarkan faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan, tempat pengobatan TB sebelumnya, riwayat 

pengobatan, dan merokok. 

b. Menganalisis besar risiko kejadian TB RO pada pasien ulangan TB 

berdasarkan faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan, tempat pengobatan TB sebelumnya, riwayat 

pengobatan, dan merokok. 

c. Menganalisis survival pengobatan pasien TB RO berdasarkan  

faktor efikasi diri, respon efektif, persepsi tentang kerentanan, 

persepsi tentang keparahan penyakit, dukungan keluarga dan 

stigma sosial. 

d. Menganalisis besar risiko ketahanan pengobatan pasien TB RO 

berdasarkan  faktor efikasi diri, respon efektif, persepsi tentang 

kerentanan, persepsi tentang keparahan penyakit, dukungan 

keluarga dan stigma social. 
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e. Menganalisis  determinan  ketahanan  pengobatan  pada  pasien 

TB RO. 

f. Membuktikan pengaruh intervensi dengan pendekatan motivational 

interviewing  untuk  menekan  kejadian  lost  to  follow  up  pasien 

TB RO 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat ilmiah 

a. Menambah pengetahuan tentang faktor risiko sosial yang 

mempengaruhi laju densitas kejadian TB RO dan ketahanan 

pengobatan pasien TB RO, sehingga dapat memperbaharui 

pengetahuan tentang TB RO di Sulawesi Selatan  

b. Memberikan informasi tentang model intervensi dengan 

pendekatan motivational interviewing kepada pasien TB RO 

sehingga tidak mengalami lost to follow up. 

2. Manfaat institusi 

Informasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan arah 

kebijakan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pengembangan 

program pencegahan dan pengendalian TB RO. 

3. Manfaat praktis 

Bagi peneliti merupakan pengalaman berharga dalam melakukan 

penelitian di lapangan sehingga dapat memperluas wawasan 

keilmuan terutama tentang TB RO  
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4. Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat, 

penderita TB RO dan keluarga penderita dalam upaya pencegahan 

dan pengendalian TB RO.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TUBERKULOSIS MULTIDRUG RESISTEN (TB MDR) 

1. Epidemiologi TB MDR 

Pada tahun 2011, Badan kesehatan dunia (World Health 

Organization/ WHO) memperkirakan di dunia terdapat sekitar 500.000 

kasus TB yang resistan terhadap INH dan Rifampisin (TB MDR) setiap 

tahunnya dengan angka kematian sekitar 150.000. Jumlah tersebut 

baru sekitar 10% yang telah ditemukan dan diobati. World Health 

Organization memperkenalkan manajemen terpadu untuk penanganan 

pasien TB MDR yang disebut sebagai Programmatic Management of 

Drug Resistant TB (PMDT). Dalam Rencana Global Pengendalian TB 

(The Global Plan to Stop TB) 2006-2015 yang telah direvisi secara 

global direncanakan untuk mengobati sekitar 1,6 juta pasien TB MDR di 

dunia pada tahun 2006 sampai 2015 dimana 60% dari jumlah pasien 

tersebut berada di negara-negara dengan beban TB MDR (MDR TB 

high burden countries). 

Prevalensi TB MDR di dunia diperkirakan 2-3 kali lipat lebih 

tinggi dari insidens. Global TB report dari WHO tahun 2011 mengenai 

hasil surveilans resistansi OAT di beberapa negara menunjukkan 

terdapatnya negara atau wilayah yang memiliki angka resistansi 

terhadap OAT yang sangat tinggi dan bahkan di beberapa wilayah 
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seperti di negara‐negara pecahan Uni Soviet telah menghadapi 

ancaman endemic dan epidemic TB MDR. 

Secara global, WHO pada tahun 2011 menggunakan angka 2% 

untuk kasus baru dan 12% untuk kasus pengobatan ulang dalam 

memperkirakan jumlah kasus TB MDR di Indonesia. Kegiatan 

Programmatic Management of Drug Resistant TB (PMDT) atau yang 

kemudian dialihbahasakan menjadi Manajemen Terpadu Pengendalian 

TB MDR (MTPTRO) sebagai upaya tatalaksana pasien TB MDR mulai 

dilaksanakan di Indonesia sejak pertengahan tahun 2009. 

2. Pengertian 

Resistensi ganda adalah Micobacterium tuberkulosis yang 

resisten minimal terhadap rifampisin dan INH dengan atau tanpa OAT 

lainnya. Rifampisin dan INH merupakan 2 obat yang sangat penting 

pada pengobatan TB yang diterapkan pada strategi DOTS. Secara 

umum resitensi terhadap obat anti tuberkulosis dibagi menjadi : 

a. Resistensi primer ialah apabila pasien sebelumnya tidak pernah 

mendapat pengobatan OAT atau telah mendapat pengobatan OAT 

kurang dari 1 bulan 

b.  Resistensi initial ialah apabila kita tidak tahu pasti apakah pasien 

sudah ada riwayat pengobatan OAT sebelumnya atau belum 

pernah.   

c. Resistensi sekunder ialah apabila pasien telah mempunyai riwayat 

pengobatan OAT minimal 1 bulan  
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3. Mekanisme Resistensi 

Multidrug resistant tuberculosis (MDR TB) adalah TB yang 

disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis (M.TB) resisten in vitro 

terhadap isoniazid (H) dan rifampisin (R) dengan atau tanpa resisten 

obat lainnya. Terdapat 2 jenis kasus resistensi obat yaitu kasus baru 

dan kasus telah diobati sebelumnya. Kasus baru resisten obat TB yaitu 

terdapatnya galur M.TB resisten pada pasien baru didiagnosis TB dan 

sebelumnya tidak pernah diobati obat anti tuberkulosis atau durasi 

terapi kurang 1 bulan. Pasien ini terinfeksi galur M.TB yang telah 

resisten obat disebut dengan resistensi primer. Kasus resisten OAT 

yang telah diobati sebelumnya yaitu terdapatnya galur M.TB resisten 

pada pasien selama mendapatkan terapi TB sedikitnya 1 bulan. Kasus 

ini awalnya terinfeksi galur M.TB yang masih sensitif obat tetapi selama 

perjalanan terapi timbul resistensi obat atau disebut dengan resistensi 

sekunder (acquired). 

Secara mikrobiologi resistensi disebabkan oleh mutasi genetik 

dan hal ini membuat obat tidak efektif melawan basil mutan yang telah 

mengalami mutasi. Contoh mutasi yang membuat resisten terhadap 

INH dan rifampicin adalah 3 x 10-8 dan 2 x10-10 mutasi per bakteri per 

generasi. Mutasi dapat terjadi spontan menghasilkan resistensi OAT. 

Diantara satu dalam 106-108 basil tuberkel adalah mutan spontan yang 

resisten terhadap obat OAT lini pertama. Populasi galur Micobacterium 

tuberculosis resisten mutan dalam jumlah kecil dapat dengan mudah 
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diobati, namun terapi TB yang tidak adekuat menyebabkan proliferasi 

dan meningkatkan populasi galur Mycobacterium tuberculosis yang 

resisten terhadap obat anti tuberkulosis. 

Resisten lebih dari 1 OAT jarang disebabkan genetik dan 

biasanya merupakan hasil penggunaan obat yang tidak adekuat, oleh 

karena itu sebelum penggunaan OAT sebaiknya dipastikan 

Mycobacterium tuberculosis sensitif terhadap OAT yang akan diberikan. 

Kemoterapi jangka pendek pun dapat menyebabkan galur lebih resisten 

terhadap obat yang digunakan atau sebagai efek penguat resistensi. 

Penularan galur resisten obat pada populasi juga merupakan sumber 

kasus resistensi obat baru. Selain itu dengan meningkatnya koinfeksi 

TB HIV menyebabkan progresi awal infeksi MDR TB menjadi risiko 

MDR TB dan peningkatan penularan MDR TB (Hanafi and 

Prasenohadi, 2010) 

a. Resistensi primer (PDR) dan sekunder 
 

Resistensi   primer   adalah   keadaan resistensi terhadap 

OAT pada penderita yang belum pernah mendapat pengobatan 

dengan OAT sebelumnya.   Faktor risiko terjadinya resistensi primer 

OAT adalah kasus infeksi oleh kuman TB yang resistensi OAT.   

Keadaan resisten primer ini dijumpai secara geografis pada tempat 

yang mempunyai risiko tinggi untuk resistensi OAT, atau secara 

etnis pada orang bukan kulit putih, pada orang muda, pada  infeksi 

HIV,  atau pada pemakaian berbagai obat-obat suntik. Resistensi 
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sekunder adalah resistensi yang terjadi pada penderita yang 

pernah mendapat OAT sebelumnya 

b. Resistensi Obat Anti Tuberkulosis Didapat (ADR=Acquired Drug 
Resistance) 

 
Epidemi resistensi multipel OAT adalah produk akhir dari 

resistensi OAT didapat. Proses terjadinya ADR pada  individu  yang  

terinfeksi  kuman  TBc, sesuai dengan proporsi dari populasi kuman 

tersebut. Melalui episode ADR terjadi resistensi multipel OAT 

(multiple  drug resistance = MDR). Secara epidemiologis, biologis 

dan klinis, ADR sangat berbeda dengan PDR. Manifestasi klinik 

timbulnya resistensi OAT terjadi melalui tiga tahapan. Proses 

dimulai dengan mutasi genetik, diikuti perkembangbiakan populasi 

yang resisten, kemudian menimbulkan bakteri yang menjadi 

resisten terhadap OAT. Pemberian OAT tunggal terhadap populasi 

kuman mutan dapat menimbulkan resistensi. Organisme yang 

resisten  berkembang  biak dan menjadi dominan dalam populasi 

kuman. Timbulnya situasi ini akibat penggunaan obat tunggal 

dimana bakteri mutan sudah resisten terhadapnya, atau pada terapi 

yang menggunakan obat-obat yang fungsinya mirip dengan 

penggunaan obat tunggal (misalnya  penderita  tidak patuh 

melaksanakan pengobatan, penulisan resep paket pengobatan 

yang tidak tepat atau terjadi malabsorbsi selektif obat-obatan). 

Untuk mengurangi dan meminimalkan resistensi OAT perlu 
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diterapkan strategi pengobatan DOT (Directly Observed Therapy) 

dan ketaatan pemantauan terhadap paket pengobatan. 

4. Penemuan Pasien TB MDR 

 Penemuan pasien TB MDR adalah suatu rangkaian kegiatan 

yang dimulai dengan penemuan terduga TB MDR menggunakan alur 

penemuan baku, dilanjutkan proses penegakan diagnosis TB MDR 

dengan pemeriksaan dahak, selanjutnya didukung juga dengan 

kegiatan  edukasi pada pasien dan keluarganya supaya penyakit dapat 

dicegah penularannya kepada orang lain. 

a. Kategori Resistensi terhadap Obat Anti TB  

1) Mono-resistance : kekebalan terhadap salah satu OAT, misalnya 

resisten isoniazid (H) 

2) Poly-resistance : kekebalan terhadap lebih dari satu OAT, selain 

kombinasi isoniazid dan rifampisin, misalnya resistan isoniazid dan 

etambutol (HE), rifampisin etambutol (RE), isoniazid etambutol dan 

streptomisin, rifampisin etambutol dan streptomisin (RES).  

3) Multidrug-resistance (MDR) : kekebalan terhadap sekurang-

kurangnya isoniazid dan rifampicin.  

4) Extensive drug-resistance (XDR) : TB-MDR ditambah kekebalan 

terhadap salah salah satu obat golongan fluorokuinolon, dan 

sedikitnya salah satu dari OAT injeksi lini kedua (kapreomisin, 

kanamisin, dan amikasin) 
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5) TB Resistan Rifampisin (TB RR) : resistan terhadap rifampisin 

(monoresistan, poliresistan, TB MDR, TB XDR) yang terdeteksi 

menggunakan metode fenotip atau genotip dengan atau tanpa 

resistan OAT lainnya. 

b. Kriteria Terduga TB MDR 

Pada dasarnya, terduga TB MDR adalah semua orang yang 

mempunyai gejala TB dengan satu atau lebih kriteria di bawah ini yaitu: 

1) Pasien TB gagal pengobatan Kategori 2 

2) Pasien TB pengobatan kategori 2 yang tidak konversi setelah 3 

bulan pengobatan 

3) Pasien TB yang mempunyai riwayat pengobatan TB yang tidak 

standar serta menggunakan kuinolon dan obat injeksi lini kedua 

minimal selama 1 bulan 

4) Pasien TB pengobatan kategori 1 yang gagal  

5) Pasien TB pengobatan kategori 1 yang tidak konversi  

6) Pasien TB kasus kambuh (relaps), kategori 1 dan kategori 2  

7) Pasien TB yang kembali setelah lost to follow‐up (lalai 

berobat/default)  

8) Terduga TB yang mempunyai riwayat kontak erat dengan pasien TB 

MDR  

9) Pasien ko‐infeksi TB-HIV yang tidak respons secara klinis maupun 

bakteriologis terhadap pemberian OAT (bila penegakan diagnosis 

awal tidak menggunakan GeneXpert) 
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Selain sembilan kriteria di atas, kasus TB MDR bisa berasal dari 

kasus baru, utamanya pada kelompok‐kelompok tertentu, seperti pasien 

TB pada ODHA (termasuk  ada populasi kunci HIV) dan pasien TB 

pada populasi rentan lainnya (TB pada ibu hamil, TB Anak, TB DM, TB 

pada kasus malnutrisi, gangguan  system kekebalan tubuh), pasien TB 

BTA (+) baru, pasien TB BTA negatif dengan riwayat pengobatan TB 

sebelumnya, TB Ekstraparu, dan lain-lain. 

5. Penegakan Diagnosis TB MDR 

a. Strategi Diagnosis TB MDR 

Diagnosis TB MDR ditegakkan berdasarkan pemeriksaan uji 

kepekaan obat dengan metode standar yang tersedia di Indonesia. Uji 

kepekaan obat ini bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya 

resistensi M.tuberculosis terhadap OAT. Pemeriksaan laboratorium 

untuk uji kepekaan M.tuberculosis dilakukan dengan metode standar 

yang tersedia di Indonesia yaitu metode konvensional dan metode tes 

cepat (rapid test). 

1). Metode konvensional  

a) Menggunakan media padat (Lowenstein Jensen/LJ) atau media 

cair (MGIT). 

b) Digunakan untuk uji kepekaan terhadap OAT lini pertama dan 

OAT lini kedua 
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2). Tes Cepat (Rapid Test). 

a) Menggunakan Xpert MTB/RIF atau lebih dikenal dengan 

GeneXpert untuk uji kepekaan terhadap Rifampisin 

GeneXpert MTB/RIF merupakan pemeriksaan molekuler secara 

automatis untuk mendeteksi M.tuberculosis dan sekaligus 

mendeteksi resistensi M.tuberculosis terhadap rifampisin. 

Pemeriksaan ini menggunakan metode heminested real-time 

polymerase chain reaction (PCR) assay untuk mendeteksi mutasi 

pada regio hot spot rpoB, kemudian diperiksa dengan beacon 

molecular sebagai probe. Pengujian dilakukan pada platform 

GeneXpert MTB/RIF, mengintegrasikan sampel yang akan diolah 

dalam cartridge plastik sekali pakai. Cartridge ini berisi semua 

reagen yang diperlukan untuk dapat melisiskan bakteri, ekstraksi 

asam nukleat, amplifikasi,dan deteksi gen yang sudah 

diamplifikasi. Hasil pemeriksaan dapat diperoleh dalam waktu 2 

jam dan pemeriksaan ini bersifat automatis.  

b)  Menggunakan Line Probe Assay (LPA): 

Dikenal sebagai Hain test/Genotype MTB DR plus. Hasil 

pemeriksaan dapat diperoleh dalam waktu kurang lebih 24‐48 

jam tergantung ketersediaan sarana dan sumber daya yang ada. 

Digunakan untuk uji kepekaan terhadap Rifampisin dan 

Isoniasid. 

 



 
 

24 
 

b. Alur Diagnosis TB MDR 

Diagnosis TB MDR dipastikan berdasarkan uji kepekaan 

M.tuberculosis baik menggunakan metode konvensional dengan 

menggunakan media padat atau media cair, maupun menggunakan 

metode tes cepat (rapid test) dengan GeneXpert atau dengan LPA. 

Tersedianya alat diagnosis TB MDR dengan metode cepat 

menggunakan GeneXpert, maka alur diagnosis TB MDR yang 

berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. Algoritma Diagnosis TB MDR 

 

Mtb Negatif 

Terduga TB Resisten obat 

Tes cepat dengan geneXpert 

Mtb Sensitif Rifampicin Mtb Resisten Rifampicin 

Biakan dan identifikasi 
kuman Mtb 

Mtb tidak tumbuh Mtb tumbuh 

Uji kepekaan OAT 
lini 1 dan lini 2 

TB MDR (jika ada tambahan resistensi 
terhadap INH), lanjutkan pengobatan 
OAT MDR standar 

Pre XDR (jika ada tambahan 
resistensi terhadap Ofloxsacin atau 
Kanamisin/Amikasin), sesuaikan 
paduan OAT MDR  

TB XDR (jika ada tambahan resistensi 
terhadap Ofloxsacin dan 
Kanamisin/Amikasin), ganti dengan 
paduan OAT XDR 

TB Resisten Rifampicin (TB RR), 
obati dengan OAT MDR standar 
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Pemeriksaan Laboratorium untuk TB MDR 

Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan di laboratorium rujukan 

TB MDR adalah: 

a. Pemeriksaan mikroskopis: 

Pemeriksaan mikroskopis BTA dengan pewarnaan Ziehl Neelsen 

yang dilaksanakan untuk: 

1) Pemeriksaan pendahuluan pada terduga TB MDR, dan 

dilanjutkan dengan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan 

M.tuberculosis. 

2) Pemeriksaan dahak lanjutan (follow‐up) dalam waktu-waktu 

tertentu selama masa pengobatan, dan dilanjutkan dengan 

pemeriksaan biakan untuk memastikan bahwa M.tuberculosis 

sudah tidak ada lagi. 

b. Biakan dan identifikasi kuman M.tuberculosis  

Biakan dan identifikasi kuman M.tuberculosis dapat 

dilakukan pada media padat maupun media cair (MGIT). 

Masing‐masing metode tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing‐masing. Biakan menggunakan media padat 

relative lebih murah dibanding media cair tetapi memerlukan waktu 

yang lebih lama yaitu 3‐8 minggu. Sebaliknya bila menggunakan 

media cair hasil biakan sudah dapat diketahui dalam waktu 1‐2 

minggu tetapi memerlukan biaya yang lebih mahal.  
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Kualitas proses biakan dan identifikasi kuman M.tuberculosis 

yang dilakukan di laboratorium sangat menentukan hasil 

pemeriksaan. Proses yang tidak mengikuti prosedur tetap termasuk 

pembuatan  media dan pelaksanaan biakan dapat mempengaruhi 

hasil biakan misalnya: proses dekontaminasi yang berlebihan atau 

tidak cukup, kualitas media yang tidak baik, cara inokulasi kuman 

dan suhu inkubasi yang tidak tepat.  

c. Uji kepekaan M.tuberculosis terhadap OAT: 

Uji kepekaan terhadap M.tuberculosis dapat dilakukan 

dengan cara konvensional dan tes cepat. Ketepatan uji kepekaan 

M.tuberculosis yang dilakukan dalam kondisi optimum bergantung 

kepada jenis obat yang diuji. Uji kepekaan untuk OAT lini pertama 

dilakukan untuk rifampisin (R), isoniazid (H) dan, etambutol (E). 

Untuk OAT lini kedua, uji kepekaan dilakukan untuk Amikasin (Am), 

Kanamisin (Monkman and Kushniruk) dan Ofloksasin (Ofl). 

6. Klasifikasi dan Tipe Pasien TB MDR 

Klasifikasi pasien TB MDR mengikuti klasifikasi baku untuk pasien TB, 

yaitu: 

a. Klasifikasi berdasarkan lokasi penyakit: 

1) Paru 

Apabila kelainan ada di dalam parenkim paru. 

2) Ekstra Paru 
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Apabila kelainan ada pada organ di luar parenkim paru 

dibuktikan dengan hasil pemeriksaan bakteriologis resistan obat 

untuk sampel pemeriksaan yang diambil di luar parenkim paru. 

b. Pasien TB RR/TB MDR diklasifikasi berdasar riwayat pengobatan 

sebelumnya, sebagai berikut (WHO, 2009) : 

Tabel 1. Klasifikasi Pasien RR/TB MDR berdasar Riwayat Pengobatan Sebelumnya 
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7. Pengobatan 

a. Pengobatan TB MDR 

1) Jenis OAT untuk pengobatan TB MDR 

Pengobatan pasien TB MDR dan TB RR menggunakan paduan OAT 

TB MDR yang terdiri dari OAT lini kedua dan lini pertama, yang 

dibagi dalam 5 kelompok berdasar potensi dan efikasinya, yaitu:  

Tabel 2. Pengelompokan OAT 

 

2)  Paduan Pengobatan TB MDR 

Pilihan paduan OAT TB MDR saat ini adalah paduan standar 

(standardized treatment), yang pada permulaan pengobatan akan 

diberikan sama kepada semua pasien TB MDR.  

a) Paduan standar OAT TB MDR yang diberikan adalah:  
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b) Paduan OAT TB MDR standar diberikan pada pasien yang sudah 

terkonfirmasi TB RR/RO secara laboratoris  

c) Bila ada riwayat penggunaan paduan OAT yang dicurigai telah ada 

resistensi, misalnya pasien sudah pernah mendapat fluorokuinolon 

pada pengobatan TB sebelumnya maka diberikan levofloksasin 

dosis tinggi. 

d) Paduan OAT TB MDR standar akan disesuaikan paduan atau 

dosisnya jika terdapat tambahan resistensi terhadap OAT lainnya 

berdasarkan hasil uji   kepekaan, terjadi efek samping berat dan 

obat penyebab sudah diketahui, maka obat bisa diganti bila 

tersedia obat  pengganti, dosis atau frekuensi disesuaikan bila 

terjadi perubahan kelompok berat badan, terjadi efek samping berat 

dan obat pengganti tidak tersedia 

e) Jika sejak awal terbukti resistan terhadap kanamisin, maka paduan 

standar adalah sebagai berikut:  

 

 

f) Jika sejak awal terbukti resistan terhadap fluorokuinolon maka 

paduan standar adalah sebagai berikut:  
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g) Jika sejak awal terbukti resistan terhadap kanamisin dan 

fluorokuinolon (TB XDR) maka paduan standar adalah sebagai 

berikut:  

 

 

h) Status HIV pasien TB MDR tidak mempengaruhi paduan 

pengobatan TB MDR.  

c. Lama dan Cara Pemberian Pengobatan TB MDR 

Lama pengobatan tahap awal dan tahap lanjutan paling sedikit 18 

bulan setelah terjadi konversi biakan. Pengobatan dibagi menjadi dua 

tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap awal adalah tahap 

pengobatan dengan menggunakan obat suntikan (kanamisin atau 

kapreomisin) yang diberikan sekurang‐kurangnya selama 6 bulan atau 

4 bulan setelah terjadi konversi biakan. Tahap lanjutan adalah tahap 

pengobatan setelah selesai pengobatan tahap awal dan pemberian 

suntikan dihentikan. Satuan bulan yang dimaksud adalah bulan sesuai 

dosis bukan bulan kalender. Satu bulan pengobatan adalah bila pasien 

mendapatkan 28 dosis pengobatan (1 bulan = 4minggu= 28 hari). 

Pemberian obat oral selama periode pengobatan tahap awal dan tahap 

lanjutan menganut prinsip DOT = Directly Observed Treatment dengan 

PMO diutamakan adalah tenaga kesehatan atau kader kesehatan 

terlatih.  
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Cara pemberian obat adalah pada tahap awal suntikan diberikan 

5 hari seminggu (Senin‐Jumat), obat per‐oral ditelan 7 hari seminggu 

(setiap hari, Senin‐Minggu) di depan PMO. Jumlah obat oral yang 

diberikan dan ditelan minimal 168 dosis dan suntikan minimal 120 

dosis. Tahap lanjutan obat per oral ditelan selama 6 (enam) hari 

dalam seminggu (Senin‐Sabtu, hari Minggu pasien tidak minum obat) 

di depan PMO. Obat suntikan sudah tidak diberikan pada tahap ini. 

d. Pengobatan Ajuvan pada TB MDR 

Pengobatan ajuvan bisa diberikan jika diperlukan : 

1) Nutrisi tambahan 

a) Pengobatan TB MDR pada pasien dengan status gizi kurang, 

keberhasilan pengobatannya cenderung meningkat jika diberikan 

nutrisi tambahan berupa protein, vitamin dan mineral (vit A, Zn, 

Fe, Ca, dll). 

b) Pemberian mineral tidak boleh bersamaan dengan fluorokuinolon 

karena akan mengganggu absorbs obat, pemberian masing–

masing obat dengan jarak paling sedikit 2 jam sebelum atau 

sesudah pemberian fluorokuinolon 

2) Kortikosteroid  

Kortikosteroid diberikan pada pasien TB MDR dengan gangguan 

respirasi berat, gangguan susunan saraf pusat atau perikarditis. 

Kortikosteroid juga digunakan pada pasien dengan penyakit 

obstruksi kronik eksaserbasi. 
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8. Evaluasi Hasil Akhir Pengobatan TB MDR 

a. Sembuh 

Pasien yang telah menyelesaikan pengobatan sesuai pedoman 

pengobatan TB MDR tanpa bukti terdapat kegagalan dan hasil 

biakan selama tahap lanjutan menunjukkan hasil negatif minimal 3 

kali berturut‐turut dengan jarak pemeriksaan antar biakan minimal 

30 hari. 

b. Pengobatan Lengkap 

Pasien yang telah menyelesaikan pengobatan sesuai pedoman 

gpengobatan TB MDR tetapi tidak memenuhi definisi sembuh 

maupun gagal 

c. Meninggal 

Pasien meninggal karena sebab apapun selama masa pengobatan 

TB MDR 

d. Gagal 

Pengobatan TB MDR dihentikan atau membutuhkan perubahan 

paduan pengobatan TB secara permanen terhadap 2 (dua) atau 

lebih OAT TB MDR, yang disebabkan oleh salah satu dari beberapa 

kondisi dibawah ini yaitu: 

1) Tidak terjadi konversi sampai dengan akhir bulan ke‐8 

pengobatan tahap awal  
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2) Terjadi reverse pada tahap lanjutan, yaitu biakan dahak kembali 

menjadi positif pada 2 (dua) kali pemeriksaan berturut‐turut 

setelah sebelumnya tercapai konversi biakan  

3) Terbukti terjadi resistansi tambahan terhadap obat TB MDR 

golongan fluorokuinolon atau obat injeksi lini kedua 

4) Terjadi efek samping obat yang berat yang mengharuskan 

pengobatan dihentikan secara permanen  

e. Lost to follow up 

Pasien terputus pengobatannya selama dua bulan berturut-turut 

atau lebih. 

tuberculosis (Wardani, 2014).  

B. TINJAUAN KONSEP SEHAT SAKIT DARI ASPEK SOSIAL 

Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak dan 

universal karena ada faktor-faktor lain di luar kenyataan klinis yang 

mempengaruhinya terutama faktor sosial. Kedua pengertian saling 

mempengaruhi dan pengertian yang  satu hanya dapat dipahami dalam 

konteks pengertian yang lain. Banyak ahli filsafat, biologi, antropologi, 

sosiologi, kedokteran dan lain-lain bidang ilmu pengetahuan telah 

mencoba memberikan pengertian tentang konsep sehat dan sakit ditinjau 

dari masing-masing disiplin ilmu. Masalah sehat dan sakit merupakan 

proses yang berkaitan teradaptasi dengan lingkungan baik secara 

biologis, psikologis maupun sosial. 
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Faktor-faktor sosial merupakan faktor yang muncul dari interaksi 

antara individu atau kelompok di dalam komunitas. Faktor-faktor budaya 

muncul dari petunjuk (baik eksplisit maupun implisit) yang diwariskan 

kepada seseorang sebagai bagian dari kelompok lingkungan tertentu. 

Petunjuk ini akan mengarahkan mereka bagaimana memandang dunia 

dan bagaimana berperilaku didalamnya berkaitan dengan hubungan 

dengan orang lain, dengan kekuatan supranatural atau Tuhan dan dengan 

lingkungan alamnya (Kenzie et al., 2003) 

1. Peran Budaya Masyarakat 

Edgar Schein merumuskan pengertian “budaya” (culture) sebagai 

sebuah pola asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, diketahui, atau 

dikembangkan oleh sebuah kelompok. Asumsi-asumsi dasar tersebut 

dipelajari untuk melakukan penyesuaian dengan masalah-masalah 

eksternal, serta meningkatkan integrasi internal, yang telah dianggap baik 

dan valid dan diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang 

benar untuk memahami, memikirkan dan merasakan dalam kaitannya 

dengan masalah-masalah yang dihadapi. 

Budaya juga dapat dimaknai sebagai sekumpulan perilaku, ide, 

sikap dan tradisi yang dibangun bersama oleh kelompok orang banyak 

dan diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Budaya 

tersebut menunjukkan seperangkat keyakinan dan nilai-nilai mengenai 

apa yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki dalam komunitas 

manusia, dan seperangkat kebiasaan formal ataupun informal untuk 
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mendukung nilai-nilai. Dengan demikian, budaya menggambarkan nilai-

nilai, kepercayaan dan norma-norma yang memandu perilaku dalam suatu 

masyarakat. Nilai-nilai, kepercayaan dan norma tersebut merumuskan apa 

yang benar dan apa yang salah dalam masyarakat, apa yang diterima dan 

apa yang tidak diterima (Sinaulan, 2012).  

Penyakit merupakan suatu fenomena kompleks yang berpengaruh 

negatif terhadap kehidupan manusia. Perilaku dan cara hidup manusia 

dapat merupakan penyebab bermacam-macam penyakit baik di zaman 

primitif maupun di masyarakat yang sudah sangat maju peradaban dan 

kebudayaannya. Komunitas daerah pedesaan dan perkotaan memiliki 

pola kebiasaan atau budaya yang berbeda dan implikasinya pada pola 

penyakit yang berbeda pula. Selain itu budaya juga memberikan kontribusi 

pada perbedaan perawatan medis dan bahkan bagaimana kesehatan 

didefinisikan (Schaefer, 2013). 

Ditinjau dari segi biologis penyakit merupakan kelainan berbagai 

organ tubuh manusia, sedangkan dari segi kemasyarakatan keadaan sakit 

dianggap sebagai penyimpangan perilaku dari keadaan sosial yang 

normatif. Penyimpangan itu dapat disebabkan oleh kelainan biomedis 

organ tubuh atau lingkungan manusia, tetapi juga dapat disebabkan oleh 

kelainan emosional dan psikososial individu bersangkutan. Faktor 

emosional dan psikososial ini pada dasarnya merupakan akibat dari 

lingkungan hidup atau ekosistem manusia dan adat kebiasaan manusia 

atau kebudayaan . 
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Telah dikembangkan pengertian tentang penyakit yang mempunyai 

konotasi biomedik dan sosial. Dalam bahasa Inggris dikenal 

kata disease dan illness sedangkan dalam bahasa Indonesia, kedua 

pengertian itu dinamakan penyakit. Dilihat dari segi sosial terdapat 

perbedaan besar antara kedua pengertian tersebut. Disease dimaksudkan 

gangguan fungsi atau adaptasi dari proses-proses biologik dan 

psikofisiologik pada seorang individu, sedang illness dimaksud reaksi 

personal, interpersonal, dan kultural terhadap penyakit atau perasaan 

kurang nyaman. 

Pengaruh sosial pada kesehatan fisik adalah salah satu dari bidang 

riset dan studi yang menarik saat ini. Beberapa studi terbaru telah 

menunjukan bagaimana kultur memainkan suatu peran utama pada 

perkembangan dan perawatan/pengobatan penyakit. Studi ini adalah 

penting, sebab menghancurkan dugaan yang umum bahwa penyakit fisik 

tak ada kaitannya atau jauh dari faktor-faktor sosial dan psikologis, dan 

sebaliknya. Studi ini berperan untuk mengkombinasikan pengetahuan 

tentang faktor-faktor sosial pada proses penyakit fisik. Perubahan pola 

gaya hidup ( misalnya: karena diet, merokok, latihan olah raga, dan 

mengkonsumsi alkohol) dapat dilihat sebagai pengakuan mengenai 

hubungan timbal balik yang kompleks antara kultur, psikologi, dan proses 

medis. 
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2. Kultur dan Perilaku Sehat 

Banyak intervensi yang didesain untuk mengubah perilaku negatif 

orang ditujukan kepada individu. Pendekatan yang sering digunakan 

adalah pendekatan kultur, artinya menggunakan keluarga sebagai contoh 

bagi individu yang sedang sakit. Secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa keluarga mempunyai peran penting dalam mengubah kebiasaan 

buruk dan mendorong perilaku yang sehat.  

Menurut G.M.Foster (1973), untuk mempelajari dinamika dari 

proses perubahan dari sudut individu, maka perlu sekali mengetahui 

kondisi dasar dari individu agar mau mengubah tingkah lakunya, yaitu : 1) 

individu harus menyadari adanya kebutuhan untuk berubah, 2) harus 

mendapat informasi bagaimana kebutuhan ini dapat dipenuhi, 3) 

mengetahui bentuk pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhannya dan 

biayanya, 4) tidak mendapat sanksi yang negatip terhadap individu yang 

akan menerima inovasi. Selanjutnya Foster menyatakan bahwa untuk 

membantu individu mau mengubah perilakunya, maka yang perlu 

diperhatikan adalah : 1) mengidentifikasi individu, masyarakat yang 

menjadi sasaran perubahan, 2) mengetahui motif yang mendorong 

perubahan antara lain adalah motif ekonomi, religi, persahabatan, 

prestise, 3) mengetahui faktor-faktor lain misalnya : kekuatan sosial dan 

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, kebutuhan masyarakat, waktu yang 

tepat, golongan dalam masyarakat yang mudah menerima ide baru, serta 

golongan yang berkuasa (Notoatmodjo, 2010). 
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Salah satu pendekatan yang fokus pada jaringan sosial dan 

lingkungan sosial individu mungkin lebih sukses dalam kultur kolektif. 

Dalam banyak kultur, dukungan sosial atau ketiadaan dukungan sosial 

lebih menimbulkan konsekuensi yang baik atau buruk. Para peneliti 

menyatakan bahwa dukungan sosial adalah penting untuk mengubah 

kebiasaan dikalangan masyarakat (Benih, 2014). 

Masalah TB di masyarakat masih sangat sulit untuk dikendalikan 

karena merupakan masalah yang sangat kompleks yang dipengaruhi 

banyak faktor, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yang 

menentukan kesehatan seseorang atau kelompok, yaitu perilaku, 

sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan, baik lingkungan fisik 

maupun non fisik seperti sosial, ekonomi dan politik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Media F (2011), menunjukkan 

kondisi rendahnya angka cakupan TB dilatarbelakangi oleh beberapa 

faktor sosial yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam upaya 

pencarian pengobatan dan dianggap berkaitan dengan rendahnya 

cakupan penemuan TB Paru adalah masalah ekonomi, 

pendidikan/pengetahuan dan persepsi, kebiasaan/adat istiadat dan 

kepercayaan serta stigma sosial, dan akses jangkauan pelayanan 

kesehatan. 
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C. DETERMINAN SURVIVAL TB MDR 

Pada penelitian ini mengangkat berbagai faktor risiko TB MDR yang 

berada pada permasalahan sosial. Faktor risiko tersebut dikelompokkan 

dalam dua bagian yaitu pertama yang dikaitkan dengan laju densitas 

kejadian TB MDR dan kedua yang dikaitkan dengan laju konversi TB 

MDR. Adapun faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Risiko Laju Densitas Kejadian TB MDR 

a. Umur 

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu 

keberadaan suatu benda atau makhluk baik yang hidup maupun yang 

mati. Variabel umur merupakan hal yang penting karena semua rate 

morbiditas dan rate mortalitas yang dilaporkan hampir selalu berkaitan 

dengan umur. 

Walaupun secara umum kematian dapat terjadi pada setiap 

golongan umur, tetapi dari berbagai catatan diketahui bahwa frekuensi 

kematian pada setiap golongan umur berbeda-beda. Secara umum 

kematian akan meningkat dengan meningkatnya umur. Hal ini disebabkan 

berbagai faktor, yaitu pengalaman terpapar oleh faktor penyebab penyakit, 

pekerjaan, kebiasaan hidup atau terjadinya perubahan dalam kekebalan.  

Dalam hubungannya dengan morbiditas, penyakit dapat menyerang 

setiap orang pada semua golongan umur, tetapi ada penyakit-penyakit 

tertentu yang lebih banyak menyerang orang dengan golongan umur 

tertentu. Penyakit-penyakit kronis mempunyai kecenderungan meningkat 
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dengan bertambahnya umur, sedangkan penyakit-penyakit akut tidak 

mempunyai suatu kecenderungan yang jelas (Budiarto and Anggraeni, 

2002). 

Pada penelitian di Belarus menunjukkan pasien TB yang berumur 

<35 tahun mempunyai risiko 2 kali mengalami TB MDR dibanding pasien 

yang berumur >35 tahun (Skrahina et al., 2012). Sedangkan pada hasil 

survey prevalensi tahun 2013 didapatkan prevalensi penyakit TB banyak 

terjadi pada kelompok usia 15-24 tahun dan usia diatas 65 tahun (Dina, 

2015). Pada penelitian lain menunjukkan prevalensi TB MDR lebih sering 

terjadi pada kelompok umur 35-64 tahun. Kejadian yang tinggi pada usia 

produkif akan menghilangkan kesempatan penderita berproduktif untuk 

kebutuhan keluarganya karena pengobatan TB MDR banyak 

membutuhkan biaya dan menghabiskan waktu yang lama untuk 

pengobatannya.  

Penelitian ini berusaha menganalisis apakah ada hubungan umur 

terhadap laju densitas kejadian TB MDR pada pasien yang lost to follow 

up. Pengelompokkan umur didasarkan pada system pencatatan dan 

pelaporan surveilans TB yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan RI.  

b. Jenis Kelamin 

Secara umum, setiap penyakit dapat menyerang manusia baik laki-

laki maupun perempuan, tetapi pada beberapa penyakit terdapat 

perbedaan frekuensi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan 

perbedaan pekerjaan, kebiasaan hidup, genetika atau kondisi fisiologis. 



 
 

41 
 

Dalam beberapa penelitian epidemiologi telah membuktikan bahwa 

terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal prevalensi 

infeksi, progresiviti penyakit, insidensi dan kematian akibat TB. Jumlah 

penderita TB yang meningkat tanpa pengobatan yang baik akan 

menyebabkan meningkatnya jumlah penderita TB MDR. 

Hormon estrogen dianggap dapat meningkatkan kekebalan wanita 

terhadap infeksi. Walaupun demikian, ternyata pada waktu-waktu tertentu 

malahan wanita menjadi lebih rentan daripada pria, yaitu pada saat hamil 

dan menyusui. Hormon prolaktin yang terbentuk saat hamil dan menyusui 

bertanggung jawab terhadap kerentanan ini. 

Penelitian yang dilakukan di Ethiopia menunjukkan laki-laki 

merupakan risiko untuk terjadinya TB MDR, karena sebagian besar 

kegagalan pengobatan terjadi pada laki-laki. Hal ini disebabkan 

perempuan lebih disiplin dan meminum obat secara teratur bila mengalami 

penyakit tuberculosis (Hirpa et al., 2013) 

c. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha menanamkan pengertian dan tujuan 

agar pada diri manusia (masyarakat) tumbuh pengertian, sikap dan 

perbuatan positif. Pada dasarnya usaha pendidikan adalah perubahan 

sikap dan perilaku pada diri manusia menuju arah positif dengan 

mengurangi faktor-faktor perilaku dan sosial negatif (Notoatmodjo, 2003). 

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi perilaku hidup sehat 

seseorang. Seseorang dengan pendidikan yang rendah akan sulit dalam 
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memahami informasi kesehatan yang diberikan. Penderita TB dengan 

pendidikan rendah akan lebih mudah untuk mengalami lost to follow up 

dalam pengobatannya karena kebanyakan pasien yang telah berobat 

selama 2 minggu akan menghentikan pengobatannya karena sudah 

merasa sehat padahal kuman belum hilang dalam tubuhnya. Hal ini 

disebabkan karena faktor pendidikan yang rendah sehingga  informasi 

yang diterima menjadi sangat terbatas. 

d. Pekerjaan 

Berbagai jenis pekerjaan akan berpengaruh pada frekuensi dan 

distribusi penyakit. Hal ini disebabkan sebagian hidupnya dihabiskan 

ditempat pekerjaan  dengan berbagai suasana dan lingkungan yang 

berbeda.   

Jenis pekerjaan menentukan faktor risiko apa yang harus dihadapi 

setiap individu. Seseorang bisa tertular penyakit tuberkulosis atau TB jika 

menghirup bakteri yang dibawa oleh percikan atau droplet yang 

dihamburkan pasien TB paru ketika batuk dan atau bersin. Orang yang 

bekerja dalam lingkungan tertutup dengan sistem ventilasi yang kurang 

baik dan berhubungan langsung dengan banyak orang yang mungkin juga 

seorang pasien TB paru atau TB MDR yang aktif mempunyai risiko lebih 

dibanding pekerja yang tidak berhubungan dengan orang banyak secara 

langsung. Selain itu bila seseorang bekerja dilingkungan yang berdebu, 

paparan partikel debu didaerah terpapar akan mempengaruhi terjadinya 

gangguan pada saluran pernafasan. Paparan kronis udara yang tercemar 
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dapat meningkatkan morbiditas terutama terjadinya gejala penyakit 

saluran pernafasan dan umumnya TB Paru. 

e. Penghasilan 

Penghasilan keluarga mempunyai dampak terhadap pola hidup 

sehari-hari diantaranya konsumsi makanan dan pemeliharaan kesehatan. 

Kepala keluarga yang mempunyai pendapatan dibawah UMR akan 

mengkonsumsi makanan dengan kadar gizi yang kurang dan akan 

memudahkan untuk terkena penyakit infeksi diantaranya TB Paru atau TB 

MDR. Selain itu penghasilan juga mempengaruhi kepemilikan dan 

konstruksi rumah. Penghasilan yang rendah lebih banyak memiliki 

kontruksi rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga akan 

mempermudah terjadinya penularan penyakit TB (kontak serumah). 

Faktor kemiskinan walaupun tidak berpengaruh langsung pada 

kejadian tuberculosis namun beberapa penelitian menunjukkan adanya 

hubungan antara pendapatan dengan kejadian TB 

f. Tempat Pengobatan TB  

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk 

pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Sarana 

pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah Puskesmas 

dan Rumah Sakit. Pelayanan kesehatan terbaik harus diberikan kepada 

masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan yang 
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cepat, tepat, murah dan ramah. Untuk mempertahankan pelanggan, pihak 

pemberi pelayanan kesehatan dituntut selalu menjaga kepercayaan 

konsumen secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan konsumen 

sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan harapan atas pelayanan 

yang diberikan.Konsumen dalam hal ini pasien yang mengharapkan 

pelayanan, bukan saja mengharapkan pelayanan medis dan keperawatan 

tetapi juga mengharapkan kenyamanan, akomodasi yang baik dan 

hubungan harmonis antara penyedia pelayanan dan pasien. 

Sikap masyarakat yang makin kritis dan jeli terhadap pelayanan 

kesehatan terus menuntut seluruh pelayanan kesehatan maupun 

pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja, meningkatkan mutu 

pelayanan sehingga diharapkan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Menurut Andersen R (1968) dalam Behavioral Model of Families 

use of Health Services, perilaku orang sakit berobat ke pelayanan 

kesehatan secara bersama dipengaruhi oleh faktor predisposisi 

(predisposing faktors), faktor pemungkin (enabling faktors), dan faktor 

kebutuhan (need faktors). Model penggunaan pelayanan kesehatan 

semula berfokus pada keluarga, karena pelayanan kesehatan individu 

sebagian besar sebagai fungsi karakteristik sosio-demografi dan ekonomi 

dari sebuah unit keluarga (Priyoto, 2014). 

Pada program pengendalian tuberculosis, pengobatan tuberculosis 

dilakukan dengan menggunakan strategi DOTS (Directly Observed 

Treatment Shortcourse). Seluruh penyedia pelayanan kesehatan 
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diharapkan telah mengimplementasikan strategi DOTS. Strategi DOTS 

secara nasional telah diterapkan bertahap melalui puskesmas sejak tahun 

1995. 

Permasalahannya kemudian adalah belum seluruhnya fasilitas 

pelayanan kesehatan terlibat sepenuhnya dalam program pengendalian 

TB. Bersumber data dasar provinsi pada tahun 2012, sudah 100% 

BKPM/BBKPM/RS Paru dan 98% dari jumlah Puskesmas yang ada telah 

menerapkan strategi DOTS. Penatalaksanaan TB disebagian besar rumah 

sakit dan praktik swasta belum sesuai dengan standar mutu yang telah 

ditetapkan, baru sekitar 38% RS (Pemerintah, BUMN, TNI, Polri dan 

Swasta) yang menerapkan pelayanan dengan menggunakan strategi 

DOTS (RI, 2014)   

Suatu penelitian yang dilakukan di Sulawesi Tengah menunjukkan 

tindakan pertama perilaku pencarian pertolongan pengobatan tersangka 

penderita TB Paru 73,33 % ke fasilitas pelayanan pengobatan moderen 

(swasta dan pemerintah) dan sebesar  26,67 % ke fasilitas pelayanan 

tidak moderen (tidak berobat, mengobati sendiri dan pengobatan 

tradisional) (Gaffar, 2000).  

Seorang pasien yang mencari pengobatan TB di layanan 

kesehatan yang tidak menerapkan strategi DOTS akan sulit sekali untuk 

dilakukan pemantauan pengobatan. Pengobatan standar TB dibutuhkan 

waktu yang cukup lama yaitu 6 bulan dengan pengawasan yang ketat. 

Penderita TB sering kali berpindah tempat pelayanan kesehatan untuk 
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mencari kesembuhan, hal ini terjadi karena penderita TB kurang yakin 

pada pelayanan kesehatan. Proses pengobatan yang tidak teratur 

membuat mereka tidak sembuh. Pengobatan TB yang tidak teratur dan 

tidak standar akan menjadi pemicu timbulnya resisten obat TB. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini akan meneliti tempat pengobatan TB 

sebelumnya yang dilakukan oleh penderita TB MDR. 

g. Riwayat Pengobatan 

Pengobatan TB bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah 

kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan dan 

mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap OAT. Pada kejadian TB 

MDR sangat erat kaitannya dengan pengobatan TB yang berulang 

sehingga terjadi resistensi kuman M. tuberculosis terhadap OAT. 

Resistensi ini merupakan keadaan dimana OAT tidak mampu untuk 

membunuh kuman M. tuberculosis. Resistensi obat pada pasien yang 

memiliki riwayat pengobatan sebelumnya adalah sebesar 4 kali lipat, 

sedangkan pada TB MDR sebesar 10 kali lipat atau lebih dibandingkan 

dengan pasien yang belum pernah melakukan pengobatan (RI, 2014). Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Podewils et al., 2013, 

Diande´ et al., 2009, Garcı´a et al., 2011, Balaji et al., 2010, Cherkaoui et 

al., 2014), seseorang yang memiliki riwayat pengobatan TB berisiko untuk 

terjadinya TB MDR.  

Dalam pengobatan TB dikenal dua jenis penggunaan obat yaitu 

Obat Anti Tuberkulosis kategori 1 (OAT Kat 1) dan Obat Anti Tuberkulosis 
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kategori 2 (OAT Kat 2). Obat ini dianggap sangat poten dalam pengobatan 

TB karena efektifitas kesembuhan pasien diatas 85%. Pasien yang dalam 

pengobatannya tidak tuntas atau tidak teratur memiliki risiko 4,8 kali 

terkena TB MDR. Beberapa hal yang membuat pasien TB tidak teratur 

dalam pengobatannya yaitu terjadi efek samping selama pengobatan, 

kebosanan pasien karena membutuhkan waktu yang cukup lama, 

kurangnya informasi kepada pasien tentang pengobatan TB dan 

gangguan penyerapan obat. 

h. Merokok 

Merokok dan tuberculosis (TB) merupakan dua masalah besar 

kesehatan di dunia, walaupun TB lebih banyak ditemukan di negara 

berkembang. Penggunaan tembakau khususnya merokok, secara luas 

telah diakui sebagai masalah kesehatan masyarakat yang utama dan 

menjadi penyebab kematian yang penting di dunia, yaitu sekitar 1,7 juta 

pada tahun 1985, 3 juta pada tahun 1990 dan telah diproyeksikan 

meningkat menjadi 8,4 juta pada 2020. Sebanyak 65–85% tembakau telah 

dikonsumsi diseluruh dunia dalam bentuk rokok yang menyebabkan 

kematian setiap detik 

Pertumbuhan rokok Indonesia pada periode 2000–2008 adalah 

0,9% pertahun. Banyak penyakit yang dihubungkan dengan merokok yaitu 

penyakit keganasan, kardiovaskuler, diabetes, penyakit paru obstrusi 

kronik (PPOK), artritis, impotensi, infertilitas, Alzheimer, TB dan lain-

lain.2,3 Paru merupakan organ yang menderita kerusakan paling parah 
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akibat merokok. Hubungan antara merokok dan TB pertama kali 

dilaporkan pada awal abad ke-20. Walaupun mekanisme yang pasti belum 

sepenuhnya diketahui namun telah banyak penelitian mengenai hubungan 

antara merokok danTB. 

1) Kandungan Rokok  

Asap rokok mengandung lebih dari 4.500 bahan kimia yang 

memiliki berbagai efek racun, mutagenik dan karsinogenik. Isi dan 

konsentrasi bahan kimia dapat bervariasi dalam merek rokok yang 

berbeda. Asap rokok menghasilkan berbagai komponen baik di 

kompartemen seluler dan ekstraseluler, mulai dari partikel yang larut 

dalam air dan gas. Zat-zat yang mempunyai efek merugikan adalah 

nikotin, tar, amonia, karbonmonoksida, karbondioksida, formaldehid, 

akrolein, aseton, benzopyrenes, hydroxyquinone, dan kadmium.  

Banyak zat yang bersifat karsinogenik dan beracun terhadap sel 

namun tar dan nikotin telah terbukti imunosupresif dengan mempengaruhi 

respons kekebalan tubuh bawaan dari pejamu dan meningkatkan 

kerentanan terhadap infeksi. Bahan farmakologik dalam tembakau yang 

menyebabkan adiksi adalah nikotin yang merupakan partikel padat dan 

sangat mudah diserap oleh selaput lendir hidung, mulut dan jaringan paru. 

Kriteria utama untuk menentukan ketergantungan obat adalah pengguna 

obat yang selalu terdorong untuk menggunakan, terdapat efek psikoaktif 

dan terbiasa menggunakan obat tersebut. Semakin tinggi kadar tar dan 

nikotin efek terhadap sistem imun juga bertambah besar 
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2) Hubungan Merokok Dengan Tuberkulosis 

Hubungan antara merokok dan TB pertama kali dilaporkan pada 

tahun 1918. Mekanisme pasti yang menghubungkan merokok dengan TB 

tidak sepenuhnya dipahami, namun ada banyak bukti menurunnya 

pertahanan saluran napas berpengaruh pada kerentanan terhadap infeksi 

TB pada perokok. Trakea, bronkus dan bronkiolus yang membentuk 

saluran udara yang memasok udara ke paru memberikan garis 

pertahanan pertama dengan mencegah kuman TB untuk mencapai 

alveoli. Merokok terbukti dapat mengganggu bersihan mukosilier. 

Makrofag alveolar paru yang merupakan pertahanan utama terjadi 

penurunan fungsi fagositosis dan membunuh kuman pada individu yang 

merokok, seperti dilaporkan pada diabetes, merokok telah ditemukan 

berhubungan dengan penurunan tingkat sitokin proinflamasi yang 

dikeluarkan. Sitokin-sitokin ini sangat penting untuk respons awal 

pertahanan lokal untuk infeksi kuman termasuk TB. Dalam berbagai studi 

menunjukkan bahwa jumlah dan durasi merokok aktif berpengaruh 

terhadap risiko infeksi TB sedangkan pada perokok pasif berhubungan 

dengan peningkatan kejadian TB pada anak dan usia muda. 

Studi retrospektif yang dilakukan di Dublin pada 160 kasus antara 

bulan April 2007 hingga April 2008 didapatkan bahwa merokok 

berhubungan secara bermakna terhadap pemanjangan waktu konversi 

kuman TB pada pasien yang sedang mendapat terapi obat antiTB. Pada 

penelitian lain menunjukkan karakteristik pasien TB MDR yang merokok 
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41,2% 41,2% (Jittimanee et al., 2009). Studi kohor pada 1490 pasien 

menunjukkan peningkatan terjadinya infeksi TB pada perokok sebesar 

2,85 kali dibandingkan yang tidak merokok dan berhubungan dengan 

jumlah rokok, indeks massa tubuh dan status sosial ekonomi. penelitian ini 

lama dan jumlah rokok juga berpengaruh terhadap perkembangan TB 

(Garcı´a et al., 2011). 

Merokok berhubungan dengan peningkatan kerentanan terhadap 

influenza dan TB. Studi dengan hewan coba tikus yang mendapatkan 

pajanan M. TB secara aerosol, didapatkan bahwa produksi interferon³ 

(IFN³) oleh sel T akan menurun dengan penurunan faktor transkripsi yang 

mengatur ekspresi IFN³ pada tikus yang diberi pajanan asap rokok. Studi 

ini memberikan demonstrasi pertama bahwa pajanan asap rokok secara 

langsung menghambat respon sel T untuk M. TB dan virus influenza pada 

fisiologi hewan coba sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kedua 

patogen. 

Perokok memiliki angka kematian akibat TB sangat tinggi, 

sebanyak sembilan kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang 

tidak pernah merokok, tapi begitu mereka berhenti, risiko berkurang 

secara substansial dan mirip dengan mereka yang tidak pernah merokok. 

Berhenti merokok memiliki manfaat bagi perokok jauh melampaui 

mengurangi risiko TB, tetapi pengendalian tembakau yang baik dapat 

mempengaruhi tingkat kematian TB dan mengurangi beban kesehatan 

masyarakat dan dengan berhenti merokok bisa mengurangi hampir 
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sepertiga dari kematian akibat TB. Risiko TB dapat dikurangi dengan 

hampir dua pertiga jika seseorang berhenti merokok adalah bukti kuat 

dalam peran penting dari merokok dalam penanggulangan TB. 

2. Survival Ketahanan Pengobatan TB MDR 

Pada penelitian ini, faktor survival ketahanan pengobatan TB MDR 

ditinjau dari 3 aspek yaitu individu, keluarga dan masyarakat.  

a. Tingkat Individu 

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi kehidupan 

manusia dimana sejak zaman dahulu kala telah banyak dilakukan upaya-

upaya untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan diri maupun 

kelompok. Peran perilaku kesehatan mendapat perhatian yang tinggi 

karena kebiasaan perilaku kesehatan mempengaruhi kecenderungan 

berkembangnya penyakit yang kronis dan fatal. Perilaku individu dapat 

meningkatkan kematian dan penyakit bila  gaya hidup tidak mendukung 

pola hidup yang sehat. 

Perilaku seseorang untuk melakukan pola hidup yang sehat diawali 

dengan adanya keinginan atau niat yang kuat. Dalam bahasa kesehatan 

niat memiliki kedudukan yang penting dalam pengambilan keputusan 

seseorang untuk merubah segala perilaku yang tidak sehat. Oleh para ahli 

yang meneliti tentang perilaku kesehatan segala perubahan yang terjadi 

dilandasi dengan niat terlebih dahulu.  

Pada teori Rogers yaitu Protection Motivation Theory (PMT) 

menyatakan bahwa perilaku yang berhubungan dengan kesehatan 
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dikarenakan individu tersebut memiliki niat berperilaku. Selain itu, teori 

Rogers juga didasarkan pada suatu “daya hidup” yang disebut 

kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi tersebut diartikan 

sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup dan 

bertujuan mengembangkan seluruh potensinya semaksimal mungkin.  Niat 

perilaku dipengaruhi oleh empat komponen yaitu efikasi diri (self efficacy), 

efektivitas respon (response effectiveness), keparahan (severity), 

kerentanan (vulnerability) 

1) Efikasi Diri (Self Efficacy) 

Efikasi adalah penilaian diri, apakah dapat melakukan tindakan 

yang baik atau buruk, tepat atau salah, bias atau tidak bias mengerjakan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan. Peterson (2004) tentang teori sosial 

kognitif menjelaskan bahwa efikasi diri adalah keyakinan terhadap 

kemampuannya dalam mengatur dan melaksanakan suatu tindakan yang 

ingin dicapai. Keyakinan tentang efikasi diri akan memberikan dasar 

motivasi, kesejahteraan dan prestasi seseorang. (Bandura, 1977) 

mendefinisikan efikasi diri sebagai perkiraan seseorang tentang 

kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan 

yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Efikasi diri 

menentukan bagaimana seseorang merasa, berfikir, memotivasi dirinya 

dan berperilaku. 

Teori efikasi diri didasarkan pada premis bahwa individu membuat 

penilaian tentang kapasitas mereka untuk terlibat dalam perilaku 
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perawatan diri dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Penilaian ini 

memberikan jembatan antara pengetahuan dan perilaku perawatan diri 

yang sebenarnya. Keyakinan efikasi diri juga membantu menentukan 

seberapa banyak usaha yang dikeluarkan seseorang dalam suatu 

perilaku, berapa lama mereka akan bertahan dalam menghadapi 

rintangan dan seberapa tangguh mereka dalam menghadapi situasi yang 

merugikan. 

Individu dapat saja mempercayai bahwa sebuah perilaku tertentu 

membuahkan konsekuensi tertentu, akan tetapi apabila individu tersebut 

mempunyai keraguan yang besar terhadap kemampuannya maka 

informasi tentang konsekuensi itu akan berpengaruh pada perilakunya. 

Hal ini pula menjadi alasan mengapa efikasi diri merupakan prediktor 

perilaku yang lebih baik daripada outcome expectancy. Keyakinan individu 

bahwa individu dapat menyelesaikan tugas dengan baik akan menentukan 

perilaku atau tindakan yang benar-benar dilakukan individu tersebut, 

seberapa besar usaha yang dilakukan dan seberapa besar ketahanan 

perilaku tersebut untuk mencapai tujuan akhir. 

Efikasi diri terbentuk melalui empat proses utama yaitu kognitif, 

motivasi, afektif dan proses seleksi.  

a) Proses kognitif 

Keyakinan efikasi diri terbentuk melalui proses kognitif, misalnya 

melalui perilaku manusia dan tujuan. Penentuan tujuan dipengaruhi oleh 

penilaian atas kemampuan diri sendiri. Semakin kuat efikasi diri seseorang 
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maka semakin tinggi seseorang berkomitmen untuk mencapai tujuan yang 

ditentukannya. Beberapa tindakan pada awalnya diatur dalam bentuk 

pemikiran. Keyakinan tentang keberhasilan akan membentuk sebuah 

skenario dimana seseorang akan berusaha dan berlatih untuk 

mewujudkan keyakinannya. Mereka yang mempunyai efikasi diri yang 

tinggi akan menvisualisasikan skenario keberhasilannya sebagai panduan 

positif dalam mencapai tujuan, sedangkan orang yang meragukan 

keberhasilan mereka akan menvisualisasikan skenario kegagalan dan 

banyak melakukan kesalahan. Fungsi utama dari pemikiran adalah untuk 

memungkinkan seseorang memprediksi kejadian dan mengembangkan 

cara untuk mengendalikan hidupnya. 

b) Proses motivasi 

Tingkat motivasi seseorang tercermin pada seberapa banyak upaya 

yang dilakukan dan seberapa lama bertahan dalam menghadapi 

hambatan. Semakin kuat keyakinan akan kemampuan seseorang maka 

akan lebih besar upaya yang dilakukannya. Keyakinan dalam proses 

berfikir sangat penting bagi pembentukan motivasi, karena sebagian besar 

motivasi dihasilkan melalui proses berfikir. Mereka mengantisipasi 

tindakan dengan menetapkan tujuan dan rencana program untuk 

mencapai tujuannya. Proses motivasi tersebut dibentuk oleh 3 teori 

pemikiran yaitu causal attributions, outcome expectancies value theory 

dan cognized goal. Keyakinan akan memengaruhi atribusi kausal 

seseorang, ketika menganggap dirinya mempunyai atribut kausal 



 
 

55 
 

kegagalan maka ia akan mempunyai kemampuan yang rendah dan 

begitupun sebaliknya, sedangkan motivasi doatur oleh harapan seseorang 

dan nilai dari tujuan yang ditentukan. 

c) Proses afektif 

Keyakinan seseorang tentang seberapa kuat mengatasi stress dan 

depresi melalui berbagai pengalaman yang dialaminya akan sangat 

berpengaruh pada motivasi seseorang. Efikasi diri dapat mengendalikan 

depresi yaitu dengan mengontrol stress. Seseorang yang dapat 

mengontrol depresi maka pikirannya tidak akan terganggu, tetapi bagi 

orang-orang yang tidak bisa mengontrol berbagai ancaman maka akan 

mengalami kecemasan yang tinggi. Kecemasan tidak hanya dipengaruhi 

oleh koping mekanisme seseorang tetapi juga dipengaruhi oleh 

kemampuan untuk mengendalikan pemikiran yang mengganggu. 

d) Proses seleksi 

Tujuan akhir dari proses efikasi adalah untuk membentuk 

lingkungan yang menguntungkan dan dapat dipertahankannya. Sebagian 

besar orang adalah produk dari lingkungan. Oleh karena itu keyakinan 

efikasi dipengaruhi dari tipe aktifitas dan lingkungan yang dipilihnya. 

Seseorang akan menghindari sebuah aktifitas dan lingkungan bila orang 

tersebut merasa tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi mereka akan 

siap dengan berbagai tantangan dan situasi yang dipilihnya bila mereka 

menilai dirinya mampu untuk melakukannya.  
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Kegagalan pengobatan TB sebagian besar karena pasien tidak 

berobat secara teratur sehingga terjadi default dan akan mengakibatkan 

Mycobacterium Tuberculosis menjadi kebal dan menimbulkan kasus-

kasus Multi Drug Resistence (MDR) dan lebih lanjut pada Extensive Drug 

Resistence (XDR). Salah satu penyebab terjadinya kasus default adalah 

rendahnya efikasi diri dari pasien karena memiliki keyakinan yang rendah 

untuk dapat sembuh dari penyakitnya. Apalagi bila pasien mengalami efek 

samping dari OAT seperti pusing, mual dan gatal-gatal sehingga 

memutuskan pengobatan OAT secara sepihak.  

2) Efektivitas Respon (Response Effectiveness) 

Merupakan keyakinan seseorang bahwa perilaku yang 

direkomendasikan akan efektif dalam mengurangi atau menghilangkan 

bahaya. Respon ini secara efektif akan mempengaruhi seseorang untuk 

merubah perilaku sesuai anjuran. Contoh : perubahan pola pengobatan 

TB secara teratur akan memberikan peluang kesembuhan yang tinggi dan 

mengurangi risiko terjadinya TB MDR. Semakin positif respon efektivitas, 

maka semakin positif responnya. Rogers menyebutkan bahwa respon 

efektif adalah efektivitas yang menyangkut perilaku yang 

direkomendasikan dalam memindahkan atau mencegah gangguan atau 

bahaya yang mungkin timbul. 

Disini menggunakan “tanggapan positif” sebagai ungkapan untuk 

menyebut berbagai variable termasuk sikap, niat, dan adopsi yang 
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sebenarnya dari perilaku kesehatan yang direkomendasikan (persuasif 

dari rekomendasi kesehatan) 

3) Kerentanan (Vulnerability) 

Kerentanan dianggap sebagai hasil yang tidak diinginkan. Hal ini 

mengacu pada persepsi subyektif seseorang tentang risiko kejadian 

negatif yang terjadi kepada mereka atau kerawanan terserang suatu 

penyakit. Kerentanan ini yang dirasakan sebagai ancaman. Contoh : 

kemungkinan saya terkena TB MDR sangat tinggi. Semakin tinggi 

seseorang menganggap kerentanan, maka semakin tinggi niat seseorang 

untuk mengikuti hal yang direkomendasikan. Contoh diatas, tingkat 

kerentanan tinggi mungkin akan dirasakan ketika dokter menyediakan 

data statistic tentang jumlah orang yang menderita TB MDR dan TB XDR 

pada orang yang tidak teratur dalam pengobatannya hingga tuntas. 

4) Keparahan (Severity) 

Keparahan adalah tingkat kegawatan atau cara pandang seseorang 

terhadap bahaya dan tidaknya suatu penyakit. Contoh : “kanker usus 

adalah penyakit yang serius”. Dimensi ini meliputi evaluasi baik 

konsekuensi medis (misalnya kematian, cacat dan nyeri) dan konsekuensi 

sosial yang mungkin terjadi (misalnya dampak kondisi pada pekerjaan, 

kehidupan keluarga dan hubungan sosial). Keseriusan juga bervariasi dari 

orang ke orang. Semakin menganggap tinggi tingkat keparahan dari suatu 

kondisi kesehatan, atau hasil negatif lainnya, maka semakin tinggi niat 

seseorang untuk mengikuti rekomendasi 
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Gambar 2. .Komponen Dasar Protection Motivation Theory  

(Sumber : Ogden, 1996) 
 

Selain keempat komponen diatas, menurut Rogers ada peran 

komponen lain yang berhubungan dengan perilaku seseorang, yaitu 

perasaan takut (fear). Perasaan takut ini merupakan respon emosional 

dalam pendidikan atau informasi. PMT ini menggambarkan 4 komponen 

tersebut dalam dua kategori. Kategori pertama berkaitan dengan penilaian 

ancaman (threat appraisal), terdiri dari keparahan, kerentanan dan 

ketakutan yaitu menilai ancaman dari luar. Keparahan mengacu pada 

tingkat bahaya dari perilaku yang tidak sehat. Kerentanan adalah 

probabilitas bahwa seseorang akan mengalami bahaya. Kategori kedua 

adalah yang berkaitan dengan penilaian koping (coping appraisal) seperti 

respon efektivitas dan efikasi diri. Respon efektivitas adalah efektivitas 

dari perilaku yang dianjurkan dalam menghilangkan atau mencegah 

bahaya yang mungkin terjadi. Efikasi diri adalah keyakinan bahwa 
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seseorang mampu dan sanggup menetapkan perilaku yang 

direkomendasikan. 

 

 

PMT menyatakan bahwa niat berperilaku adalah sebuah 

konsekuensi dari penilaian terhadap ancaman dan penilaian terhadap 

sumber-sumber koping individu. Penilaian ini menimbulkan suatu keadaan 

yang disebut “protection motivation” yang memelihara aktifitas respon 

untuk mengatasi ancaman. 

b. Tingkat Keluarga 

1) Dukungan Keluarga 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendirian tanpa 

bantuan orang lain. Kebutuhan fisik (sandang, pangan, papan), kebutuhan 

sosial (pergaulan, pengakuan dan kebutuhan psikis termasuk rasa ingin 

tahu, rasa aman, perasaan religiusitas), tidak mungkin terpenuhi tanpa 

 

Intrinsic Rewards 

Extrinsic Rewards 

Severity 

Vulnerability 

Response Efficacy 

Self Efficacy 

Response Cost 

Threat Appraisal 

Coping Appraisal 

Protection 
Motivation 

Intention Action 

Maladaptive 
Response 

Adaptive 
Response 

Fear 

Gambar 3. Proses Mediasi Kognitif 



 
 

60 
 

bantuan orang lain. Apalagi jika orang tersebut sedang menghadapi 

masalah baik ringan maupun berat. Pada saat itu seseorang akan mencari 

dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya, sehingga dirinya merasa 

dihargai, diperhatikan dan dicintai. 

Dukungan sosial adalah suatu kesenangan yang dirasakan sebagai 

perhatian, penghargaan atau pertolongan yang diterima dari orang lain. 

Lingkungan yang memberikan dukungan sosial tersebut adalah keluarga 

dan anggota masyarakat. Banyak efek dari dukungan sosial karena 

dukungan sosial dapat secara positif pula memulihkan kondisi fisik 

maupun psikologis seseorang, baik itu secara langsung ataupun tidak 

langsung.  

Dukungan keluarga merupakan salah satu jenis dari dukungan 

sosial dan penting bagi seorang penderita suatu penyakit. Dukungan 

keluarga yang baik dapat membantu kestabilan medikasi karena dapat 

pengaruhi perawatan diri penderita khususnya dalam masa pengobatan. 

Dukungan keluarga juga merupakan dukungan yang kontinyu karena 

dapat mengontrol lebih intensif dan juga merupakan komponen yang 

paling dekat dengan penderita sehingga hubungan saling percaya akan 

terjadi dan sikap terhadap pengobatan dapat dirubah atau dipengaruhi.  

Fenomena di masyarakat sekarang ini adalah masih ada anggota 

keluarga yang takut apalagi berdekatan dengan seseorang yang disangka 

menderita TB MDR, sehingga muncul sikap berhati-hati secara 

berlebihan, misalnya mengasingkan penderita, enggan mengajak 
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berbicara, kalau dekat dengan penderita akan segera menutup hidung 

dan sebagainya. Hal tersebut akan sangat menyinggung perasaan 

penderita. Penderita akan tertekan dan merasa dikucilkan, sehingga dapat 

berdampak pada kondisi psikologisnya dan akhirnya akan mempengaruhi 

keberhasilan pengobatan. Hal ini berarti dukungan sosial yang sangat 

dibutuhkan tidak didapatkannya secara optimal (Ratnasari, 2012). 

Dukungan sosial yang paling utama berasal dari dukungan 

keluarga, karena dukungan keluarga memegang peranan penting dalam 

kehidupan pasien penderita TB MDR agar berjuang untuk sembuh, tetap 

berpikir maju, dan berkembang dengan rasa optimisme yang dimilikinya 

dan menjadikan hidupnya lebih bermakna. Dukungan dari keluarga dapat 

menurunkan beban psikologis sehubungan dengan penyakit yang 

dideritanya yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan tubuh 

sehingga kondisi fisik tidak semakin menurun. Dukungan keluarga dan 

masyarakat mempunyai andil besar dalam meningkatkan kepatuhan 

pengobatan, pengawasan dan pemberian semangat terhadap penderita 

TB MDR. 

c. Tingkat Masyarakat 

1) Stigma Sosial 

a) Pengertian Stigma 

Stigma adalah sikap atau attitude negatif yang terkait dengan 

keyakinan atau pengetahuan seseorang. Sosiolog Goffman.E 

mendefinisikan stigma sebagai proses dinamis dari devaluasi yang secara 
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signifikan mendiskredit seorang individu dimata individu lainnya. (Kipp et 

al., 2011) mendefinisikan stigma yang berkaitan dengan masalah 

kesehatan/penyakit sebagai proses sosial atau pengalaman pribadi yang 

ditandai dengan pengucilan, penolakan, celaan, atau devaluasi karena 

adanya anggapan sosial yang merugikan tentang individu tersebut 

maupun kelompoknya berkaitan dengan masalah kesehatan tertentu. 

Butt.L (2010) mendefenisikan stigma sebagai perbedaan- 

perbedaan merendahkan yang secara sosial dianggap mendiskreditkan, 

dan dikaitkan dengan berbagai stereotip negatif. Diskriminasi sendiri 

merupakan aksi-aksi spesifik yang didasarkan pada berbagai stereotip 

negatif ini yakni aksi-aksi yang dimaksudkan untuk mendiskredit dan 

merugikan orang. Dalam praktek, seseorang yang terkena stigma 

dianggap sebagai tantangan bagi tatangan moral (stigmatisasi), sehingga 

orang tersebut mesti dijatuhkan atau direndahkan, atau dikucilkan 

(diskriminasi). Parker dan Aggleton dalam Butt.L (2010) menekankan 

bagaimana stigma terjadi pada berbagai tingkat. Keduanya 

mengidentifikasi 4 tingkat utama terjadinya stigma: 

i) Diri:  berbagai  mekanisme  internal  yang  dibuat  diri  sendiri,  yang  

kita  sebut stigmatisasi diri. 

ii) Masyarakat:   gosip,   pelanggaran   dan   pengasingan   di   tingkat   

budaya   dan masyarakat 

iii) Lembaga: perlakuan preferensial atau diskriminasi dalam lembaga-

lembaga 
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iv) Struktur: lembaga-lembaga yang lebih luas seperti kemiskinan, 

rasisme, serta kolonialisme yang terus-menerus mendiskriminasi 

suatu kelompok tertentu. 

b) Stigma Masyarakat terhadap Penderita Tuberkulosis 

Stigma berhubungan dengan penyakit berdampak negatif terhadap 

pencegahan, prosedur pelayanan, dan kebijakan yang berkaitan dengan 

kesehatan pada penyakit tersebut (Cramm and Nieboer, 2011). Stigma 

kerap kali melekat pada masalah-masalah kesehatan, termasuk 

tuberkulosis. Alasan mengapa bisa muncul stigma pada TB diantaranya, 

penularannya, pengetahuan yang kurang tepat akan penyebabnya, 

perawatannya atau berhubungan dengan kelompok-kelompok marjinal 

seperti kemiskinan, ras minoritas, pekerja seks, tahanan penjara, dan 

orang yang terinfeksi HIV/AID (Kipp et al., 2011). 

Penelitian Anita S. Mathew dan Amol M. Takalkar (2007) pada 

masyarakat India, didapatkan bahwa pasien TB di India sering 

mendapatkan pengalaman adanya penolakan dan isolasi sosial dari 

masyarakat. sehingga mitos dan stigma harus dihilangkan untuk 

mengontrol penyakit Tuberkulosis.  

Courtwright and Turner (2010), mengatakan bahwa stigma pada 

penyakit tuberkulosis dapat menyebabkan keterlambatan pengobatan dan 

berdampak negatif terhadap kelangsungan berobat. Dampak negatif 

dalam kelangsungan berobat dapat menyebabkan terputusnya 
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pengobatan pada pasien tuberkulosis yang bisa menyebabkan tidak 

tuntasnya pengobatan. 

Berbagai literatur menyebutkan bahwa stigma dapat menyebabkan 

keterlambatan penanganan, tertundanya pengobatan dan ketidakteraturan 

pengobatan. Hal ini yang diperkirakan menjadi alasan adanya korelasi 

antara stigma dengan tingginya angka morbiditas dan mortalitas penyakit 

tuberkulosis. Ketidak teraturan dalam dalam berobat bisa menyebabkan 

Multi Drugs Resistence (Suandi et al., 2012) 

Penyakit TB memberikan dampak lingkungan keluarga, stigma atas 

penyakit TB merupakan hal yang sering dialami penderita. Hampir semua 

penderita mengalami perlakuan yang negatif dari lingkungan atau 

keluarga, tetapi ada juga yang mendapatkan dukungan dan perlakuan 

yang baik. Perlakuan negatif ini dapat menjadi stressor dan beban 

psikologis bagi penderita, sehingga penderita merasa hidupnya tidak 

berharga dan tidak bermakna, sedangkan perlakuan baik dari keluarga 

dapat membantu penderita menghadapi penyakit TB yang dideritanya. 

Selain itu menurut Johnson, stigma yang diterima menyebabkan penderita 

ketakutan terhadap isolasi sosial dan menunda untuk mencari pengobatan 

(Ginting, dkk, 2008). 

Menurut Kleinman (Kelly, 2003) meskipun para ahli kesehatan 

dapat melihat tuberkulosis sebagai masalah kesehatan masyarakat yang 

dapat disembuhkan secara efisien dalam waktu 2 sampai 6 bulan dengan 

obat, tetapi penderita tetap mengalami tekanan batin. Bagi mereka, 
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tuberkulosis adalah penyakit yang memalukan, membuat mereka diisolasi, 

dan dikucilkan, karena stigma dicap sebagai transmitter penyakit. Hal 

tersebut yang menjadi alasan atau penyebab seseorang yang mengidap 

penyakit tuberkulosis menjadi merasa kurang memiliki makna hidup yang 

baik 

D. KOMUNIKASI MOTIVASI (Motivational Interviewing) 

Motivational Interviewing (MI) atau dikenal dengan komunikasi 

motivasi merupakan teknik komunikasi yang bersifat mengarahkan, 

berpusat pada pasien untuk memperoleh perubahan perilaku dengan cara 

membantu pasien menggali dan mengatasi sikap mendua (ambivalensi) 

dalam membuat keputusan. Metode ini baru berkembang pada tahun 

1983 yang disusun oleh William R Miller dan Stephen Rollnick. Model ini 

didasari konsep bahwa perubahan perilaku lebih mungkin terjadi bila 

seseorang menemukan alasan untuk berubah dari dirinya sendiri daripada 

diyakinkan orang lain (misal : oleh dokter/perawat). 

Tujuan MI adalah untuk terjadinya perubahan perilaku ke arah 

yang sehat dan bertanggung jawab selain itu untuk memotivasi pasien 

agar mampu menyelesaikan pengobatan. Mekanisme MI bekerja dengan 

mengaktifkan motivasi untuk berubah yang ada pada klien dan mendorong 

kepatuhan akan pengobatan medis yang dibutuhkan oleh mereka. MI 

melihat bahwa setiap individu biasanya merasa ambivalen untuk berubah. 

Mereka terjebak antara argumen yang membuat mereka mau untuk 
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berubah dan menghalangi diri mereka untuk berubah. Fokus dari MI 

adalah untuk membantu individu membicarakan dan mengatasi 

ambivalensi mereka untuk mengubah tingkah laku dengan menggunakan 

motivasi, energi dan komitmen mereka untuk melakukan hal tersebut. 

(Miller dan Rolnick, 1991). 

Teknik komunikasi motivasi menggunakan beberapa pendekatan 

yaitu : 

a. Berpusat pada pasien. 

Komunikasi motivasi berpusat pada pasien didasarkan pada asumsi 

bahwa pasien memiliki kemampuan didalam dirinya untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri sehingga peran dari petugas kesehatan adalah 

memunculkan motivasi pasien dan menciptakan lingkungan yang 

mendukung bagi perubahan perilaku pasien. Hubungan petugas 

kesehatan dengan pasien merupakan kolaborasi dan kemitraan, dimana 

petugas diharapkan bersikap netral dan menghargai otonomi pasien. 

b. Mengarahkan. 

Percakapan dalam komunikasi motivasi bersifat mengarahkan, 

dimana percakapan antara petugas kesehatan dengan pasien bukan 

sekedar “ngobrol”, namun petugas kesehatan akan menggunakan 

keterampilannya untuk mengarahkan percakapan kearah tujuan perilaku 

yang diinginkan. 
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c. Gaya konseling untuk perubahan perilaku dengan membantu 
pasien untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan sikap mendua 
(ambivalensi).  
 

Sikap mendua adalah ketika pasien melihat keuntungan dan 

hambatan untuk berubah, dan belum yakin untuk memutuskan mana yang 

akan dipilihnya. Pasien yang menyatakan sikap mendua sering kali 

diperlakukan sebagai hal yang salah oleh petugas, namun sebenarnya hal 

ini normal. Pasien yang belum memiliki sikap mendua mengenai situasi 

yang mereka hadapi biasanya tidak melihat alasan untuk berubah. Pasien 

yang sudah memiliki sikap mendua sudah selangkah lebih dekat untuk 

berubah. Tujuan dari petugas kesehatan adalah untuk mengarahkannya 

kepada perubahan sekaligus menghormati otonomi pasien untuk 

membuat pilihannya. Hal yang perlu diingat ketika kita membantu pasien 

menyelesaikan sikap menduanya, sering kali kita secara refleks 

menyarankan perbaikan atas perilaku yang perlu diubah, sehingga pasien 

akan menyatakan keberatan mengenai mengapa dia tidak dapat berubah. 

Jika kita memicu pasien untuk menyuarakan semua keberatannya untuk 

tidak berubah, maka apa hasil akhir yang dapat diprediksi? 

Prinsip umum dari Komunikasi Motivasi atau MI adalah: 

a. Menunjukkan empati 

Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan 

memahami perasaan orang lain. Didalam menerapkan KM petugas 

kesehatan menaruh perhatian penuh untuk memahami pasien dan melihat 

masalah dari sudut pandang pasien. 
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b. Hindari perdebatan 

Di dalam praktik sehari-hari yang berhubungan dengan kesehatan, 

pasien seringkali membuat keputusan yang menurut petugas kurang tepat 

sehingga petugas cenderung mengarahkan ke arah yang benar. Dalam 

penerapan KM, sebaiknya petugas menghindari perdebatan untuk 

mengubah keputusan pasien karena membuat pasien tidak nyaman. 

Ketika kita sebagai petugas kesehatan mengemukan alasan untuk 

berubah, maka pasien akan mengemukakan alasan untuk tidak berubah. 

Pada perdebatan ini, petugas kesehatan akan kalah, karena pasien akan 

lebih banyak mengikuti pendapat mereka daripada mengikuti pendapat 

petugas kesehatan. Daripada berdebat dengan pasien, petugas 

kesehatan sebaiknya menggunakan keterampilan mereka untuk bergulir 

bersama perlawanan dengan mencari pemahaman yang lebih baik dari 

alasan yang dikemukakan oleh pasien yang mendasari keputusan mereka 

dan bekerjsama untuk mencari pilihan yang lebih baik bagi pasien. 

Petugas sebaiknya memahami dan mengetahui alasan mengapa 

pasien mengambil keputusan tersebut, serta  bekerja sama untuk 

menggali pilihan-pilihan lain yang lebih baik bagi pasien. 

c. Mengembangkan Kesenjangan 

Ketika seorang pasien belum merasakan sikap mendua 

(ambivalensi), maka mereka belum melihat mengapa mereka perlu 

berubah. Pada situasi ini, petugas kesehatan dapat membantu pasien 

untuk mengembangkan kesenjangan, dengan cara meminta pasien 
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membayangkan kesenjangan antara situasi mereka saat ini dan harapan 

mereka. Sebagai contoh petugas kesehatan membimbing pasien untuk 

membayangkan situasi yang mungkin terjadi ketika pasien memutuskan 

untuk mulai pengobatan dan membandingkannya dengan situasi yang 

mungkin terjadi ketika pasien memutuskan tidak memulai pengobatan. Hal 

ini diharapkan dapat membantu pasien melihat dampak negatif dan positif 

dari masalah kesehatannya dan termotivasi untuk membuat suatu 

keputusan yang tepat. 

d. Memampukan pasien dalam membuat keputusan 

Melalui tahapan di atas pasien dibantu untuk membuat keputusan 

yang lahir dari dirinya sendiri, bukan lahir dari petugas kesehatan.Petugas 

kesehatan bukan hanya membantu pasien dalam meneguhkan motivasi 

tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan pasien untuk 

berubah menjadi lebih baik. 

Petugas kesehatan perlu menyadari bahwa keputusan yang diambil 

sepenuhnya adalah otonomi pasien. Hal ini berarti kita bukan hanya 

mendukung pasien membuat keputusan yang tepat terkait kesehatannya, 

namun petugas kesehatan juga perlu untuk menerima hak pasien untuk 

membuat keputusan bahkan ketika pasien memutuskan untuk belum 

berubah. Bagi kebanyakan petugas kesehatan, hal terakhir ini sulit 

dilakukan. Petugas kesehatan mendukung keputusan pasien dan 

menanyakan kepada pasien apa yang bisa dibantu untuk memudahkan 

pasien menjalani pengobatan. 
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E. ANALISIS KESINTASAN (SURVIVAL ANALYSIS) 

1. Pengertian 

Analisis survival merupakan suatu metode statistik yang berkaitan 

dengan waktu tahan hidup, yaitu dimulai dari time origin atau start point 

sampai pada suatu kejadian khusus (failure event/end point). Menurut 

Kleinbaum dan Klein (2011), waktu yang dimaksud pada analisis 

ketahanan hidup seperti jangka waktu tahun, bulan, minggu atau hari dari 

awal individu yang diamati sampai peristiwa yang diinginkan terjadi 

(Kleinbaum and Klein, 2005). Dalam menentukan waktu survival T, 

terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan yaitu : 

a. Time origin or starting point (titik awal) adalah waktu dimulainya suatu 

penelitian. Titik awal tidak harus tanggal lahir, bisa saja titik awal ini 

adalah waktu dimulainya suatu pengobatan baru atau tanggal masuk 

rawat inap Rumah Sakit.  

b. Ending event of interest (kejadian akhir) adalah kejadian yang menjadi 

inti dari penelitian. Kejadian akhir tidak harus kematian. Kejadian akhir 

bisa saja adalah waktu keluar rawat inap Rumah Sakit.  

c. Measurement scale for the passage of time (skala ukuran untuk 

berlalunya waktu). Skala ini bisa apa saja, misalnya biaya rumah sakit 

dari masuk (waktu awal) sampai keluar (waktu akhir). 

Sumber kesulitan data pada analisis survival adalah adanya 

kemungkinan beberapa individu tidak bisa diobservasi sampai terjadinya 
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failure event. Data seperti ini disebut data tersensor (LE, 1997). Data 

tersensor disebabkan oleh:  

a.  Lost of follow up bila pasien memutuskan untuk pindah ke Rumah 

Sakit lain.  

b. Drop Out bila perlakuan dihentikan karena alasan tertentu, seperti 

sebuah terapi yang memiliki efek buruk terhadap pasien sehingga 

harus dihentikan.  

c. Termination of study bila masa penelitian berakhir sementara objek 

yang diobservasi belum mencapai failure.  

d. Death due to a cause not under investigation bila pasien meninggal 

karena alasan lain, misalnya bunuh diri.  

e. Withdraws from the study because of death bila kematian bukanlah 

failure event. 

Seringkali sebuah studi berkelanjutan (follow up study) untuk 

kelompok individu tidak semuanya dapat diikuti sampai akhir studi. Pada 

penelitian ini, kemungkinan beberapa pasien TB MDR tidak akan 

mengalami konversi sampai akhir penelitian dilakukan, begitu pula pada 

pasien TB MDR yang menjalani pengobatan kemungkinan akan 

mengalami default atau loss to follow up sebelum fase pengobatan intensif 

selesai. Dengan kata lain beberapa individu akan gagal masuk dalam 

penelitian sampai penelitian tersebut selesai sehingga terjadi observasi 

waktu yang terputus. 
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Pada analisis ketahanan selalu terjadi data tersensor (censored 

data). Kasus tersensor tidak dibuang tetapi tetap diperhitungkan karena 

minimum hingga titik tertentu masih dapat dilihat belum mengalami 

kejadian dan dengan asumsi kejadian sensor dalam rentang waktu 

tertentu terjadi secara merata. 

Kleinbaum, 1996 menyatakan bahwa kegunaan analisis ketahanan 

adalah 1) memperkirakan probabilitas ketahanan suatu kejadian menurut 

waktu, 2) untuk menyimpulkan status kesehatan penduduk, 3) untuk 

membandingkan ketahanan suatu kejadian antar kelompok dan 4) untuk 

mengidentifikasi laju suatu kejadian yang dialami penduduk dalam periode 

waktu tertentu. 

2. Analisis Data Survival 

Data waktu pada analisis ketahanan hidup tergantung pada 

variabel random, dan setiap variabel random membentuk sebuah 

distribusi. Distribusi dari waktu tahan hidup biasanya digambarkan atau 

ditandai oleh tiga fungsi:  

a. Fungsi ketahanan hidup (survival fuction)  

Fungsi ketahanan menjelaskan probabilitas seseorang untuk 

survive lebih lama dari waktu spesifik t dan biasanya dinotasikan 

dengan S (t). Fungsi survival dapat diestimasikan melalui proporsi 

individu yang hidup dari t. 

 

 
S (t) =   Jumlah individu yang hidup > t 

           Jumlah total hidup 
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b. Fungsi densitas peluang (probability density function)  

Fungsi densitas adalah peluang individu akan meninggal pada 

interval yang pendek (Δt) dan dinotasikan dengan f (t). Fungsi densitas 

dapat diestimasikan melalui : 

 

 

 

 

c. Fungsi kegagalan (hazards function)  

Fungsi kegagalan adalah probabilitas kematian selama interval 

waktu (t, Δt) dengan asumsi individu tetap hidup pada interval waktu 

tersebut dan biasanya dinotasikan dengan ln(t). Fungsi kegagalan 

dapat diestimasikan melalui : 

 

 

 

 

 

Untuk menghitung rata-rata hazard pada interval waktu tertentu 

digunakan rumus jumlah individu yang hidup per unit waktu dalam 

interval difusi dengan rata-rata jumlah individu yang hidup pada 

pertengahan interval waktu. Penggunaan fungsi ini untuk menghitung 

besarnya risiko seseorang untuk mengalami kejadian, umumnya 

f(t) =  Jumlah individu meninggal dunia dalam 
interval waktu mulai t 

 
          (Jumlah total individu) (panjang interval) 

ln(t) =  Jumlah individu meninggal dunia per unit 
waktu dalam interval 

 
                     Jumlah individu hidup pada t 
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variable penelitian dijadikan sebagai variable kategorik terlebih dahulu 

serta salah satu dari kategori dijadikan pembanding(Gayatri, 2005). 

3. Metode Analisis Survival 

Pada penelitian survival, metode analisis survival yang banyak 

dijumpai adalah Metode Aktuarial (life table), Metode Kaplan-Meier, Model 

Risiko Proporsional Cox(Murti, 1997). Analisis survival yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Metode Kaplan-Meier 

Pada metode ini tidak mengelompokkan jangka waktu kelangsungan 

hidup ke dalam interval-interval waktu, sehingga paling cocok digunakan 

pada analisis ketahanan dengan jumlah sampel kecil yaitu ketika ukuran 

sampel kurang dari 30 subyek per kelompok studi. dan efek yang dihitung 

tepat pada saat ia terjadi dengan anggapan bahwa keadaan tersebut 

sebanding dengan pengukuran berskala numerikal. Lama pengamatan 

disusun dari yang terpendek hingga yang terpanjang dengan catatan 

subjek yang tersensor diikutsertakan. Metode Kaplan Meier berdasarkan 

pada dua konsep sederhana, yaitu pasien yang tersensor dan peluang 

untuk hidup dua bulan sama dengan peluang hidup pada bulan pertama 

dikalikan dengan peluang hidup pada bulan kedua, dan seterusnya. 

Analisis Kaplan-Meier menggunakan asumsi sebagai berikut : 

1) Subyek yang menarik diri dari penelitian secara rata-rata memiliki 

“nasib” kesudahan variable hasil (peristiwa) yang sama dengan 

subyek yang bertahan selama pengamatan 
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2) Perbedaan waktu mulainya masuk dalam pengamatan antar subyek 

tidak mempengaruhi risiko (probabilitas) terjadinya variable hasil 

(peristiwa). Probabilitas peristiwa untuk berbagai jangka waktu 

tersebut dapat digambarkan sebagai kurva analisis survival (Murti, 

1997). 

b. Metode Regresi Cox 

Model regresi ini juga dikenal dengan istilah Proportional Hazard 

Model  yang dikenalkan oleh Cox karena asumsi proporsional pada fungsi 

hazardnya (menghitung peluang kejadian). Secara umum, model regresi 

Cox dihadapkan pada situasi dimana kemungkinan kegagalan individu 

pada suatu waktu yang dipengaruhi oleh satu atau lebih variable 

penjelas(Collet, 1994).  

Regresi Cox Proportional Hazard adalah pemodelan yang 

digunakan dalam analisis survival yang merupakan model semi parametric 

dan digunakan bila outcome yang diobservasi adalah panjang waktu suatu 

kejadian.  

Menurut Collet (1994), apabila suatu penelitian yang lebih 

dipentingkan seperti pengaruh maka prosedur pemilihan model adalah 

sebagai berikut:  

1) Semua variabel dipilih dengan mengabaikan pengaruh perlakuan. 

Pemilihan variabel yang masuk atau keluar dari model dapat dilakukan 

dengan prosedur seleksi maju, prosedur eliminasi mundur atau 

prosedur bertatar 
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2)  Setelah didapatkan model dengan mengabaikan variabel, perlakuan 

langkah selanjutnya adalah pemilihan model dimana variabel 

perlakuan masuk dalam model  

3) Pemeriksaan apakah ada interaksi antara variabel perlakuan dengan 

variabel lainnya.  

Seberapa besar kemaknaannya dapat diketahui dari nilai goodness 

of fit menggunakan Chi-square diperhitungkan sebagai fungsi dari log-

likelihood untuk model dengan semua parameter estimasi (LI) dan log-

likelihood dari model yang dimana semua kovariat dianggap mendekati 0 

(nol, L0). Jika nilai dari Chi-square ini signifikan, maka kita menolak 

hipotesis awal dan mengasumsikan bahwa variabel penjelas ada 

hubungan yang signifikan dengan waktu survival(Collet, 1994). 

Berikut bentuk alur analisis survival yang terdiri dari tiga langkah 

utama yaitu pengecekan asumsi proporsional hazard (PH), analisis 

bivariat dan multivariate (Dahlan, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

 
Pengujian asumsi PH 

Semua variable 
memenuhi asumsi PH 

Sebagian variabel tidak 
memenuhi asumsi PH 

Analisis bivariat : 
Analisis cox regression 

Analisis bivariat : 
Analisis cox regrssion untuk variabel yang 
memenuhi asumsi PH 

Analisis multivariat : 
Variabel yang pada analisis bivariat 
mempunyai nilai p<0,25 :  
Analisis cox regression time independent 

Analisis multivariat : 
Variabel yang pada analisis bivariat 
mempunyai nilai p<0,25   
dan variabel yang tidak memenuhi asumsi 
PH yang secara klinis penting 

Interpretasi : 
1. Variabel yang berhubungan dengan 

variabel tergantung 
2. Urutan kekuatan hubungan 
3. Hazard function dan survival 

function 

Analisis cox 
regression model 
interaksi 

Analisis cox 
regression model 
stratifikasi 

Pilih mana analisis 
yang lebih baik 

Aplikasi 

Gambar 4. Alur Analisis Survival 



 
 

78 
 

F. KERANGKA TEORI 

TB RO terjadi sebagai akibat dari rangkaian beberapa faktor yang 

menyebabkan mutasi genetic pada kuman Mycobacterium tuberculosis 

sehingga resisten terhadap obat TB.  Pada gambar 8 terlihat kaitan 

beberapa faktor yang mempengaruhinya dan pokok masalahnya berada 

pada faktor sosial dan perilaku yang dipengaruhi oleh kemiskinan dan 

masalah gender.  

Kerangka teori dibagi atas empat tahap yaitu tahap saat terjadinya 

keterpaparan, tahap infeksi, tahap penyakit dan tahap akses pelayanan 

kesehatan. Dalam epidemiologi terjadinya keterpaparan sampai sakit 

dipengaruhi oleh host, agent dan environment. Selanjutnya terjadinya TB 

MDR juga terkait kepada akses pelayanan kesehatan baik fasilitas 

pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Hal ini sesuai dengan 

teori H.L.Blum yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang 
mempengaruhi kesehatan manusia yaitu lingkungan, perilaku, genetik, 

dan sarana kesehatan. 

Faktor individu atau host yaitu karakteristik seseorang yang 

mempengaruhi terjadinya penyakit tuberculosis seperti umur, jenis 

kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan status perkawinan. 

Faktor ini sangat berperan karena keterpaparan sangat terkait dengan 

adanya kontak dengan penderita TB paru BTA positif. Pada waktu batuk 

atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet 

(percikan dahak). Droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di 
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udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi 

kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran napas. Setelah kuman TB 

masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, kuman TB dapat 

menyebar dari paru kebagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran 

darah, sistem saluran getah bening atau menyebar langsung ke bagian-

bagian tubuh lainnya 

Sifat kuman TB dapat bertahan hidup dalam suhu yang sangat 

rendah yaitu antara 2ºC sampai minus 70º C, namun sangat peka 

terhadap panas sinar matahari dan ultra violet. Di dalam dahak pada suhu 

30º-37ºC, kuman cepat mati dalam waktu seminggu, sedangkan apabila 

terpapar sinar ultraviolet secara langsung sebagian besar kuman akan 

mati dalam waktu beberapa menit 

Tuberkulosis ditularkan melalui droplet dan penularannya akan 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan rumah terutama kepadatan ruangan, 

pencahayaan, dan juga ventilasi. Menurut Kepmenkes RI No. 829 Tahun 

1999, ruangan dengan luas delapan meter persegi tidak dianjurkan untuk 

dihuni lebih dari dua orang karena akan memudahkan penularan mikro 

organisme patogen. Pencahayaan ruangan yang efektif harus masuk 

melalui ventilasi dengan minimal luas 10% dari luas lantai merupakan 

faktor yang sangat mempengaruhi karena cahaya matahari dapat 

membasmi bakteri patogen. Sedangkan ventilasi sendiri berfungsi dalam 

pertukaran udara yang akan mempengaruhi kelembaban dari ruangan. 
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Kelembaban dapat menjadi media yang baik bagi perkembangan bakteri 

pathogen seperti basillus TB.  

Saat terjadinya infeksi sampai sakit, droplet yang terhirup 

ukurannya sangat kecil (1-5 mikron), sehingga dapat melewati sistem 

pertahanan mukosilier bronkus dan terus berjalan sehingga sampai di 

alveolus dan menetap di sana. Infeksi dimulai saat kuman TB berhasil 

berkembang biak dengan cara pembelahan diri di paru yang 

mengakibatkan radang di dalam paru. Masa inkubasi yaitu waktu sejak 

terinfeksi sampai menjadi sakit diperkirakan sekitar 6 bulan. Faktor yang 

mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi sakit TB adalah daya 

tahan tubuh yang rendah, diantaranya infeksi HIV/AIDS dan malnutrisi 

(gizi buruk). 

Akses pelayanan kesehatan sangat berperan terhadap terjadinya 

TB RO. Kekebalan terhadap obat erat kaitannya dengan pengobatan 

sebelumnya yaitu pada pasien yg pernah diobati, kemungkinan kekebalan 

adalah empat kali. Faktor utama penyebab terjadinya resistensi kuman 

terhadap OAT adalah  pengobatan yang tidak memadai yaitu paduan, 

dosis, jenis, jumlah obat dan jangka waktu pengobatan tidak adekuat (RI, 

2009). Standar pengobatan yang tidak sesuai lebih banyak terjadi pada 

pelayanan kesehatan yang tidak menerapkan strategi DOTS terutama 

dalam pengawasan pasien selama pengobatan. Rendahnya pengawasan 

menyebabkan pasien menghentikan pengobatan secara sepihak karena 

rendahnya pengetahuan pasien tentang pengobatan TB. Pengobatan 
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yang tidak tuntas merupakan risiko terjadi mutasi genetic MTB sehingga 

menyebabkan terjadinya TB Resisten Obat. Selain itu, beberapa hal yang 

menyebabkan seseorang tidak mengakses pelayanan kesehatan disaat 

mengalami kesakitan yaitu adanya stigma sosial masyarakat, tempat 

tinggal yang jauh dari pelayanan kesehatan sehingga memberikan 

konsekuensi terhadap biaya transport yang cukup mahal, dukungan 

keluarga, pengetahuan pasien tentang TB dan motivasi pasien.  

Seorang pasien yang menderita TB MDR memiliki potensi untuk 

menularkan kuman yang sama yaitu TB MDR.  Sifat penularan kuman 

mycobacterium tuberculosis resisten INH dan Rifampicin tidak berbeda 

dengan penularan kuman TB yang tidak resisten, sehingga seorang 

pasien TB MDR akan mudah menularkan kepada orang lain dengan strain 

yang sama. 

Konsep teori yang berkaitan dengan kejadian TB MDR dengan 

beberapa faktor risiko yang mempengaruhinya dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar 5. Kerangka teori yang dimodifikasi dari (Atre and Mistry, 2005), (Cramm et al., 2010), 
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G. KERANGKA KONSEPTUAL 

Risiko TB MDR lebih besar peluangnya terjadi pada pasien ulangan 

atau pasien yang pernah memiliki riwayat pengobatan TB. Secara global, 

WHO pada tahun 2011 menggunakan angka 2% untuk kasus baru dan 

12% untuk kasus pengobatan ulang untuk memperkirakan jumlah kasus 

TB MDR di Indonesia. 

Pada kerangka konsep yang dipaparkan berikut ini akan dibagi atas 

tiga tahap yaitu tahap pertama menganalisis laju densitas kejadian TB RO 

pada pasien ulangan, tahap kedua menganalisis laju ketahanan 

pengobatan pasien TB RO dan tahap ketiga adalah intervensi terhadap 

pasien yang mengalami lost to follow up atau mangkir selama pengobatan 

TB RO dengan pendekatan motivational interviewing. 

Tahap pertama menganalisis laju densitas kejadian TB RO pada 

pasien ulangan dengan mengukur pengaruh faktor sosial yaitu umur, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, tempat pengobatan 

sebelumnya, riwayat pengobatan, dan merokok. Pada tahap kedua 

menganalisis laju ketahanan pengobatan pasien TB RO dengan 

mengukur pengaruh faktor sosial yaitu efikasi diri, persepsi tentang respon 

efektif atau kemanjuran, persepsi tentang kerentanan, persepsi tentang 

keparahan penyakit, dukungan keluarga dan stigma sosial. Pada tahap 

ketiga akan dilakukan intervensi terhadap pasien yang mengalami lost to 

follow up atau mangkir. Intervensi dilakukan dengan memberikan terapi 

kepatuhan yang berbasis motivational interviewing yang dikembangkan 
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dari proses penelitian tahap dua dengan pendampingan dari petugas 

kesehatan terlatih.  

Keseluruhan proses penelitian digambarkan pada kerangka 

konseptual sebagai berikut : 

 
Kerangka Konseptual Penelitian 
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H. HIPOTESIS 
 

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka 

konseptual yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian disusun 

sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan probabilitas laju densitas TB RO pada pasien ulangan 

berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, 

tempat pengobatan TB sebelumnya, riwayat pengobatan, dan merokok.  

2. Ada perbedaan risiko kejadian TB RO pada pasien ulangan 

berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, 

tempat pengobatan TB sebelumnya, riwayat pengobatan, dan merokok.  

3. Ada perbedaan probabilitas ketahanan pengobatan pasien TB RO 

berdasarkan efikasi diri, respon efektif atau kemanjuran, persepsi 

tentang kerentanan, persepsi tentang keparahan penyakit, dukungan 

keluarga, dan stigma sosial  

4. Ada perbedaan risiko ketahanan pengobatan pasien TB RO 

berdasarkan efikasi diri, respon efektif atau kemanjuran, persepsi 

tentang kerentanan, persepsi tentang keparahan penyakit, dukungan 

keluarga, dan stigma sosial. 

5. Terdapat determinan yang paling berpengaruh terhadap ketahanan 

pengobatan pada pasien TB RO  

6. Ada pengaruh intervensi dengan pendekatan motivational interviewing 

untuk menekan kejadian lost to follow up pasien TB RO 
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I. DEFINISI OPERASIONAL DAN KRITERIA OBYEKTIF 
 

Berdasarkan variable-variabel yang akan diteliti, maka definisi 

operasional variable penelitian disusun sebagai berikut : 

1. TB RO adalah pasien yang telah mengalami resisten terhadap OAT lini 

pertama. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu TB RR 

dan TB MDR 

Kriteria Obyektif 

TB RR  :  bila hasil pemeriksaan dahak menunjukkan resistensi 

rifampicin (R) 

TB MDR  :  bila hasil pemeriksaan dahak menunjukkan resistensi 

sekurang-kurangnya isoniazid (INH) dan rifampicin (R) 

2. Lost to follow up adalah pasien yang menjalani pengobatan namun 

terputus 

Kriteria Obyektif 

Terjadi  : bila pasien terputus pengobatannya selama dua bulan 

berturut-turut atau lebih 

Tidak terjadi : bila pasien teratur berobat atau pernah terputus namun 

kurang dari dua bulan 

3. Mangkir Pengobatan adalah pasien yang putus berobat selama kurang 

dari 1 bulan 

4. Laju densitas kejadian TB RO adalah kecepatan waktu terjadinya TB 

RO yang dihitung mulai saat terakhir mengkonsumsi obat TB lini 

pertama sampai ditetapkan sebagai pasien TB RO. 
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Kriteria Obyektif 

Terjadi (event)  :  bila pasien ulangan TB terdiagnosis sebagai pasien 

TB RO  

Tersensor :  bila pasien ulangan TB tidak terdiagnosis sebagai 

pasien TB RO  

5. Survival Pengobatan adalah ketahanan pengobatan pasien TB RO 

selama  pengobatan fase intensif yaitu 8 bulan. 

Kriteria Obyektif 

Terjadi (event) : bila pasien TB RO mengalami lost to follow up, 

mangkir atau meninggal  

Tersensor :  bila pasien TB RO masih bertahan untuk menjalani 

fase pengobatan TB RO. 

6. Umur adalah umur penderita saat pertama kali didiagnosis TB RO dan 

diketahui berdasarkan data diri pasien pada rekam medis. 

Kriteria Obyektif 

15-54 tahun :  bila umur pasien pada saat didiagnosis berdasarkan 

medical record antara 15-54 tahun. 

≥ 55 tahun  :  bila umur pasien pada saat didiagnosis berdasarkan 

medical record ≥ 55 tahun. 

7. Jenis kelamin adalah karakteristik seksual berdasarkan ciri fisik biologi 

yang dibawa sejak lahir. Jenis kelamin responden dibedakan atas pria 

dan wanita 
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8. Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang 

diselesaikan oleh responden 

Kriteria Obyektif 

Rendah  :  bila pendidikan formal yang dilalui tidak tamat SD, tamat 

SD,atau tamat SMP 

Tinggi  :  bila pendidikan formal yang dilalui telah tamat SMA atau 

tamat PT 

Pendidikan merujuk pada pendidikan dasar 9 tahun 

9. Pekerjaan adalah pekerjaan yang dimiliki seseorang dan dapat 

memberikan hasil secara ekonomis 

Kriteria Obyektif 

Bekerja  :  bila responden mempunyai pekerjaan tetap  

Tidak Bekerja : bila responden tidak mempunyai pekerjaan atau 

pekerjaan tetap 

10. Penghasilan adalah jumlah penghasilan sebulan dan diukur 

berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp. 2.000.000 (UMP 

tahun 2015) 

Kriteria Obyektif 

Rendah  : bila responden memiliki penghasilan < Rp 2.000.000 

Tinggi  : bila responden memiliki penghasilan ≥ Rp.2000.000 

11. Tempat pengobatan sebelumnya adalah fasilitas kesehatan yang 

menjadi tempat pengobatan TB sebelumnya 
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Kriteria Obyektif 

Faskes Non DOTS  : bila melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan 

swasta/pemerintah yang tidak DOTS 

Faskes DOTS : bila melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan 

swasta/pemerintah yang DOTS 

12. Riwayat pengobatan adalah pengobatan TB yang sebelumnya dilalui 

oleh responden 

Kriteria Obyektif 

Tidak teratur  : bila pasien memiliki riwayat pengobatan TB yang 

tidak teratur, tidak tuntas atau tidak sesuai dosis 

standar pengobatan TB   

Teratur : bila pasien memiliki riwayat pengobatan TB yang 

teratur dan dinyatakan sembuh atau pengobatan 

lengkap 

13. Perilaku merokok adalah pasien yang memiliki riwayat merokok dan 

masih merokok sejak pertama kali mengetahui dirinya menderita TB 

RO. 

Kriteria Obyektif 

Merokok  : bila pasien masih merokok sejak terdiagnosis 

menderita tuberkulosis 

Tidak merokok : bila pasien tidak pernah merokok sejak terdiagnosis 

menderita tuberkulosis   
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14. Efikasi diri adalah keyakinan penderita TB RO mengenai kemampuan 

yang dimiliki untuk berperilaku sehat menjalankan pengobatan yang 

dianjurkan agar dapat sembuh dari penyakit TB RO. 

Kriteria Obyektif 

Efikasi kurang  : bila total skor yang didapatkan < 99 

Efikasi baik  : bila total skor yang didapatkan ≥ 99 

15. Persepsi tentang respon efektif atau kemanjuran adalah persepsi 

individu tentang tanggapan positif yaitu keinginan untuk menjalankan 

pengobatan TB RO secara teratur hingga sembuh dan menjauhkan diri 

dari perilaku yang memperburuk kondisi. 

Kriteria Obyektif 

Persepsi kurang : bila skor berada dibawah atau sama dengan nilai 

median 

Persepsi baik  :  bila skor berada diatas nilai median 

16. Persepsi tentang kerentanan adalah persepsi subyektif individu 

mengenai risiko terjadinya TB RO serta penularannya. 

Kriteria Obyektif 

Persepsi kurang : bila skor berada dibawah atau sama dengan nilai 

median 

Persepsi baik  :  bila skor berada diatas nilai median 

17. Persepsi tentang keparahan adalah keyakinan seseorang tentang 

keseriusan penyakit TB RO dan konsekuensi yang dapat terjadi lebih 

jauh yaitu pre XDR atau XDR 
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Kriteria Obyektif 

Persepsi kurang : bila skor berada dibawah atau sama dengan nilai 

median 

Persepsi baik  :  bila skor berada diatas nilai median 

18. Dukungan keluarga adalah dukungan yang diberikan oleh anggota 

keluarga terdekat kepada penderita selama menjalani pengobatan TB 

RO berupa dukungan emosional dan fungsional. 

Kriteria Obyektif 

Tidak mendukung : bila skor berada dibawah atau sama dengan nilai 

median 

Mendukung  :  bila skor berada diatas nilai median 

19. Stigma sosial adalah adanya persepsi negatif dari masyarakat tentang 

penyakit TB/TB RO, sehingga menyebabkan terjadinya penolakan 

yang berdampak negatif terhadap kelangsungan pengobatan pasien 

TB RO 

Kriteria Obyektif 

Stigma rendah : bila skor berada dibawah atau sama dengan nilai 

median 

Stigma tinggi :  bila skor berada diatas nilai median 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. RANCANGAN PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan desain 

kohort retrospektif (retrospective cohort). Variabel independen mulai 

diukur berdasarkan data pasien yang telah terkumpul sebelumnya dan 

selanjutnya sampel yang terpajan diikuti sampai waktu tertentu 

(Sastroasmoro and Ismael, 2014). Selain itu pada penelitian ini juga 

menggunakan jenis penelitian Quasi Experimental (eksperimen semu) 

dengan menggunakan desain eksperimen non random yaitu one group 

pre-post test design sebagai lanjutan penelitian sebelumnya. Kelompok 

yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random karena 

jumlah sampel yang kurang sehingga hanya menggunakan satu kelompok 

saja dan tidak memerlukan kelompok control (Sugiyono, 2014). Model 

desain penelitian sebagai berikut : 

 

Pre test     Intervensi       Post test           Perbedaan 

Kelompok eksperimen     Y1              X                   Y2                   Y1Y2 
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B. ALUR PENELITIAN 

Penelitian ini terbagi atas 3 tahap yang setiap tahap dilakukan 

dengan tujuan yang berbeda-beda. Alur penelitian setiap tahap adalah 

sebagai berikut:  

Tahap I : 

1. Melakukan screening terduga TB RO dilakukan berdasarkan gejala 

dan adanya riwayat pengobatan TB sebelumnya. Pasien yang terpilih 

diambil dahaknya untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan 

mesin geneXpert atau tes cepat molekuler (TCM) di Laboratorium RSU 

Labuang Baji Makassar untuk menilai resistensi Rifampicin. 

2. Pada pasien yang telah dinyatakan resisten Rifampicin, dilanjutkan 

dengan pemeriksaan kultur dan Drug Sensitivity Test (DST) Lini 1 dan 

Lini 2 di Laboratorium Hasanuddin University Medical Research Center 

(HUMRC) Fakultas Kedokteran Unhas. Hasil pemeriksaan ini 

dikelompokkan menjadi dua bagian terdiri dari kelompok kasus yaitu 

pasien yang terdiagnosis TB RO dan kelompok kontrol yaitu pasien 

yang bukan TB RO. 

3. Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara yang berpedoman 

pada kuesioner dan memenuhi criteria inklusi sampel penelitian.  

4. Melakukan pengukuran determinan sosial (umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, penghasilan, tempat pengobatan TB 

sebelumnya, riwayat pengobatan, dan merokok) yang selanjutnya 

dilakukan analisis survival untuk mengetahui laju densitas TB RO. 
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Tahap II 

1. Setelah dianalisis survival berdasarkan determinan sosial, maka 

pasien yang telah tegak diagnosis TB RO akan diwawancarai kembali 

sesuai dengan kuesioner berisi pertanyaan tentang efikasi diri, 

persepsi tentang respon efektif atau kemanjuran, persepsi tentang 

kerentanan, persepsi tentang keparahan penyakit, dukungan keluarga 

dan stigma sosial. 

2. Seluruh pasien yang menjadi sampel akan diminta persetujuannya 

untuk diwawancarai 

3. Selanjutnya peneliti  akan melakukan pemantauan terhadap ketahanan 

pengobatan pasien hingga akhir fase awal atau intensif pengobatan TB 

RO. 

4. Setiap awal bulan pasien akan di follow up dengan memeriksa apusan 

dahak yang dilakukan sampai bulan ke-8 pengobatan. Pada periode ini 

disebut sebagai fase intensif pengobatan dan pemeriksaannya 

dilakukan di laboratorium HUMRC (Hasanuddin University Medical 

Research Center) Fakultas Kedokteran Unhas. 

5. Melakukan pengukuran data variabel penelitian dengan uji survival 

untuk mengetahui ketahanan pengobatan TB RO. 

Tahap III 

1. Pengamatan ketahanan pengobatan TB RO dilakukan hingga bulan 

kedelapan pengobatan TB RO atau pasien telah melalui fase intensif 
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pengobatan. Pasien yang mengalami lost to follow up atau mangkir 

pengobatan TB RO dimasukkan dalam penelitian tahap ketiga. 

2. Program intervensi yang dilakukan berupa konseling dengan 

pendekatan motivational interviewing dengan menekankan kepada 

keyakinan dan motivasi pasien untuk kembali melakukan pengobatan 

TB RO yang terputus. 

3. Melakukan analisis pengaruh dari intervensi yang dilakukan untuk 

membuktikan efektifitas perubahan terhadap pasien sebelum dan 

setelah intervensi, serta pengaruh terkuat yang menyebabkan pasien 

kembali untuk memulai atau melanjutkan pengobatan TB RO.  
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Alur penelitian dapat dilihat pada gambar berikut: 
  

Gambar 6. Alur Penelitian 
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C. PROSEDUR INTERVENSI 

1. Persiapan Intervensi 

Intervensi dilakukan pada responden yang mengalami mangkir 

atau lost to follow up dalam perjalanan menjalani pengobatan TB RO 

pada fase intensif. Sebelum pasien diberi intervensi, peneliti 

memberikan lembar kesediaan dengan penjelasan mengenai 

intervensi yang akan dilakukan berupa konseling untuk mengubah 

persepsi mereka tentang pengobatan TB RO yang pernah dilalui 

untuk mengubah efikasi diri, persepsi respon efektif, persepsi 

kerentanan dan persepsi keparahan atau keseriusan penyakit serta 

dukungan keluarga dan stigma masyarakat yang dirasakan.  

Peneliti juga akan menjelaskan dan mendiskusikan  mengenai 

tujuan, durasi yang diperlukan dan manfaat yang bisa diperoleh. 

Setelah lembar kesediaan sudah disetujui, peneliti melakukan 

wawancara, observasi, dan menilai hasil pre test yang sebelumnya 

telah dikumpulkan pada tahap kedua. 

Selain data dasar yang telah dikumpulkan pada penelitian 

tahap 1 dan tahap 2, data kualititatif juga dikumpulkan oleh peneliti 

dengan melakukan indepth interview saat pasien diketahui pertama 

kali mangkir dalam pengobatan TB RO. Tujuannya adalah menggali 

informasi lebih dalam tentang penyebab terjadinya putus berobat atau 

mangkir sehingga peneliti akan dapat lebih fokus pada permasalahan 

yang didapatkan saat melakukan intervensi pada kunjungan 
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berikutnya. Proses pelaksanaan intervensi terlihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Proses Pelaksanaan Intervensi 
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menggunakan respon empatik terhadap pasien dalam mengeksplorasi 

ambivalensi yang ada pada diri pasien dan mengubah persepsi 

negatif serta meningkatkan self efficacy pasien untuk berubah. Jadi 

dalam konseling ini tidak membicarakan mengenai pemahaman 

mereka mengenai obat, tapi berupaya menumbuhkan kembali 

kepercayaan yang timbul dari diri pasien untuk melanjutkan 

pengobatan TB RO.  

Lama intervensi adalah 3 minggu, peneliti menggunakan batas 

waktu ini karena berdasarkan penelitian yang dilakukan Phillipa Lally 

dalam Nur Aini (2010), rata-rata seseorang beradaptasi dengan 

perilaku barunya dalam waktu 18-254 hari dan menurut dr. Maxwel 

manusia memerlukan waktu sekitar 3 minggu untuk beradaptasi 

terhadap perubahan (Aini et al., 2010) 

Peneliti melakukan kunjungan rumah untuk memberikan 

intervensi dengan melakukan konseling kepada pasien dan keluarga 

pasien. Kunjungan dilakukan sebanyak 3 kali dengan jarak waktu 

setiap kunjungan adalah seminggu. Setiap kunjungan membutuhkan 

waktu konseling 30-60 menit dengan menggunakan panduan terapi 

kepatuhan yang dikembangkan oleh Kemp et al (1998) dan Tay 

(2007) yang kemudian peneliti modifikasi dan disesuaikan 

penggunaannya kepada  pasien TB RO. 

Pada konseling terhadap terapi kepatuhan yang disusun oleh 

peneliti, variabel yang akan ditargetkan adalah efikasi diri, persepsi 
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respon efektif, persepsi kerentanan, persepsi keparahan, dukungan 

keluarga dan stigma sosial. Output yang ingin dicapai adalah adanya 

perubahan peningkatan persepsi dari variabel yang ditargetkan 

sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku pasien untuk kembali 

menjalani pengobatan TB RO hingga tuntas. Berikut adalah Panduan 

Pelaksanaan Intervensi Terapi Kepatuhan (Compliance Therapy) 

dengan pendekatan motivational interviewing 

1. Mengajak pasien untuk melihat kembali riwayat penyakitnya untuk 

memastikan konseptualisasi dari penyakitnya dan melihat sikapnya 

terhadap masalah dan penanganannya 

2. Mencoba untuk menghubungkan penghentian medikasi dengan 

kekambuhan 

3. Mengakui dan menerima pengalaman negatif pasien saat 

penanganan dilakukan 

4. Secara berhati-hati mencoba untuk membicarakan penyangkalan 

pasien terhadap kondisinya 

5.  Menanyakan kepada pasien mengapa orang lain bisa berpikir 

bahwa ada masalah pada dirinya 

6. Menanyakan kepada pasien bagaimana dia mengevaluasi perilaku 

yang sama pada orang lain. (Jika terdapat resistensi yang kuat 

untuk mengakui adanya masalah, tidak usah dibahas lagi) 

7. Secara berhati-hati mencoba membicarakan kebutuhan pasien 

terhadap pengobatan 

8. Secara perlahan membicarakan kepada pasien mengenai 

konsekuensi sosial 

9. Secara lembut mencoba membahas mengenai disrupsi pada gaya 

hidup 

10. Menyediakan informasi dasar mengenai simptom TB RO 
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11. Mengeksplorasi ambivalensi pasien terhadap penanganan yang 

disarankan untuknya 

12. Menanyakan kepada pasien untuk berkomentar terhadap penyebab 

umum seseorang menjadi resisten terhadap penanganan yang 

dilakukan 

13. Mendiskusikan dengan pasien perasaan kurang percaya mengenai 

penanganan dan sikap pro serta kontra terhadap medikasi 

14. Secara terbuka memprediksi beberapa hal yang membuat mereka 

tidak percaya mengenai pengobatan seperti efek samping yang 

dapat dirasakan mulai efek samping ringan sampai berat, perlakuan 

yang dapat diterima dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. 

15. Menginformasikan dan mengkoreksi miskonsepsi jika pasien 

bingung mengenai simptom dan efek samping jika dibutuhkan 

16. Mendiskusikan kecenderungan alamiah yang dapat terjadi untuk 

berhenti menggunakan medikasi ketika sudah merasa lebih baik 

17. Mengeksplorasi makna pasien mengenai medikasi, seperti identitas 

sebagai “orang sakit” 

18. Mengajak pasien untuk melhat keuntungan dari pengobatan 

19. Menekankan keuntungan dari pengobatan, terutama ketika mereka 

dikonsumsi sesuai dengan yang dianjurkan 

20. Memberikan umpan balik mengenai efek samping dari pengobatan 

yang dilaporkan oleh pasien 

21. Menekankan pada keuntungan tidak langsung dari medikasi seperti 

dapat berinteraksi dengan lebih baik pada orang lain 

22. Gunakan metafora, seperti medikasi sebagai hal yang melndungi 

untuk menciptakan tingkat dari disonansi kognitif pada pasien, 

bahwa kepatuhan yang rendah sangat tidak menguntungkan bagi 

kebutuhan, gaya hidup dan tujuan mereka 

23. Menggunakan alasan normalisasi untuk mengatasi isu stigma, jika 

dibutuhkan 

24. Analogikan dengan sakit fisik, bahwa gangguan yang dialami 
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membutuhkan penanganan yang intensif 

25. Mengubah pola pikir mereka sehingga penggunaan medikasi dilihat 

sebagai strategi yang bebas dipilih untuk meningkatkan kualitas 

hidup 

26. Memprediksikan konsekuensi dari memberhentikan medikasi 

27. Menekankan pada pentingnya untuk tetap dalam kondisi yang baik 

untuk meraih tujuan tertentu 

Sumber : Kemp et al (1996; 1998) dan Tay (2007) 

4. Pasca Intervensi 

Setelah intervensi dilakukan, pasien diminta untuk post test 

dengan mengisi kembali kuesioner yang dibagikan. Peneliti juga 

kembali melakukan wawancara kepada pasien dengan memberi 

ruang untuk berkomentar secara bebas  mengenai intervensi yang 

dilakukan. Dengan demikian, peneliti akan lebih banyak tahu tentang 

perubahan pandangan pasien tentang pengobatan TB RO. 

5. Evaluasi 

Evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah menilai 

perbedaan total skor masing-masing variabel sebelum dan setelah 

intervensi dilakukan dan pengaruh intervensi terhadap keberlanjutan 

pengobatan pasien TB RR/MDR. Evaluasi ini juga dilakukan dengan 

cara menilai secara kualitatif hasil wawancara pasien.  

Perubahan perilaku berupa tindakan untuk melakukan 

pengobatan TB RO akan diukur setelah 3 minggu terhitung setelah 

intervensi diberikan. Output akhir yang diharapkan pada penelitian ini 
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adalah tumbuhnya kesadaran yang datang dari diri pasien untuk 

kembali melanjutkan pengobatan TB RO hingga sembuh. 

D. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Lokasi penelitian dilakukan di RSU Labuang Baji Kota Makassar 

sebagai pusat rujukan terduga dan perawatan TB RO. Asal rujukan tidak 

dibatasi karena masih rendahnya kasus TB RO yang dirujuk ke RSU 

Labuang Baji. 

Pelaksanaan waktu penelitian adalah bulan Juni 2015-Juni 2016. 

Waktu pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan masa waktu pengobatan 

TB RO pada pasien tahap awal pengobatan TB RO tahun 2015. 

E. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

Semua pasien ulangan yang menjadi terduga TB RO dan terdiagnosis 

TB RO di RSU Labuang Baji Kota Makassar tahun 2015. 

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini dibagi atas tiga bagian berdasarkan 

tahapan penelitian yang akan dilakukan yaitu : 

Tahap I  : pasien ulangan terduga TB RO yang dirujuk untuk 

dilakukan pemeriksaan resistensi Rifampicin dan Isoniazid. 

Kelompok kasus adalah pasien ulangan yang terdiagnosis 

TB RO dan kelompok kontrol adalah pasien ulangan yang 

tidak terdiagnosis TB RO.  
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Tahap II :  pasien TB RO yang menjalani pengobatan TB RO pada 

tahap awal atau intensif baik di RSU Labuang Baji maupun 

di Puskesmas Satelit 

Tahap III : pasien yang mengalami lost to follow up atau mangkir 

selama menjalani pengobatan TB RO pada fase awal atau 

intensif. 

Sampel yang telah tegak diagnosis resisten rifampicin melalui 

pemeriksaan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) dimasukkan dalam 

kelompok tatalaksana pengobatan pasien TB RO (sesuai Buku 

Pedoman Juknis MTPTRO, Kemenkes RI 2013)   

3. Besar Sampel dan Metode Sampling 

Besar sampel dalam penelitian ini adalah :  

a. Tahap I   

Pada tahap ini besar sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian dihitung berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel dari 

populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan Michael 

(Sugiyono, 2014). Jumlah pasien TB RO yang ditemukan pada 

tahun 2014 sebanyak 87 pasien, sehingga berdasarkan jumlah 

tersebut dengan tingkat kesalahan 5% maka besar sampel 

sebanyak 72 orang. Jumlah sampel ditambah 10% hingga total 

jumlah sampel sebanyak 80 pasien. Perbandingan kasus dan 

kontrol adalah 1 : 1. Sehingga jumlah kasus sebanyak 80 orang 

dan kontrol sebanyak 80 orang. 
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Pengambilan sampel pada kelompok kasus dan kontrol 

dikumpul dengan metode non probability sampling melalui teknik 

consecutive sampling yaitu semua suspek TB RO yang berurutan 

dirujuk ke rumah sakit rujukan TB RO dan memenuhi kriteria 

pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah sampel 

yang diperlukan terpenuhi (Sastroasmoro and Ismael, 2014). 

Adapun kriteria sampel dalam penelitian penelitian ini 

adalah: 

1) Kriteria inklusi 

a) Suspek dirujuk ke rumah sakit rujukan TB RO 

b) Suspek merupakan pasien ulangan 

c) Usia minimal 15 tahun 

d) Rujukan tidak berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan 

e) Bukan pasien pindahan 

f) Dapat berkomunikasi verbal dengan baik 

g) Bersedia menjadi responden penelitian dan kooperatif 

2) Kriteria eksklusi 

a) Pasien yang akan melanjutkan pengobatan diluar Provinsi 

Sulawesi Selatan 

b) Pasien yang mengalami ketidaknyamanan fisik yang berat 

sehingga tidak memungkinkan untuk responden mengikuti 

penelitian. 
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b. Tahap II   

Besar sampel adalah seluruh kasus TB RO yang terdiagnosis dan 

diobati pada fase awal atau intensif yang sebelumnya masuk dalam 

penelitian tahap I yaitu 80 sampel 

c. Tahap III  

Sampel tahap ketiga adalah pasien yang masuk dalam penelitian 

tahap 2 dan mengalami mangkir atau lost to follow up selama 

menjalani pengobatan sampai pada fase intensif selama 8 bulan 

pengamatan.  

F. PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN  

1. Tahap I : 

 Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data 

primer berupa data penyakit dari pasien yang menjadi terduga TB RO dan 

TB RO dan karakteristik pasien yang menjadi responden dengan 

menggunakan kuesioner. Data sekunder berupa data tambahan tentang 

status pasien yang didapatkan dari pencatatan rekam medik di RSU 

Labuang Baji dan data laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan 

Pasien terduga TB RO discreening untuk diambil dahaknya dan 

diperiksa dengan menggunakan mesin geneXpert atau Tes Cepat 

Molekuler (TCM). Selanjutnya data primer pasien yang masuk dalam 

penelitian dikumpulkan dengan berpedoman pada kuesioner yang telah 

dibuat oleh peneliti. 
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2. Tahap II  

Pengumpulan data tahap kedua dilakukan pada pasien yang telah 

tegak diagnosis TB RO. Selain pengumpulan data primer dengan 

menggunakan kuesioner, juga dilakukan pengamatan atau observasi 

kepada pasien yang menjalani pengobatan hingga 8 bulan pengobatan 

untuk menilai ketahanan pengobatan TB RO.  

Instrumen pada tahap kedua adalah efikasi diri, persepsi tentang 

respon efektif atau kemanjuran, persepsi tentang kerentanan, persepsi 

tentang keparahan penyakit, dukungan keluarga, dan stigma sosial. 

Instrumen efikasi diri diadopsi dari The COPD Self Efficacy Scale (CSES) 

oleh Wigal (1991) yang terdiri dari 33 pertanyaan dengan skor total 

maksimal 132. Pengkategorian menggunakan rumus cut of point 75% dari 

total skor. Stigma sosial diadopsi dari Van Rie,et.al 2008 yang terdiri dari 

22 pertanyaan dengan total skor maksimal 88. Instrumen untuk persepsi 

tentang respon efektif atau kemanjuran, persepsi tentang kerentanan, 

persepsi tentang keparahan penyakit dan dukungan keluarga dibuat 

sendiri oleh peneliti yang sebelumnya telah diuji validitas dan realibilitas. 

 
3. Tahap III 

Pengumpulan data pada tahap ketiga dilakukan dengan melakukan 

pengamatan hingga pasien melalui fase intensif pengobatan. Pasien yang 

mengalami lost to follow up atau mangkir pengobatan TB RO akan 

dilakukan intervensi kepada pasien. Intervensi dilakukan berupa terapi 

kepatuhan (Compliance Therapy) dengan menggunakan panduan yang 
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diadopsi dari Kemp et al (1996; 1998) dan Tay (2007) dan disesuaikan 

dengan kebutuhan untuk pasien TB RO dan menggunakan pendekatan 

berbasis motivational interviewing. 

Data kualitatif juga dikumpulkan untuk memberikan penguatan dari 

data yang telah dikumpulkan. Setelah intervensi dilakukan, pasien akan 

diberi post test yaitu pasien mengisi kembali alat ukur dengan metode 

yang sama dengan pre test. Perubahan perilaku berupa tindakan untuk 

melakukan pengobatan TB RO akan diukur setelah 3 minggu terhitung 

setelah intervensi diberikan. 

G. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

1. Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis berdasarkan 

tujuan tiap tahapan penelitian. Pengolahan data statistik menggunakan 

komputer dengan aplikasi olah data. Langkah-langkah pengolahan 

data sebagai berikut : 

a. Editing  

Pada tahap ini semua data yang diperoleh diperiksa 

kelengkapannya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk 

memperoleh data yang valid, benar dan lengkap sesuai dengan 

kebutuhan variabel yang direncanakan. 

b. Coding 

Tahap pengkodean dimulai dengan pembuatan daftar variabel, 

membuat daftar coding yang disesuaikan dengan daftar variabel 
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dan kemudian memindahkan data pada daftar coding. Proses 

pengkodean ini dilakukan untuk menyingkat data, sehingga 

mempermudah dalam pengolahan dan analisis data. 

c. Entry Data 

Pelaksanaan entry data dilakukan dengan membuat program entry 

data pada program aplikasi pengolahan data terlebih dahulu yang 

sesuai dengan variabel yang diteliti untuk mempermudah proses 

analisis hasil penelitian.  

d. Cleaning 

Proses ini dilakukan untuk membersihkan kesalahan yang mungkin 

terjadi selama proses input data. Proses ini dilakukan melalui 

analisis frekuensi pada semua variabel. Data missing dibersihkan 

dengan menginput kembali data yang benar. 

2. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara univariat, bivariat dan multivariat 

dengan menggunakan komputerisasi dengan aplikasi pengolahan 

data. Adapun langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

karakteristik masing-masing variabel yang diteliti yaitu dengan 

menyajikan nilai atau ukuran pemusatan dan ukuran variasi data. 

 

 



 
 

110 
 

b. Analisis Bivariat 

b.1)  Pada penelitian tahap I dan tahap II, analisis bivariat bertujuan 

untuk mengetahui probabilitas dan grafik survival serta 

perbedaan probabilitas survival untuk variabel independen 

terhadap variabel dependen. Analisis dilakukan dengan 

analisis metode kapplan meier dan uji log-rank. Pada analisis 

bivariat akan dicari hazard rate untuk masing-masing variabel 

independen.  

b.2) Pada penelitian tahap III, analisis bivariat digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari intervensi yang diberikan kepada 

pasien lost to follow up atau mangkir pengobatan TB RO. Uji 

statistik yang digunakan adalah uji t. 

c. Analisis Multivariat 

Data yang telah dianalisis secara bivariat, selanjutnya dianalisis 

secara multivariat yang bertujuan untuk mendapatkan model 

terbaik yang dapat mengestimasi besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Sebelum variabel diuji 

dilakukan uji asumsi proporsional hazard dengan menggunakan 

metode kapplan meier kemudian dapat diuji secara multivariat 

menggunakan cox proporsional hazard model. 

Model Regresi Cox adalah : 

H (t) = Ho (t) exp β1x1 + β2x2 + ………..+ βnxn  
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3. Penyajian Data 

Data yang telah danalisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan 

narasi untuk membahas hasil penelitian. 

H. KONTROL KUALITAS PENELITIAN 

Kontrol kualitas dilakukan untuk menjamin kualitas dari penelitian mulai 

dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Kontrol kualitas dilakukan 

dengan cara : 

1. Penegakan diagnosis TB BTA (+) berdasarkan pemeriksaan 

laboratorium mikroskopis TB di puskesmas yang ditunjuk sebagai 

Puskesmas Rujukan Mikroskopis TB (PRM TB). Untuk menjamin 

kualitas pemeriksaan mikroskopis TB dilakukan cross check setiap 

triwulanan dengan system L-QAS. Pemeriksaan cross check dilakukan 

di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar. 

2. Penegakan diagnosis TB RO berdasarkan alat geneXpert sebagai gold 

standar yang secara rutin di kalibrasi oleh Kementerian Kesehatan dan 

dilanjutkan dengan kultur dan DST yang dilakukan oleh HUMRC FK-

UNHAS. 

3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah instrumen yang 

terstandarisasi dan instrumen yang dibuat sendiri oleh peneliti. 

Instrumen yang terstandarisasi yaitu The COPD Self Efficacy Scale 

(CSES) untuk mengukur efikasi diri dan instrumen yang diadopsi dari 
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Van Rie,et.al untuk mengukur stigma social. Instrumen yang 

dikembangkan sendiri oleh peneliti adalah persepsi respon efektif, 

persepsi tentang kerentanan, persepsi tentang keparahan atau 

keseriusan dan dukungan keluarga. Seluruh instrumen yang 

digunakan tetap dilakukan uji validitas dan reabilitas sebelum turun 

lapangan.  

Uji validitas dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor 

masing-masing variabel dengan skor totalnya. Suatu variabel 

dikatakan valid bila skor variabel berkorelasi secara signifikan dengan 

skor totalnya. Uji validitas yang digunakan adalah korelasi Pearson 

Product Moment. Uji reliabilitas dilakukan terhadap seluruh pertanyaan 

dari variabel konsep. Uji yang digunakan adalah uji Cronbach’s Alpha. 

Hasil uji seluruh kuesioner menunjukkan bahwa kuesioner efikasi diri, 

persepsi respon efektif, persepsi tentang kerentanan, persepsi tentang 

keparahan, dukungan keluarga dan stigma sosial valid dan reliabel 

untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Berikut adalah ahasil uji 

validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian yang digunakan: 
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Tabel 3. Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian 

No Variabel Hasil Keterangan 

1 Efikasi Diri Nilai Cronbach's Alpha  
r = 0.958 > r = 0.602 

Valid dan 
reliabel 

2 Persepsi Respon 
Efektif 

Nilai Cronbach's Alpha  
r = 0.707 > r = 0.602 

Valid dan 

reliabel 

3 Persepsi tentang 
Kerentanan 

Nilai Cronbach's Alpha  
r = 0.748 > r = 0.602 

Valid dan 

reliabel 

4 Persepsi tentang 
Keparahan 

Nilai Cronbach's Alpha  
r = 0.814 > r = 0.602 

Valid dan 

reliabel 

5 Dukungan 
Keluarga 

Nilai Cronbach's Alpha  
r = 0.923 > r = 0.602 

Valid dan 

reliabel 

6 Stigma Sosial Nilai Cronbach's Alpha  
r = 0.947> r = 0.602 

Valid dan 

reliabel 

Sumber : data primer 

4. Kontrol kualitas pengolahan data dilakukan dengan validasi data 

sebelum melakukan proses penginputan dengan melakukan 

pemeriksaan kelengkapan jawaban dari kuesioner dan kesesuaian 

data dengan tujuan penelitian. 

I. ETIKA PENELITIAN 

Etika penelitian ditetapkan dengan berpedoman pada Pedoman 

Etik Internasional untuk penelitian Biomedis yang melibatkan subyek 

manusia oleh WHO Tahun 1993 yakni sebagai berikut : 

1. Para subyek harus merupakan sukarelawan baik orang yang sehat 

maupun pasien 
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2. Peneliti harus menghentikan penelitian jika dalam penilaiannya 

seandainya dilanjutkan penelitian tersebut akan merugikan individu 

tersebut 

3. Dalam penelitian pada manusia, kepentingan ilmu dan masyarakat 

tidak boleh lebih diutamakan dari pertimbangan-pertimbangan yang 

berkaitan dengan kesejahteraan subyek. 

4. Hak subyek penelitian untuk melindungi integritasnya harus selalu 

dihormati, sikap berhati-hati harus ditempuh untuk menghormati privasi 

subyek dan meminimalkan dampak penelitian pada integritas fisik dan 

subyek dan pada kepribadian subyek. 

5. Dalam penelitian setiap subyek harus diinformasikan tentang tujuan, 

metoda, manfaat yang diharapkan, kemungkinan ketidaknyamanan 

saat penelitian termasuk durasi waktu yang terbuang saat wawancara 

dan subyek diinformasikan bahwa subyek bebas untuk tidak 

berpartisipasi dalam penelitian tersebut, bebas mencabut persetujuan 

untuk berpartisipasi setiap saat. 

6. Memperoleh informed consent subyek yang diberikan secara bebas 

dalam bentuk tertulis. 

7. Dalam mempublikasikan hasil penelitian diwajibkan untuk 

mempertahankan akurasi dari hasil penelitian tersebut. 

8. Penelitian ini dilakukan setelah diketahui dan mendapat persetujuan 

dari Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor: 

2035/H4.8.4.5.31/PP36-KOMETIK/2015.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di RSU Labuang Baji Makassar bagian Poli 

Rawat Jalan TB RO dengan pertimbangan RSU Labuang Baji merupakan 

pusat rujukan pasien TB RO yang telah berjalan sejak tahun 2011. Data 

yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan dari hasil 

wawancara responden. Sampel dalam penelitian ini terbagi atas 3 bagian 

yaitu pasien TB yang menjadi suspek TB RO, pasien yang telah tegak 

diagnosis TB RO dan pasien TB RO yang mengalami Lost to Follow Up 

atau mangkir selama menjalani pengobatan TB RO pada fase intensif. 

Penelitian dilakukan selama 1 tahun 3 bulan, yaitu terhitung mulai 

Bulan Juli 2015 hingga September 2016 dengan melakukan wawancara 

hingga mengikuti perjalanan pengobatan TB RO selama fase intensif yaitu 

8 bulan. Pada beberapa pasien TB RO yang menjalani pengobatan 

dikembalikan ke faskes satelit yang terdekat dari tempat tinggal pasien. 

Pada tahap awal penelitian, sampel yang terdiagnosis TB RO 

dikategorikan sebagai kelompok event, sedangkan yang tidak terbukti 

sebagai TB RO dikategorikan sebagai kelompok sensor. Pada tahap 

kedua, pasien TB RO yang mengalami Lost to Follow Up atau mangkir 

atau meninggal selama waktu observasi 8 bulan dikategorikan sebagai 

kelompok event. Sampel yang masih menjalani pengobatan hingga waktu 

yang telah ditentukan dikategorikan sebagai kelompok sensor. Pada tahap 
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ketiga, sampel yang mengalami Lost to Follow Up atau mangkir 

pengobatan diintervensi lebih lanjut dengan melakukan konseling melalui 

pendekatan motivational interviewing agar pasien kembali melanjutkan 

pengobatan TB RO. 

1. Karakteristik Umum Pasien 

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran 

karakteristik umum pasien yang meliputi kejadian TB RO, alamat, status, 

suku, kebiasaan merokok, terduga TB RO dan hasil pemeriksaan 

laboratorium pasien TB RO. 

a. Kejadian dan Pengobatan TB RO 

Distribusi kejadian dan pengobatan pasien yang bertahan selama 

masa pengobatan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Distribusi Pasien TB RO Berdasarkan Kejadian dan Pengobatan 
di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Kejadian TB RO n % 

TB RO 80 50 
TB 80 50 

Jumlah 160 100 

Ketahanan Pengobatan   

Tidak Bertahan 32 40 
Bertahan 48 60 

Jumlah 80 100 

Kelanjutan Pengobatan   

Melanjutkan 14 67 
Tidak Melanjutkan 7 33 

Jumlah 21 100 
Sumber : Data Primer 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah pasien TB pada penelitian ini 

adalah 160 orang, sebanyak 80 orang pasien (50%) yang terdiagnosis TB 

RO (event) dan 80 orang pasien (50%) tidak terdiagnosis TB RO (sensor). 

Pasien yang telah terdiagnosis TB RO diberikan pengobatan selama 24 

bulan. Fase pengobatan dibagi atas 2 yaitu fase intensif dan fase lanjutan. 

Pada penelitian ini pasien TB RO diobservasi selama fase intensif yaitu 8 

bulan untuk menilai ketahanan pengobatan pasien TB RO. 

Jumlah pasien TB RO yang diobservasi selama pengobatan adalah 

sebanyak 80 orang. Hasil observasi didapatkan 32 orang pasien (40%) 

tidak melanjutkan pengobatan karena mengalami lost to follow up, 

mangkir atau meninggal dan 48 orang pasien (60%) yang masih bertahan 

melanjutkan pengobatan ke fase lanjutan. Pasien yang mengalami lost to 

follow up atau mangkir diintervensi dengan melakukan konseling melalui 

pendekatan motivational interviewing sebanyak 21 orang dan sebanyak 

14 orang yang melanjutkan pengobatan (67%). 

b. Tempat Tinggal 

Pasien yang telah melalui pengobatan awal di RSUD Labuang Baji 

dapat melanjutkan pengobatan di faskes terdekat dari tempat tinggal. Hal 

ini akan mempermudah pasien untuk mengakses pengobatan TB RO 

yang dilakukan setiap hari.  

Tabel 5 menunjukkan bahwa pasien TB RO yang berobat di RSUD 

Labuang Baji Makassar sebagian besar bertempat tinggal di Kota 

Makassar yaitu sebanyak 43 orang (53.75%) dan terendah pasien berasal 
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dari Tana Toraja dan Maros yaitu masing-masing sebanyak 1 orang 

(1.25%) 

Tabel 5. Distribusi Pasien TB RO Berdasarkan Asal Tempat Tinggal di 
RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Tempat Tinggal n % 

Makassar 43 53.75 
Bone 5 6.25 
Gowa 4 5 
Takalar 5 6.25 
Soppeng 2 2.5 
Pinrang 4 5 
Wajo 2 2.5 
Tana Toraja 1 1.25 
Toraja Utara 2 2.5 
Parepare 2 2.5 
Maros 1 1.25 
Jeneponto 2 2.5 
Bulukumba 5 6.25 
Palopo 2 2.5 

Jumlah 80 100 
Sumber : Data Primer 

  

c. Status Perkawinan 

Status perkawinan merupakan ikatan perjanjian pribadi untuk 

membentuk hubungan keluarga yang sah berdasarkan peraturan yang 

ada. Tabel 6 menunjukkan distribusi pasien yang menjadi suspek TB RO 

berdasarkan status perkawinan sebagian besar telah menikah yaitu 

sebanyak 84.4% bila dibandingkan pasien yang belum menikah yaitu 

sebanyak 15.6%. 
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Tabel 6. Distribusi Pasien Terduga TB RO Berdasarkan Status 
Perkawinan di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Status Perkawinan n % 

Belum Kawin 25 15.6 
Kawin 135 84.4 

Jumlah 160 100 
Sumber : Data Primer 

  

d. Suku 

Tabel 7 menunjukkan asal suku pasien yang menjadi suspek RO di 

RSUD Labuang Baji Makassar, yang menjadi suspek TB RO yaitu suku 

makassar merupakan suku yang paling banyak dalam penelitian ini 

sebesar 49.4% bila dibandingkan dengan suku bugis sebanyak 43.1%. 

Beberapa pasien lainnya berasal dari luar wilayah yaitu menado dan 

sumatera masing-masing sebanyak 2 orang (1.3%). 

Tabel 7. Distribusi Pasien Terduga TB RO Berdasarkan Suku di RSUD 
Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Suku n % 
Bugis 69 43.1 
Makassar 79 49.4 
Toraja 6 3.8 
Jawa 2 1.3 
Menado 2 1.3 
Sumatera 2 1.3 
Jumlah 160 100 
Sumber : Data Primer 

  
e. Terduga TB RO 

Terduga TB RO adalah semua orang yang mempunyai gejala TB 

utamanya pada pasien TB yang pernah memiliki riwayat pengobatan TB 

sebelumnya. Pada penelitian ini dibagi atas beberapa kriteria pasien yang 
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menjadi terduga TB RO untuk dilakukan penegakan diagnosis TB RO 

berdasarkan pemeriksaan laboratorium. 

Tabel 8. Distribusi Pasien Terduga TB RO Berdasarkan Kriteria di RSUD 
Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Kriteria n % 
Gagal Kategori 2 9 5.6 
Kategori 2 Tidak Konversi 5 3.1 
Non DOTS 12 7.5 
Gagal Kategori 1 23 14.4 
Kambuh 82 51.3 
Lost To Follow Up (LTFU) 29 18.1 
Jumlah 160 100 
Sumber : Data Primer 

   

Tabel 8 menunjukkan distribusi pasien terduga TB RO berdasarkan 

kriteria yang menjadi terduga TB RO pada pasien yang memiliki riwayat 

pengobatan TB sebelumnya. Berdasarkan perbandingan beberapa kriteria 

suspek TB RO, persentase tertinggi yaitu kambuh sebanyak 82 orang 

(51.3%), sedangkan yang terendah yaitu pasien kategori 2 yang tidak 

konversi sebanyak 5 orang (3.1%). 

f. Hasil Pemeriksaan Laboratorium TB RO 

Diagnosis TB RO ditegakkan berdasarkan pemeriksaan uji 

kepekaan obat dengan metode standar yang tersedia di Indonesia. Pada 

tabel berikut menunjukkan distribusi pasien TB RO berdasarkan hasil 

pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan mikroskopis, kultur 

dan uji kepekaan obat TB lini pertama. 
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Tabel 9. Distribusi Pasien TB RO Berdasarkan Hasil Pemeriksaan 
Laboratorium di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Hasil Mikroskopis n % 
Scanty 1 1.25 
1+ 28 35.0 
2+ 18 22.5 
3+ 33 41.3 
Hasil DST     
R 34 42.50 
H-R 25 31.25 
R-E 1 1.25 
H-E-R 6 7.50 
Km-H-R 1 1.25 
Km-H-R-E 4 5.00 
Oflx-H-R 2 2.50 
Oflx-H-R-E 1 1.25 
Oflx-H-R-E-S 1 1.25 
Oflx-Km-H-R-E 3 3.75 
Oflx-Km-H-R 2 2.50 
Jumlah 80 100.0 

Sumber : Data Primer 
Tabel 9 menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium pasien TB 

RO. Hasil mikroskopis positif terbanyak pada gradasi 3+ sebanyak 33 

orang (41.3%), prosentase hasil terendah pada scanty sebanyak 1 orang 

(1.25%). 

Pasien yang telah melalui pemeriksaan geneXpert dilanjutkan 

dengan pemeriksaan kultur dan pemeriksaan Drug Sensitivity Test (DST). 

Hasilnya menunjukkan tingkat resistensi obat terbesar adalah R sebanyak 

34 orang (42.5%). 

2. Tahap I : Waktu Laju Kejadian TB RO 

Penelitian tahap pertama dilakukan untuk mengetahui laju densitas 

kejadian TB RO berdasarkan faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, penghasilan, tempat pengobatan TB sebelumnya, riwayat 
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pengobatan, dan kebiasaan merokok. Pada tahap ini dilakukan analisis 

deskriptif dan analisis survival. Berikut hasil penelitian tahap pertama: 

a. Karakteristik Responden 

1) Umur 

Umur merupakan lama hidup seorang pasien yang dihitung 

berdasarkan ulang tahun terakhir. Umur pasien diketahui berdasarkan 

kartu identitas pasien. Pada penelitian ini umur pasien dikategorikan 

menjadi 2 kelompok yaitu umur 15-54 tahun dan ≥55 tahun.. 

 
Gambar 8. Distribusi Pasien Terduga TB RO Berdasarkan Kelompok Umur 

di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 
 

Gambar 8 menunjukkan distribusi pasien terduga TB RO sebagian 

besar berada pada kelompok umur 15-54 tahun yakni sebesar 73% bila 

dibandingkan pasien pada kelompok umur ≥ 55 tahun sebesar 27%. 

2) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan karakteristik seksual berdasarkan ciri fisik 

biologi yang dibawa sejak lahir. Pada gambar 9 menunjukkan distribusi 

pasien terduga TB RO menurut jenis kelamin. Sebagian besar pasien 

73%

27%

15‐54 

≥ 55
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terduga TB RO adalah laki-laki sebanyak 61.20% sedangkan perempuan 

sebanyak 38.80%. 

 
Gambar 9. Distribusi Pasien Terduga TB RO Berdasarkan Jenis Kelamin 

di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 
 
3) Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu usaha menanamkan pengertian dan 

tujuan agar pada diri manusia (masyarakat) tumbuh pengertian, sikap dan 

perbuatan positif. Pada penelitian ini, pendidikan dikategorikan dalam 2 

kelompok yaitu pendidikan rendah dan pendidikan tinggi.  

 

Gambar 10. Distribusi Pasien Terduga TB RO Berdasarkan Pendidikan di 
RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 
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Gambar 10 menunjukkan persentase pendidikan pasien terduga TB 

RO dengan persentase terbesar adalah pendidikan SMU sebanyak 

46.25%, sedangkan terendah adalah tidak sekolah sebanyak 4.38%.  

 
4) Pekerjaan 

Pekerjaan turut menentukan risiko seseorang untuk tertular 

penyakit tertentu. Jenis pekerjaan menjadikan seseorang terpapar pada 

suatu tempat yang memungkinkan terjadinya penyakit TB RO. Pada tabel 

10 menunjukkan distribusi pasien terduga TB menurut jenis pekerjaan. 

Tabel 10. Distribusi Pasien Terduga TB RO Berdasarkan Pekerjaan di 
RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Pekerjaan n % 
Tdk Bekerja/IRT 54 33.8 
PNS 14 8.8 
Karyawan Swasta 17 10.6 
Wiraswasta 37 23.1 
Pelajar/Mahasiswa 8 5.0 
Lainnya 30 18.7 
Jumlah 160 100 
Sumber : Data Primer 

  

Distribusi pasien berdasarkan pekerjaan menunjukkan sebagian 

besar pasien tidak bekerja atau menjadi ibu rumah tangga yaitu sebesar 

33.8%, sementara yang memiliki pekerjaan kebanyakan wiraswasta 

sebanyak 23.1%. Selain itu, diantara pasien terduga TB RO terdapat 

pelajar dan mahasiswa yaitu sebanyak 5%.  

5) Penghasilan 

Penghasilan keluarga adalah jumlah penghasilan yang didapatkan 

dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penghasilan 
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mempunyai dampak terhadap pola hidup sehari-hari diantaranya 

konsumsi makanan dan pemeliharaan kesehatan. Pada penelitian ini 

penghasilan dikategorikan menjadi 2 yaitu penghasilan rendah dan 

penghasilan tinggi. 

Gambar 11 menunjukkan penghasilan pasien lebih banyak dibawah 

dari rata-rata upah minimum provinsi yaitu < Rp2000.000,- yaitu sebesar 

78.80% bila dibandingkan pasien dengan penghasilan diatas  rata-rata 

upah minimum provinsi yaitu ≥ Rp2000.000,- sebesar 21.20%. 

 

Gambar 11. Distribusi Pasien Terduga TB RO Berdasarkan Penghasilan 
di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

 
6) Tempat Pengobatan TB  

Pengobatan TB dapat dilakukan difasilitas kesehatan baik 

puskesmas, rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan swasta. Seluruh 

penyedia pelayanan kesehatan diharapkan telah mengimplementasikan 

strategi DOTS. 

Tabel 11 menunjukkan bahwa sebagian besar pasien TB RO 

mengakses pengobatan TB di faskes yang telah melaksanakan strategi 

78.80%

21.20%

< Rp2000.000,-
≥ Rp2000.000,-
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DOTS sebanyak 79.4% sementara pasien yang mengakses layanan TB di 

faskes non DOTS sebanyak 20.6%. Fasilitas kesehatan yang banyak 

dimanfaatkan oleh pasien suspek TB RO untuk pengobatan TB 

sebelumnya adalah puskesmas sebanyak 50%. Selain puskesmas, 

banyak juga pasien yang datang berobat ke rumah sakit yaitu 23.1% dan 

DPM/klinik yaitu 20%. 

Tabel 11. Distribusi Pasien Terduga TB RO Berdasarkan Tempat 
Pengobatan  TB Sebelumnya di RSUD Labuang Baji Makassar 
Tahun 2015-2016 

Tempat Pengobatan TB n % 
Faskes Non DOTS 33 20.6 
Faskes DOTS 127 79.4 
Faskes     
BBKPM 11 6.9 
DPM/Klinik 32 20.0 
PKM 80 50.0 
RS 37 23.1 
Jumlah 160 100 
Sumber : Data Primer 

 7) Riwayat Pengobatan TB 

Pasien TB yang berisiko menjadi TB RO adalah pasien yang 

memiliki riwayat pengobatan TB yang tidak teratur atau tidak mencukupi 

dosis pengobatan TB sehingga mengakibatkan terjadinya resistensi obat 

TB lini pertama.  

Tabel 12 menunjukkan riwayat pengobatan pasien TB RO 

sebelumnya, pasien yang memiliki riwayat pengobatan teratur lebih 

banyak yaitu 55% dibandingkan yang tidak teratur yaitu 45%. 

Ketidakteraturan pengobatan dapat menyebabkan dosis pengobatan yang 

tidak standar, begitu pula bila waktu pengobatan yang tidak cukup. 
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Presentase pasien dengan lama pengobatan < 6 bulan sebesar 43.1% 

dan ≥ 9 bulan sebesar 1.9%. Kedua kelompok ini merupakan golongan 

pasien yang berisiko terjadinya TB RO.  

Tabel 12. Distribusi Pasien TB RO Berdasarkan Riwayat Lama dan 
Frekuensi Pengobatan TB di RSUD Labuang Baji Makassar 
Tahun 2015-2016 

Riwayat Pengobatan TB n % 

Tidak Teratur 72 45 
Teratur 88 55 

Lama Minum Obat (bulan)     
< 6  69 43.1 
6-8  88 55.0 
≥ 9  3 1.9 

Frekuensi Pengobatan TB (kali)   
1  108 67.5 
2  36 22.5 
≥ 3  16 10.0 

Jumlah 160 100 
Sumber : Data Primer 

  

Selain riwayat pengobatan TB yang tidak teratur menjadi risiko 

terjadinya TB RO, jumlah pengobatan TB yang berulang juga menjadi 

risiko TB RO. Persentase pasien yang banyak mengulang pengobatan TB 

sebelumnya adalah pengobatan 1 kali yaitu 67.5%. 

8) Kebiasaan Merokok 

Kebiasaan merokok merupakan salah satu perilaku yang turut 

mempengaruhi risiko terjadinya TB RO. Pada tabel 13 menunjukkan 

kebiasaan merokok, jumlah rata-rata batang rokok per hari, lama 

merokok, waktu merokok dan rokok serumah.   
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Terlihat bahwa dari 160 orang pasien yang diteliti, paling banyak 

persentase pasien tidak memiliki kebiasaan merokok yaitu sebanyak 83 

orang (51.9%) dibanding. pasien yang memiliki kebiasaan merokok yaitu 

sebanyak  77 orang (48.1%). 

Tabel 13. Distribusi Pasien Terduga TB RO Berdasarkan Kebiasaan 
Merokok di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Kebiasaan Merokok n % 
Merokok 77 48.1 
Tidak Merokok 83 51.9 

Jumlah 160 100 
Jumlah Rata-Rata Batang Rokok (batang)  

>12 18 23.4 
≤ 12 59 76.6 

Lama Merokok (tahun)     
> 5  56 72.7 
≤ 5  21 27.3 

Waktu Merokok     
Setiap Hari 66 85.7 
Tidak Tentu 11 14.3 

Jumlah 77 100 
Rokok Serumah     

Ada 60 37.7 
Tidak Ada 100 62.3 

Jumlah 160 100.0 
Siapa Rokok Serumah     

Anak 18 30.0 
Bapak 10 16.7 
Menantu 1 1.7 
Saudara 11 18.3 
Suami 20 33.3 

Jumlah 60 100 
Sumber : Data Primer 

   

Kelompok pasien yang memiliki kebiasaan merokok, lebih banyak 

menghabiskan dibawah 12 batang rokok sehari yaitu sebanyak 76.6%. 

Persentase pasien berdasarkan lama merokok tertinggi adalah diatas 5 
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tahun sebanyak 72.7%, dan persentase berdasarkan waktu rokok 

terbanyak adalah setiap hari yaitu 85.7%. 

Distribusi frekuensi pasien yang memiliki keluarga merokok juga 

menjadi salah satu faktor risiko. Persentase tertinggi adalah pasien yang 

tidak memiliki keluarga merokok sebanyak 62.3% dibanding dengan 

pasien yang memiliki keluarga merokok sebanyak 37.7%. Adapun 

anggota keluarga yang banyak merokok adalah keluarga terdekat pasien 

yaitu suami sebanyak 20 orang (33.3%) dan anak sebanyak 18 orang 

(30%). 

b. Hasil Survival Laju Densitas Kejadian TB RO 

Analisis survival digunakan untuk mengetahui probabilitas dan 

grafik survival laju kejadian TB MDR dengan menggunakan metode 

kapplan meier. Untuk mengetahui perbedaan probabilitas survival variabel 

independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji log rank. 

Berikut hasil analisis survival laju densitas kejadian TB RO : 

1) Hasil Analisis Metode Kaplan Meier  

Tabel 14 menunjukkan laju kejadian TB RO banyak terjadi pada 1 

tahun setelah melanjalani pengobatan TB yaitu sebanyak 37 orang 

dengan kumulatif proporsi survival pada tahun pertama sebesar 0.769 

atau 76.9%. Pada tahun kedua setelah pengobatan TB sebanyak 20 

orang dengan  kumulatif proporsi survival sebesar 0.621 atau 62.1%. 

Selanjutnya pada tahun ke-4 setelah pengobatan TB terdapat 8 orang 

terdiagnosis TB RO dengan kumulatif proporsi survival sebesar 0.454 atau 
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45.4%. Pada tahun ke-17 proporsi survival kumulatif menjadi 0.322 atau 

32.2% dan setelah waktu tersebut tidak ada lagi terjadi kasus TB RO dari 

seluruh jumlah sampel yang dianalisis 

Tabel 14. Waktu Survival Kejadian TB RO di RSUD Labuang Baji 
Makassar Tahun 2015-2016 

Waktu Kejadian 
TB RO (Tahun) 

Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Kumulatif Jumlah Event 

0 1.00 160 0 
1 0.769 123 37 
2 0.621 103 20 
3 0.555 95 8 
4 0.545 94 1 
5 0.454 86 8 
7 0.440 85 1 
8 0.425 84 1 

10 0.409 83 1 
12 0.368 81 2 
17 
20 

0.322 
0.322 

80 
80 

1 
0 

Sumber : Data Primer 

 
Tabel 15. Mean dan Median Survival Kejadian TB RO di RSUD Labuang 

Baji Makassar Tahun 2015-2016 
Mean Median 

Estimate Std. Error 
95% Confidence Interval 

Estimate 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound 

9.313 .786 7.772 10.854 5.000 1.599 1.866 

Sumber : Data Primer 

Tabel 15 menunjukkan bahwa estimasi median survival pasien TB 

RO adalah 5.000 yang artinya pada tahun ke 5 setengah dari pasien TB 

pengobatan ulang telah mengalami event atau TB RO. Survival pasien TB 

terlihat pada  gambar berikut : 
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Gambar 12. Probabilitas Kejadian TB RO di RSUD Labuang Baji 
Makassar Tahun 2015-2016 

 
Gambar 12 menunjukkan bahwa probabilitas kejadian TB RO di 

RSUD Labuang Baji Makassar ditunjukkan dalam satuan tahun yaitu 0-20 

tahun. Probabilitas kejadian TB RO yang mencapai 20 tahun sebesar 0.32 

atau 32% artinya bila terdapat 100 orang penderita TB yang berobat ulang 

maka terdapat 32 orang yang tidak menderita TB RO atau peluang pasien 

TB pengobatan ulang untuk menderita TB RO sampai tahun ke 20 

sebesar 68%. 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer 
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2) Umur dengan Laju Densitas Kejadian TB RO 

Distribusi kejadian TB RO berdasarkan umur adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 16. Distribusi Pasien TB RO  berdasarkan Umur di RSUD Labuang 
Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Umur  
(Tahun) 

Status Survival 
Jumlah 

log rank 
(p) TB RO TB 

n % n % n % 
15-54  63 53.8 54 46.2 117 100.0 

0.021 ≥ 55 17 39.5 26 60.5 43 100.0 
Jumlah 80 50.0 80 50.0 160 100.0 

Sumber : Data Primer 

Hasil analisis data dengan tabulasi silang diketahui bahwa kejadian 

TB RO banyak terjadi pada pasien umur 15-54 tahun yaitu sebanyak 63 

orang atau 53.8%. dibandingkan pada kelompok umur ≥ 55 yaitu 

sebanyak 17 orang atau 39.5%. 

Pada gambar 13 dapat dilihat bahwa kurva survival pasien TB yang 

pengobatan ulang berdasarkan umur tidak saling berpotongan satu sama 

lain. Hal ini berarti terdapat perbedaan probabilitas survival dan memenuhi 

asumsi proporsional hazard (PH). Selain itu pada gambar menunjukkan 

kurva usia 15-54 tahun berada dibawah dari usia ≥ 55 tahun. Hal tersebut 

bermakna bahwa peluang survival lebih rendah pada umur 15-54 tahun 

dibanding pada umur ≥ 55 tahun. Hasil uji statistic lanjut menggunakan uji 

log rank diperoleh hasil ada perbedaan waktu kejadian TB RO antara 

umur 15-54 tahun dengan umur ≥ 55 tahun (p = 0.021). 
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Gambar 13. Probabilitas Kejadian TB RO berdasarkan Umur di RSUD 

Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 
 

Probabilitas kejadian TB RO pasien TB ulangan berdasarkan umur 

tiap interval waktu dijelaskan bahwa pada kelompok umur 15-54 tahun, 

event terjadi hingga pada tahun ke 17 dengan proporsi survival kumulatif 

sebesar 0.139 atau 13.9% sedangkan pada kelompok umur ≥ 55 tahun, 

event terjadi hingga pada tahun ke 8 dengan  proporsi survival kumulatif 

sebesar sebesar 0.530 atau 53%.    Kasus event banyak terjadi pada 

tahun pertama setelah pengobatan TB baik pada umur 15-54 tahun 

maupun umur ≥ 55 tahun yaitu masing-masing sebesar 29 kasus dan 8 

kasus. Median survival keseluruhan subyek adalah sebesar 5 tahun 

sementara pada kelompok umur 15-54 tahun sebesar 3 tahun yang berarti 

dalam jangka waktu 3 tahun 50% pasien TB ulangan akan mengalami TB 

RO. 

Sumber : Data Primer 
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Tabel 17. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB  RO menurut Umur di 

RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Waktu 
Kejadian TB 
RO (Tahun) 

15-54 tahun ≥ 55 
Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

1 0.752 29 0.814 8 
2 0.567 18 0.761 2 
3 0.497 6 0.703 1 
4 0.497 0 0.671 1 
5 0.408 5 0.570 3 
7 0.386 1 0.570 0 
8 0.386 0 0.530 1 
10 0.358 1 0.000 0 
12 0.279 2 0.000 0 
17 0.139 1 0.000 0 

Median 3.00 0.00 
Sumber : Data Primer 

3) Jenis Kelamin dengan Laju Densitas Kejadian TB RO 

Distribusi kejadian TB RO berdasarkan jenis kelamin adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 18. Distribusi Pasien TB RO  berdasarkan Jenis Kelamin di RSUD 
Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Jenis 
Kelamin 

Status Survival 
Jumlah log rank 

(p) TB RO TB 
n % n % n % 

Laki-Laki 45 45.9 53 54.1 98 100.0 
0.259 Perempuan 35 56.5 27 43.5 62 100.0 

Jumlah 80 50.0 80 50.0 160 100.0 
Sumber : Data Primer 

Hasil analisis data dengan tabulasi silang diketahui bahwa kejadian 

TB RO banyak terjadi pada perempuan yaitu 56.5% dibandingkan pada 

laki-laki yaitu sebesar 45.9%. 
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Pada gambar berikut menunjukkan probabilitas kejadian TB RO 

berdasarkan umur pasien. 

 
Gambar 14. Probabilitas Kejadian TB RO Berdasarkan Jenis Kelamin di 

RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 
 

Pada gambar 14 dapat dilihat bahwa kurva survival pasien TB yang 

pengobatan ulang berdasarkan jenis kelamin saling berpotongan satu 

sama lain. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan probabilitas survival 

dan tidak memenuhi asumsi proporsional hazard (PH). Selain itu pada 

gambar menunjukkan kurva survival perempuan cenderung selalu berada 

dibawah kurva laki-laki. Hal tersebut bermakna bahwa peluang survival 

lebih rendah pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hasil uji statistic 

lanjut menggunakan uji log rank diperoleh hasil tidak ada perbedaan 

waktu kejadian TB RO antara laki-laki dengan perempuan (p = 0.259).  

Sumber : Data Primer 
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Probabilitas kejadian TB RO pasien TB ulangan berdasarkan jenis 

kelamin tiap interval waktu dijelaskan pada tabel 19. 

Tabel 19. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB  RO menurut Jenis 

Kelamin di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Waktu 
Kejadian TB 
RO (Tahun) 

Laki-Laki Perempuan 
Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

1 0.786 21 0.742 16 
2 0.641 12 0.590 8 
3 0.599 3 0.488 5 
4 0.582 1 0.488 0 
5 0.488 5 0.402 3 
7 0.488 0 0.365 1 
8 0.465 1 0.365 0 
10 0.438 1 0.365 0 
12 0.438 0 0.261 2 
17 0.365 1 0.000 0 

Median 5.00 3.00 
Sumber : Data Primer 

Pada laki-laki, event terjadi hingga pada tahun ke 17 dengan 

proporsi survival kumulatif sebesar 0.365 atau 36.5% sedangkan pada 

perempuan, event terjadi hingga pada tahun ke 12 dengan  proporsi 

survival kumulatif sebesar sebesar 0.261 atau 26.1%. Kasus event banyak 

terjadi pada tahun pertama setelah pengobatan TB baik pada laki-laki 

maupun perempuan yaitu masing-masing sebesar 21 kasus dan 16 kasus. 

Terdapat perbedaan median berdasarkan jenis kelamin yaitu pada laki-laki 

nilai median sebesar 5 tahun sementara pada perempuan nilai median 

sebesar 3 tahun. Hal ini berarti bahwa 50% pasien TB ulangan akan 

mengalami TB RO dalam waktu 5 tahun untuk laki-laki dan 3 tahun pada 

perempuan. 
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4) Pendidikan dengan Laju Densitas Kejadian TB RO 

Distribusi berdasarkan pendidikan dengan kejadian TB RO adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 20. Distribusi Pasien TB RO berdasarkan Pendidikan di RSUD 
Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Pendidikan 
Status Survival 

Jumlah log rank 
(p) TB RO TB 

n % n % n % 
Rendah 30 42.3 41 57.7 71 100.0 

0.017 Tinggi 50 56.2 39 43.8 89 100.0 
Jumlah 80 50.0 80 50.0 160 100.0 

Sumber : Data Primer 

Hasil analisis data dengan tabulasi silang diketahui bahwa TB RO 

banyak terjadi pada pasien berpendidikan tinggi yakni sebesar 56.2% 

dibandingkan berpendidikan rendah sebesar 42.3%. 

Pada gambar 15 menunjukkan bahwa kurva survival pasien TB 

yang pengobatan ulang berdasarkan pendidikan tidak saling berpotongan 

satu sama lain. Hal ini berarti terdapat perbedaan probabilitas survival dan 

memenuhi asumsi proporsional hazard (PH). Selain itu pada gambar 

menunjukkan kurva survival pasien TB berpendidikan tinggi selalu berada 

dibawah kurva pasien TB berpendidikan rendah. Hal tersebut bermakna 

bahwa peluang survival lebih rendah pada pasien berpendidikan tinggi 

dibandingkan pasien berpendidikan rendah. Hasil uji statistic lanjut 

menggunakan uji log rank diperoleh hasil ada perbedaan waktu kejadian 

TB RO antara pasien TB berpendidikan tinggi dengan pasien TB 

berpendidikan rendah (p=0.017).  
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Gambar 15. Probabilitas Kejadian TB RO Berdasarkan Pendidikan di 
RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

 
Probabilitas kejadian TB RO pasien TB ulangan berdasarkan 

pendidikan tiap interval waktu dijelaskan pada tabel 21 bahwa pasien 

berpendidikan rendah, kasus event terjadi hingga pada tahun ke 12 

dengan proporsi survival kumulatif sebesar 0.449 atau 44.9% sedangkan 

pada pasien berpendidikan tinggi, kasus event terjadi hingga pada tahun 

ke 17 dengan  proporsi survival kumulatif sebesar sebesar 0.228 atau 

22.8%. Bila dibandingkan pada tahun pertama menunjukkan bahwa 

proporsi kumulatif survival pasien berpendidikan tinggi (70.8%) lebih 

rendah dari pasien berpendidikan rendah (84.5%). Hal ini berarti bahwa 

pasien berpendidikan rendah lebih survive dibandingkan pasien 

berpendidikan tinggi. Terdapat perbedaan yang jauh median survival 

berdasarkan pendidikan yaitu pada pasien berpendidikan rendah nilai 

median sebesar 10 tahun sementara pada pasien berpendidikan tinggi 

Sumber : Data Primer 
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nilai median sebesar 3 tahun. Hal ini berarti bahwa 50% pasien TB 

ulangan akan mengalami TB RO dalam waktu 10 tahun untuk 

berpendidikan rendah sementara pada pasien berpendidikan tinggi lebih 

cepat yaitu 3 tahun. 

Tabel 21. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB RO menurut Pendidikan   

di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Waktu 
Kejadian TB 
RO (Tahun) 

Pendidikan Rendah Pendidikan Tinggi 

Kumulatif 
Proporsi Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

1 0.845 11 0.708 26 
2 0.710 8 0.551 12 
3 0.671 2 0.464 6 
4 0.651 1 0.464 0 
5 0.567 4 0.355 4 
7 0.541 1 0.355 0 
8 0.516 1 0.355 0 
10 0.487 1 0.304 0 
12 0.449 1 0.304 1 
17 0 0 0.228 1 

Median 10.00 3.00 
Sumber : Data Primer 

5) Pekerjaan dengan Laju Laju Densitas Kejadian TB RO 

Tabel 22. Distribusi Pasien TB RO berdasarkan Pekerjaan di RSUD 
Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Pekerjaan 
Status Survival 

Jumlah log rank 
(p) TB RO TB 

n % n % n % 
Tidak Bekerja 35 56.5 27 43.5 62 100.0 

0.205 Bekerja 45 45.9 53 54.1 98 100.0 
Jumlah 80 50.0 80 50.0 160 100.0 

Sumber : Data Primer 
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Berdasarkan hasil analisis data dengan tabulasi silang diketahui 

bahwa pada pasien TB RO banyak yang tidak bekerja yakni sebesar 

56.5% sedangkan pasien TB yang tidak bekerja sebesar 45.9%. 

Pada gambar berikut menunjukkan probabilitas kejadian TB RO 

berdasarkan pekerjaan pasien. 

 

Gambar 16. Probabilitas Kejadian TB RO Berdasarkan Pekerjaan di 

RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Pada gambar 16 menunjukkan bahwa kurva survival pasien TB 

yang pengobatan ulang berdasarkan pekerjaan saling berpotongan. Hal 

ini berarti tidak terdapat perbedaan probabilitas survival dan tidak 

memenuhi asumsi proporsional hazard (PH). Pada gambar juga 

menunjukkan kurva survival pasien TB tidak bekerja cenderung berada 

dibawah kurva pasien TB yang bekerja. Hal tersebut bermakna bahwa 

Sumber : Data Primer 
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peluang survival lebih rendah pada pasien yang tidak bekerja 

dibandingkan pasien yang bekerja. Hasil uji statistic lanjut menggunakan 

uji log rank diperoleh hasil tidak ada perbedaan waktu kejadian TB RO 

antara pasien TB bekerja dengan pasien TB tidak bekerja (p=0.205).  

Probabilitas kejadian TB RO pasien TB ulangan berdasarkan 

pekerjaan tiap interval waktu dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 23. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB RO menurut Pekerjaan   

di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Waktu 
Kejadian TB 
RO (Tahun) 

Tidak Bekerja Bekerja 

Kumulatif 
Proporsi Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi Survival 

Jumlah 
Event 

1 0.758 15 0.776 22 
2 0.606 8 0.630 12 
3 0.502 5 0.589 3 
4 0.502 0 0.573 1 
5 0.384 4 0.499 4 
7 0.345 1 0.499 0 
8 0.345 0 0.476 1 

10 0.345 0 0.450 1 
12 0.247 2 0.450 0 
17 0 0 0.385 1 

Median 5.00 5.00 
Sumber : Data Primer 

Pada tabel 23 menunjukkan bahwa pasien yang tidak bekerja, 

kasus event terjadi hingga pada tahun ke 12 dengan proporsi survival 

kumulatif sebesar 0.247 atau 24.7% sedangkan pada pasien yang 

bekerja, kasus event terjadi hingga pada tahun ke 17 dengan  proporsi 

survival kumulatif sebesar sebesar 0.385 atau 38.5%. Bila dibandingkan 

pada tahun pertama menunjukkan bahwa proporsi kumulatif survival 
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pasien tidak bekerja (75.8%) lebih rendah dari pasien bekerja (77.6%). Hal 

ini berarti bahwa pasien yang bekerja lebih survive dibandingkan pasien 

yang tidak bekerja. Median survival pada pasien yang bekerja dan tidak 

bekerja adalah sama yaitu sebesar 5 tahun yang berarti sebanyak 50% 

pasien TB ulangan akan mengalami TB RO dalam waktu 5 tahun.  

6) Penghasilan dengan Laju Laju Densitas Kejadian TB RO 

Distribusi pasien TB RO berdasarkan penghasilan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 24. Distribusi Pasien TB RO berdasarkan Penghasilan di RSUD 
Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Penghasilan 
Status Survival 

Jumlah 
log 

rank 
(p) 

TB RO TB 
n % n % n % 

< Rp2000.000,- 71 56.3 55 43.7 126 100.0 
0.002 ≥ Rp2000.000,- 9 26.5 25 73.5 34 100.0 

Jumlah 80 50.0 80 50.0 160 100.0 
Sumber : Data Primer 

Hasil analisis data dengan tabulasi silang diketahui bahwa 

penghasilan pasien TB RO banyak memiliki penghasilan <Rp2000.000,- 

yakni sebesar 56.3% dibandingkan pada pasien dengan penghasilan 

≥Rp2000.000,-  yaitu sebesar 26.5%. 

Pada gambar berikut menunjukkan probabilitas kejadian TB RO 

berdasarkan penghasilan. 
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Gambar 17. Probabilitas Kejadian TB RO Berdasarkan Penghasilan di 
RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

 
Pada gambar 17 menunjukkan bahwa kurva survival pasien TB 

yang pengobatan ulang berdasarkan penghasilan pasien tidak saling 

berpotongan satu sama lain. Hal ini berarti terdapat perbedaan 

probabilitas survival dan memenuhi asumsi proporsional hazard (PH). 

Selain itu pada gambar menunjukkan kurva survival pasien TB 

berpenghasilan <Rp2000.000,- selalu berada dibawah kurva pasien TB 

berpenghasilan ≥Rp2000.000,-. Hal tersebut bermakna bahwa peluang 

survival lebih rendah pada pasien berpenghasilan <Rp2000.000,- 

dibandingkan pasien berpenghasilan ≥Rp2000.000,-.. Hasil uji statistic 

lanjut menggunakan uji log rank diperoleh hasil ada perbedaan waktu 

Sumber : Data Primer 
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kejadian TB RO antara pasien TB berpenghasilan <Rp2000.000,- dengan 

pasien berpenghasilan ≥Rp2000.000,-. (p=0.002).  

Probabilitas kejadian TB RO pasien TB ulangan berdasarkan 

penghasilan tiap interval waktu dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 25. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB RO menurut Penghasilan   

di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Waktu 
Kejadian TB 
RO (Tahun) 

< Rp2000.000,- ≥ Rp2000.000,- 

Kumulatif 
Proporsi Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi Survival 

Jumlah 
Event 

1 0,730 34 0.912 3 
2 0.571 17 0.807 3 
3 0.486 8 0.807 0 
4 0.474 1 0.807 0 
5 0.388 6 0.699 2 
7 0.371 1 0.699 0 
8 0.354 1 0.699 0 

10 0.354 0 0.612 1 
12 0.303 2 0.000 0 
17 0.202 1 0.000 0 

Median 3.00 0.00 
Sumber : Data Primer 

Pada tabel 25 menunjukkan bahwa kasus event banyak terjadi 

pada pasien dengan penghasilan <Rp2000.000,-. Kasus event banyak 

terjadi pada tahun pertama dengan proporsi kumulatif survival sebesar 

0.730 atau 73%. Berbeda dengan pasien yang memiliki penghasilan  ≥ 

Rp2000.000,-event terjadi hanya pada tahun ke 1, ke 2, ke 5 dan ke 10 

dengan jumlah event yang kurang. Pada tahun pertama proporsi kumulatif 

survival pada pasien berpenghasilan ≥Rp2000.000,- sebesar 0.912 atau 

91.2% sementara pada pasien dengan penghasilan <Rp2000.000,- 
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proporsi kumulatif survival sebesar 0.730 atau 73%. Hal ini berarti bahwa 

pasien yang berpenghasilan ≥Rp2000.000,- lebih survive dibandingkan 

pasien berpenghasilan <Rp2000.000,-. Hasil analisis juga menunjukkan 

median survival pada pasien berpenghasilan <Rp2000.000,- sebesar 3 

tahun yang berarti bahwa 50% pasien TB ulangan akan mengalami TB 

RO dalam waktu 3 tahun. 

7) Fasilitas Kesehatan dengan Laju Laju Densitas Kejadian TB RO 

Distribusi pasien TB RO berdasarkan tempat pengobatan TB pada 

fasilitas kesehatan sebelumnya  adalah sebagai berikut : 

Tabel 26. Distribusi Pasien TB RO berdasarkan Fasilitas Kesehatan di 
RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Faskes 
Status Survival 

Jumlah 
log 

rank 
(p) 

TB RO TB 
n % n % n % 

Faskes Non DOTS 24 72.7 9 27.3 33 100.0 
0.017 Faskes DOTS 56 44.1 71 55.9 127 100.0 

Jumlah 80 50.0 80 50.0 160 200.0 
Sumber : Data Primer 

Hasil analisis data dengan tabulasi silang menunjukkan bahwa 

pada pasien yang terdiagnosis TB RO lebih banyak melakukan 

pengobatan TB sebelumnya di faskes non DOTS yaitu sebesar 72.7%, 

dibandingkan pasien yang mengakses pengobatan TB sebelumnya di 

faskes DOTS yaitu sebesar 44.71%.  

Pada gambar berikut menunjukkan probabilitas kejadian TB RO 

berdasarkan fasilitas kesehatan. 
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Gambar 18. Probabilitas Kejadian TB RO Berdasarkan Fasilitas 
Kesehatan di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-
2016 

 
Pada gambar 18 menunjukkan bahwa kurva survival pasien TB 

yang pengobatan ulang berdasarkan fasilitas kesehatan tidak saling 

berpotongan satu sama lain. Hal ini berarti terdapat perbedaan 

probabilitas survival dan memenuhi asumsi proporsional hazard (PH). 

Selain itu pada gambar menunjukkan kurva survival pasien TB yang 

berobat pada fasilitas kesehatan non DOTS selalu berada dibawah kurva 

pasien TB yang berobat di fasilitas kesehatan DOTS. Hal tersebut 

bermakna bahwa peluang survival lebih rendah pada pasien yang 

senantiasa berobat di faskes non DOTS dibandingkan pasien yang 

berobat di faskes DOTS. Hasil uji statistic lanjut menggunakan uji log rank 

diperoleh hasil ada perbedaan waktu kejadian TB RO berdasarkan 

fasilitas kesehatan dengan nilai p=0.017.  

Sumber : Data Primer 
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Probabilitas kejadian TB RO pasien TB ulangan berdasarkan 

fasilitas kesehatan tiap interval waktu dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 27. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB RO menurut Fasilitas 

Kesehatan  di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Waktu 
Kejadian TB 
RO (Tahun) 

Faskes Non DOTS Faskes DOTS 

Kumulatif 
Proporsi Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi Survival 

Jumlah 
Event 

1 0.697 10 0.787 27 
2 0.488 6 0.656 14 
3 0.413 2 0.593 6 
4 0.372 1 0.593 0 
5 0.289 2 0.501 6 
7 0.289 0 0.481 1 
8 0.248 1 0.481 0 

10 0.248 0 0.457 1 
12 0.206 1 0.425 1 
17 0.138 1 0.000 0 

Median 2.00 7.00 
Sumber : Data Primer 

Pada tabel 27 menunjukkan bahwa pasien yang telah berobat di 

faskes non DOTS, kasus event terjadi hingga pada tahun ke 17 dengan 

proporsi survival kumulatif sebesar 0.138 atau 13.8% sedangkan pada 

pasien berobat di faskes DOTS, kasus event terjadi hingga pada tahun ke 

12 dengan  proporsi survival kumulatif sebesar sebesar 0.425 atau 42.5%. 

Bila dibandingkan pada tahun pertama menunjukkan bahwa proporsi 

kumulatif survival pasien yang sering berobat di faskes non DOTS (69.7%) 

lebih rendah dari pasien yang berobat di faskes DOTS (78.7%). Hal ini 

berarti bahwa pasien yang berobat di faskes DOTS akan lebih survive 

dibandingkan pasien yang berobat di faskes non DOTS. Median survival 
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pada pasien yang berobat di faskes non DOTS sebesar 2 tahun 

sementara pasien yang berobat di faskes DOTS sebesar 7 tahun. Hal ini 

berarti bahwa pasien yang berobat di faskes non DOTS akan lebih cepat 

mengalami TB RO yaitu sebanyak 50% pasien TB ulangan akan 

mengalami TB RO dalam waktu 2 tahun sementara pasien yang berobat 

di faskes DOTS dalam waktu 7 tahun.  

8) Riwayat Pengobatan TB dengan Laju Laju Densitas Kejadian TB 

RO 

Distribusi pasien TB RO berdasarkan riwayat pengobatan TB 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 28. Distribusi Pasien TB RO berdasarkan Riwayat Pengobatan TB 
di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Riwayat 
Pengobatan 

TB 

Status Survival 
Jumlah log rank 

(p) TB RO TB 
n % n % n % 

Tidak Teratur 44 61.1 28 38.9 72 100.0 
0.022 Teratur 36 40.9 52 59.1 88 100.0 

Jumlah 80 50.0 80 50.0 160 200.0 
Sumber : Data Primer 

Hasil analisis data dengan tabulasi silang menunjukkan bahwa 

pada kasus TB RO banyak terjadi pada pasien dengan pengobatan TB 

sebelumnya yang tidak teratur yaitu sebanyak 44 pasien atau 61.1% 

sementara pada pasien yang teratur pengobatan TB sebelumnya 

sebanyak 36 pasien atau 40.9%.  

Pada gambar berikut menunjukkan probabilitas kejadian TB RO 

berdasarkan riwayat pengobatan TB sebelumnya. 
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Gambar 19. Probabilitas Kejadian TB RO Berdasarkan Riwayat 
Pengobatan TB di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 
2015-2016 

 
Pada gambar 19 menunjukkan bahwa kurva survival pasien TB 

yang pengobatan ulang berdasarkan riwayat pengobatan TB tidak saling 

berpotongan satu sama lain. Hal ini berarti terdapat perbedaan 

probabilitas survival dan memenuhi asumsi proporsional hazard (PH). 

Selain itu pada gambar menunjukkan kurva survival pasien TB yang 

memiliki riwayat pengobatan tidak teratur selalu berada dibawah kurva 

pasien TB yang memiliki riwayat pengobatan TB yang teratur. Hal tersebut 

bermakna bahwa peluang survival lebih rendah pada pasien yang memiliki 

riwayat pengobatan TB tidak teratur dibandingkan pasien yang memiliki 

riwayat pengobatan TB teratur. Hasil uji statistic lanjut menggunakan uji 
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log rank diperoleh hasil ada perbedaan waktu kejadian TB RO 

berdasarkan riwayat pengobatan dengan nilai p=0.022.  

Probabilitas kejadian TB RO pasien TB ulangan berdasarkan 

riwayat pengobatan TB tiap interval waktu dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 29. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB RO menurut Riwayat 

Pengobatan TB di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-

2016 

Waktu 
Kejadian TB 
RO (Tahun) 

Tidak Teratur Teratur 

Kumulatif 
Proporsi Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi Survival 

Jumlah 
Event 

1 0.764 17 0.773 20 
2 0.557 13 0.676 7 
3 0.503 3 0.599 5 
4 0.479 1 0.559 2 
5 0.319 6 0.559 0 
7 0.287 1 0.559 0 
8 0.256 1 0.559 0 

10 0.224 1 0.559 0 
12 0.224 0 0.473 2 
17 0.179 1 0.000 0 

Median 4.00 12.00 
Sumber : Data Primer 

Pada table 29 menunjukkan survival kumulatif berdasarkan riwayat 

pengobatan TB. Survival pasien yang memiliki riwayat pengobatan tidak 

teratur terjadi hingga tahun ke 17 dengan proporsi survival kumulatif 

sebesar 0.179 atau 17.9% sementara pada pasien dengan riwayat 

pengobatan teratur hanya terjadi sampai tahun ke 12 dengan proporsi 

survival kumulatif sebesar 0.473 atau 47.3%. Hal ini berarti bahwa waktu 

survival terhadap event sangat lambat pada pasien yang berobat secara 
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teratur yaitu dari 100 pasien TB terdapat 47 orang yang masih survive 

sementara pada pasien yang tidak berobat secara teratur terdapat 22 

orang yang masih survive pada tahun yang sama yaitu tahun ke 12. 

Median survival pada pasien yang memiliki riwayat pengobatan tidak 

teratur sebesar 4 tahun sementara pasien dengan riwayat pengobatan 

teratur sebesar 12 tahun. Hal ini berarti bahwa pasien yang memiliki 

riwayat pengobatan TB secara tidak teratur akan lebih cepat mengalami 

TB RO yaitu sebanyak 50% pasien TB ulangan akan mengalami TB RO 

dalam waktu 4 tahun sementara pasien yang memiliki riwayat pengobatan 

teratur dalam waktu 12 tahun.  

9) Perilaku Merokok dengan Laju Laju Densitas Kejadian TB RO 

Distribusi pasien TB RO berdasarkan perilaku merokok adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 30. Distribusi Pasien TB RO berdasarkan Perilaku Merokok di 
RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Perilaku 
Merokok 

Status Survival 
Jumlah log rank 

(p) TB RO TB 
n % n % n % 

Merokok 35 45.5 42 54.5 77 100.0 
0.315 Tidak Merokok 45 54.2 38 45.8 83 100.0 

Jumlah 80 50.0 80 50.0 160 100.0 
Sumber : Data Primer 

Berdasarkan hasil analisis data dengan tabulasi silang diketahui 

bahwa pasien TB RO lebih banyak yang tidak memiliki perilaku merokok 

yaitu 54,2% dibandingkan pasien yang memiliki perilaku merokok yaitu 

45.5%. 
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Pada gambar berikut menunjukkan probabilitas kejadian TB RO 

berdasarkan perilaku merokok. 

 

Gambar 20. Probabilitas Kejadian TB RO Berdasarkan Perilaku Merokok 

di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Pada gambar 20 menunjukkan bahwa kurva survival pasien TB 

yang pengobatan ulang berdasarkan perilaku merokok saling 

berpotongan. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan probabilitas survival 

dan tidak memenuhi asumsi proporsional hazard (PH). Pada gambar 

kurva menunjukkan survival pasien TB yang tidak merokok berada 

dibawah kurva pasien TB yang merokok. Hal tersebut bermakna bahwa 

peluang survival lebih rendah pada pasien yang tidak merokok 

dibandingkan pasien yang merokok. Hasil uji statistic lanjut menggunakan 

uji log rank diperoleh hasil tidak ada perbedaan waktu kejadian TB RO 

antara pasien TB yang merokok dan tidak merokok (p=0.315).  

Sumber : Data Primer 
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Probabilitas kejadian TB RO pasien TB ulangan berdasarkan 

perilaku merokok  tiap interval waktu dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 31. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB RO menurut Perilaku 

Merokok   di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Waktu 
Kejadian TB 
RO (Tahun) 

Merokok Tidak Merokok 

Kumulatif 
Proporsi Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi Survival 

Jumlah 
Event 

1 0.805 15 0.735 22 
2 0.647 10 0.596 10 
3 0.592 3 0.522 5 
4 0.571 1 0.413 5 
5 0.499 3 0.413 0 
7 0.499 0 0.386 1 
8 0.470 1 0.386 0 

10 0.436 1 0.386 0 
12 0.436 0 0.300 2 
17 0.327 1 0.000 0 

Median 5.00 5.00 
Sumber : Data Primer 

Pada tabel 31 menunjukkan bahwa pasien yang merokok, kasus 

event terjadi hingga pada tahun ke 17 dengan proporsi survival kumulatif 

sebesar 0.327 atau 32.7% sedangkan pada pasien yang tidak merokok, 

kasus event terjadi hingga pada tahun ke 12 dengan  proporsi survival 

kumulatif sebesar sebesar 0.300 atau 30%. Bila dibandingkan pada tahun 

pertama menunjukkan bahwa proporsi kumulatif survival pasien tidak 

merokok (73.5%) lebih rendah dari pasien yang merokok (80.5%). Median 

survival pada pasien yang merokok dan tidak merokok adalah sama yaitu 

sebesar 5 tahun yang berarti sebanyak 50% pasien TB ulangan akan 

mengalami TB RO dalam waktu 5 tahun.  
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c. Hasil Analisis Cox Regression 

Analisis cox regression merupakan analisis bivariat yang dilakukan 

untuk menentukan variabel yang akan masuk dalam tahap analisis 

multivariat. Pada analisis ini dapat diketahui hubungan variabel dan 

hazard ratio masing-masing variable penelitian. Pada table berikut 

menggambarkan hasil analisis cox regression setiap variabel. 

Tabel 32. Analisis Cox Regression Kejadian TB RO di RSUD Labuang 

Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Variabel B P HR 95% CI 
Lower Upper 

      Umur -0.574 0.038 0.563 0.327 0.970 

Jenis Kelamin -0.256 0.256 0.774 0.497 1.204 

Pendidikan -0.503 0.031 0.605 0.383 0.956 

Pekerjaan 0.259 0.252 1.295 0.832 2.018 

Penghasilan 0.983 0.006 2.672 1.329 5.369 

Tempat Pengobatan TB 0.526 0.031 1.693 1.048 2.735 

Riwayat Pengobatan 0.466 0.039 1.593 1.024 2.480 

Perilaku Merokok -0.205 0.363 0.814 0.523 1.267 

 Sumber : Data Primer 

Hasil analisis cox regression menunjukkan hubungan antara tiap 

variable penelitian dengan proporsi terhadap kejadian TB RO di RSU 

Labuang Baji. Hasil analisis variable diinterpretasikan sebagai berikut. 

 

1)   Umur 
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Penderita TB yang memiliki umur 15-54 tahun memiliki hazard untuk 

mengalami TB RO lebih rendah dari pada penderita TB berada pada 

umur ≥ 55 tahun (HR=0.563; CI=0.327-0.970) dan secara statistik 

signifikan (p=0.038). 

2) Jenis Kelamin 

Penderita TB dengan jenis kelamin perempuan memiliki hazard untuk 

mengalami TB RO lebih rendah dari pada penderita TB laki-laki 

(HR=0.774; CI=0.497-1.204) dan secara statistik tidak signifikan 

(p=0.256).   

3) Pendidikan 

Penderita TB dengan pendidikan rendah memiliki hazard untuk 

mengalami TB RO lebih rendah dari pada penderita TB yang 

berpendidikan tinggi (HR=0.605; CI=0.383-0.956) dan secara statistik 

signifikan (p=0.031) 

4)  Pekerjaan 

Penderita TB yang tidak memiliki pekerjaan 1.295 kali (CI=0.832-

2.018) kemungkinannya untuk menderita TB RO dibandingkan 

dengan pasien TB yang memiliki pekerjaan dan secara statistik tidak 

signifikan (p=0.252) 

5)  Penghasilan 

Setiap saat, penderita TB yang memiliki penghasilan rendah 2.672 kali 

(CI=1.329-5.369) kemungkinannya untuk menderita TB RO 
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dibandingkan dengan pasien TB yang memiliki penghasilan tinggi dan 

secara statistik signifikan (p=0.006) 

6) Tempat Pengobatan TB 

Setiap saat, penderita TB yang melakukan pengobatan TB di faskes 

non DOTS 1.693 kali (CI=1.048-2.735) kemungkinannya untuk 

menderita TB RO dibandingkan dengan pasien TB yang melakukan 

pengobatan TB di faskes DOTS dan secara statistik signifikan 

(p=0.031) 

7)  Riwayat Pengobatan 

Setiap saat, penderita TB yang memiliki riwayat pengobatan TB tidak 

teratur 1.593 kali (CI=1.024-2.480) kemungkinannya untuk menderita 

TB RO dibandingkan dengan pasien TB yang tidak memiliki riwayat 

pengobatan TB teratur dan secara statistik signifikan (p=0.039) 

8)  Perilaku Merokok  

Penderita TB yang tidak merokok memiliki hazard untuk mengalami 

TB RO lebih rendah dari pada penderita TB yang merokok (HR=0.814; 

CI=0.523-1.267) dan secara statistik tidak signifikan (p=0.363) 

d. Hasil Analisis Cox Regression Multivariat  

Analisis multivariate dilakukan pada variable yang memenuhi 

asumsi proporsional hazard (PH) dan pada analisis bivariat mempunyai 

nilai p<0.25. Hasil analisis asumsi PH dengan menggunakan kurva 

Kapplan Meier menunjukkan beberapa variable yang memenuhi syarat 

untuk dilakukan analisis lanjut adalah umur, pendidikan, penghasilan, 
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tempat pengobatan TB, dan riwayat pengobatan. Pembuatan model akhir 

dilakukan dengan menggunakan metode Backward Stepwise. Pada 

analisis multivariate semua variable yang telah memenuhi syarat 

dimasukkan secara keseluruhan, kemudian variable yang memiliki nilai 

p>0.25 akan dikeluarkan satu persatu sampai terbentuk beberapa variable 

yang signifikan. Hasil analisis multivariate adalah sebagai berikut: 

Tabel 33. Analisis Cox Regression Multivariat Kejadian TB RO pada 

Pasien TB di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Sumber : Data Primer 

Model terbaik pada analisis multivariate adalah pendidikan, 

penghasilan dan riwayat pengobatan karena seluruh variable telah 

memenuhi syarat signifikan secara uji statistik. Hasil analisis diketahui 

bahwa urutan kekuatan dari variable-variabel yang berhubungan dengan 

kejadian TB RO yaitu penghasilan (p=0.003; HR=2.863), riwayat 

pengobatan (p=0.034; HR=1.619) dan pendidikan (p=0.028; HR=0.596), 

sehingga model persamaan yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

H (t) = Ho (t) exp β1x1 + β2x2 + ………..+ βnxn  

h(t) = ho(t) exp (-0.517  Pendidikan + 1.052 Penghasilan+0.482 

Riwayat Pengobatan) 

Variabel B Sig. HR 95.0% CI  

Lower Upper 
Pendidikan -.517 .028 .596 .376 .945 

Penghasilan 1.052 .003 2.863 1.423 5.761 

Riwayat Pengobatan .482 .034 1.619 1.037 2.529 
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Variabel tersebut selanjutnya digunakan dalam model akhir untuk 

memprediksi hazard function dan survival function, misalnya akan 

menghitung hazard dan probabilitas survival pada tahun ke-5 pasien TB 

ulangan yang berpenghasilan <UMR, berpendidikan rendah dan memiliki 

riwayat pengobatan TB tidak teratur, maka hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

Hazard Function 

Baseline hazard pada tahun ke-5 adalah 0.346 

H(t) = H0(t) ey 

H(t) = H0(t) e-0.517 (Pendidikan) + 1.052 (Penghasilan) + 0.482 (Riwayat Pengobatan) 

H(5) = 0.346 e-0.517 (1) + 1.052 (1) + 0.482 (1) 

H(5) = 0.947 atau 94.7% 

Survival Function 

S(t) = S0(t) (e^y) 

S(t) = S0(t) e^-0.517 (Pendidikan) + 1.052 (Penghasilan) + 0.482 (Riwayat Pengobatan) 

S(5) = 0.458 e^-0.517 (1) + 1.052 (1) + 0.482 (1) 

S(5) = 0.115 atau 11.5% 

Interpretasi : 

Seseorang yang berpenghasilan <UMR, berpendidikan rendah dan 

riwayat pengobatan TB tidak teratur memiliki risiko 94.7% untuk 

mengalami TB RO pada tahun ke-5 dan peluang untuk tidak mengalami 

TB RO sebesar 11.5%  
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3. Tahap II : Survival Pengobatan Pasien TB RO 

Penelitian tahap kedua dilakukan untuk mengetahui survival 

pengobatan pasien yang telah terdiagnosis TB RO berdasarkan efikasi 

diri, persepsi respon efektif, persepsi kerentanan penyakit, persepsi 

keparahan atau keseriusan penyakit, dukungan keluarga dan stigma 

sosial. Pada tahap ini dilakukan analisis deskriptif dan analisis survival 

dengan melakukan observasi hingga 8 bulan pengamatan. Berikut hasil 

penelitian tahap kedua: 

a. Karakteristik Responden 

1) Efikasi Diri 

Efikasi diri merupakan suatu bentuk keyakinan seseorang untuk 

berusaha menghadapi masalah dan rintangan dalam menghadapi situasi 

yang merugikan dirinya. Efikasi diri dibagi atas 2 kategori yaitu efikasi 

kurang dan efikasi baik. 

Grafik 1. Distribusi Pasien TB RO Berdasarkan Efikasi Diri di RSUD 
Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

 

 
Sumber : Data Primer 
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Grafik 1 menunjukkan efikasi diri pada pasien TB RO dalam 

menjalani pengobatan TB RO. Persentase terbesar adalah pasien yang 

memiliki efikasi kurang sebesar 60% dibandingkan pasien dengan efikasi 

baik sebesar 40%. 

2) Persepsi tentang Respon Efektif  

Respon efektif adalah efektivitas yang menyangkut perilaku yang 

direkomendasikan dalam memindahkan atau mencegah gangguan atau 

bahaya yang mungkin timbul. Penelitian ini membagi persepsi tentang 

respon efektif menjadi 2 kategori yaitu persepsi yang kurang dan persepsi 

yang baik. 

Grafik 2. Distribusi Pasien TB RO Berdasarkan Respon Efektif di RSUD 
Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

 
Sumber : Data Primer 

 

Grafik 2 menunjukkan persentase pasien TB RO berdasarkan 

persepsi tentang respon efekif selama pengobatan TB RO yang dijalani. 

Persentase pasien TB RO lebih banyak dengan persepsi yang kurang 

Persepsi Kurang Persepsi Baik

Respon Efektif 53.75% 46.25%
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yaitu sebesar 53.75% dibandingkan pasien dengan persepsi baik yaitu 

sebesar 46.25%.  

3) Persepsi tentang Kerentanan 

Persepsi tentang kerentanan atau vulnerability  adalah persepsi 

seseorang tentang risiko kejadian negatif yang akan terjadi atau ancaman 

dari suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya hal yang buruk pada diri 

seseorang. Penelitian ini membagi persepsi tentang kerentanan menjadi 2 

kategori yaitu persepsi yang kurang dan persepsi yang baik.  

Grafik 3. Distribusi Pasien TB RO Berdasarkan Persepsi tentang 
Kerentanan di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-
2016 

 
Sumber : Data Primer 

 

Grafik 3 menunjukkan persentase pasien TB RO berdasarkan 

persepsi tentang kerentanan untuk terjadinya Pre XDR atau XDR selama 

menjalani pengobatan TB RO. Persentase pasien TB RO lebih banyak 

yang memiliki persepsi kurang sebesar 52.50% dibandingkan pasien 

dengan persepsi baik sebesar 47.50%. 
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4) Persepsi tentang Keparahan 

Persepsi tentang keparahan adalah cara pandang pasien TB RO 

terhadap bahaya atau tidaknya penyakit yang dideritanya bila tidak melalui 

pengobatan dengan baik.  Penelitian ini membagi persepsi tentang 

keparahan menjadi 2 kategori yaitu persepsi yang kurang dan persepsi 

yang baik. 

Grafik 4. Distribusi Pasien TB RO Berdasarkan Persepsi tentang 
Keparahan di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-
2016 

 
Sumber : Data Primer 

 

Grafik 4 menunjukkan persepsi pasien TB RO tentang keparahan 

yang dapat terjadi bila tidak menjalani pengobatan dengan baik.  

Persentase pasien TB RO lebih banyak menunjukkan persepsi kurang 

sebesar 58.75% dibandingkan pasien dengan persepsi baik sebesar 

41.25%. 
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5) Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga merupakan dukungan yang diberikan kepada 

pasien TB RO untuk membantu kestabilan medikasi karena dapat 

mempengaruhi perawatan diri penderita khususnya dalam masa 

pengobatan. Penelitian ini membagi dukungan keluarga menjadi 2 

kategori yaitu tidak mendukung dan mendukung. 

Grafik 5. Distribusi Pasien TB RO Berdasarkan Dukungan Keluarga di 
RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

 

     
Sumber : Data Primer 

 

Grafik 5 menunjukkan distribusi pasien TB RO berdasarkan 

dukungan keluarga yang diberikan selama masa pengobatan. Persentase 

pasien TB RO lebih banyak yang tidak mendapatkan dukungan sebesar 

51.25% dibandingkan dengan pasien yang mendapat dukungan dari 

keluarganya sebesar 48.75%. 
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Stigma sosial adalah persepsi negatif yang diberikan oleh 

masyarakat dengan memberikan penolakan atau pengucilan kepada 

seseorang akibat dari penyakit atau kondisi tertentu yang dideritanya. 

Penelitian ini membagi stigma sosial menjadi 2 kategori yaitu stigma yang 

tinggi dan stigma yang rendah. 

Grafik 6. Distribusi Pasien TB RO Berdasarkan Stigma Sosial di 
RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

 
Sumber : Data Primer 

Grafik 6 menunjukkan distribusi pasien TB RO berdasarkan stigma 

sosial yaitu persentase pasien TB RO lebih banyak mendapatkan stigma 

yang tinggi sebesar 52.5% dibandingkan dengan pasien yang 

mendapatkan stigma rendah sebesar 47.5%. 

b. Hasil Survival Pengobatan Pasien TB RO 

Analisis survival digunakan untuk mengetahui probabilitas dan 

grafik survival pengobatan pasien TB RO dengan menggunakan metode 

kapplan meier. Untuk mengetahui perbedaan probabilitas survival variabel 

independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji log rank. 
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1) Hasil Analisis Metode Kaplan Meier  

Analisis Kaplan Meier untuk mengukur survival pengobatan TB RO 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 34. Waktu Survival Pengobatan TB RO di RSUD Labuang Baji 
Makassar Tahun 2015-2016 

Waktu Ketahanan 
Pengobatan TB 

RO (Minggu) 

Kumulatif 
Proporsi Survival 

Jumlah 
Kumulatif Jumlah Event 

0 1.00 80 0 
1 0.938 75 5 
2 0.925 74 1 
3 0.900 72 2 
5 0.888 71 1 
6 0.875 70 1 
8 0.863 69 1 
9 0.800 64 5 

11 0.788 63 1 
13 0.763 61 2 
14 0.750 60 1 
20 0.725 58 2 
23 0.713 57 1 
24 0.700 56 1 
25 0.688 55 1 
27 0.675 54 1 
28 0.663 53 1 
29 0.638 51 2 
30 0.625 50 1 
31 0.600 48 2 
32 0.600 48 2 

Sumber : Data Primer 

Tabel 34 menunjukkan bahwa pada awal pengamatan belum terjadi 

event sehingga kumulatif proporsi survival masih 100%. Pada 1 minggu 

setelah pengobatan banyak terjadi event dengan kumulatif proporsi 

survival adalah 0.938 atau 93.8%. Pada minggu-minggu berikutnya terjadi 

penurunan kumulatif proporsi survival secara lambat dan pada minggu ke 
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9 terjadi event yang lebih banyak yaitu 5 kasus dengan kumulatif proporsi 

survival sebesar 0.800 atau 80%. Selanjutnya pada minggu ke-24 

kumulatif proporsi survival menjadi 0.700 atau 70% hingga pada bulan ke-

31 proporsi survival menjadi 0.600 atau 60%. Setelah waktu tersebut tidak 

ada lagi terjadi event sampai pengamatan dilakukan sampai minggu ke-

32. 

Tabel 35. Mean Survival Pengobatan Pasien TB RO di RSUD Labuang 
Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Mean 

Estimasi Std. Error Min Max 

24 1.241 22 27 

Sumber : Data Primer 

Tabel 35 menunjukkan bahwa estimasi mean survival pasien TB 

RO adalah 24 yang artinya rata-rata waktu survival pasien TB RO yang 

menjalani pengobatan TB RO adalah 24 minggu dengan waktu minimal 22 

minggu dan maksimal 27 minggu.  

Gambar 21 menunjukkan bahwa probabilitas ketahanan 

pengobatan TB RO di RSUD Labuang Baji Makassar ditunjukkan dalam 

satuan minggu yaitu 0-32 minggu. Probabilitas ketahanan pengobatan TB 

RO yang mencapai 32 minggu sebesar 0.600 atau 60% artinya bila 

terdapat 100 orang menjalani pengobatan TB RO maka terdapat 60 orang 

yang mampu survive atau bertahan menjalani pengobatan hingga minggu 

ke-32. 
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pengobatan hingga minggu ke-32. 

 
 

Gambar 21. Probabilitas Ketahanan Pengobatan TB RO di RSUD 
Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

 
2) Efikasi Diri dengan Ketahanan Pengobatan TB RO 

Distribusi berdasarkan efikasi diri dengan ketahanan pengobatan 

TB RO digambarkan pada tabel 36. 

Tabel 36. Distribusi Ketahanan Pengobatan Pasien TB RO berdasarkan 
Efikasi Diri di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Efikasi Diri 
Status Survival 

Jumlah log rank 
(p) Event Sensor 

n % n % n % 
Kurang 25 52.1 23 47.9 48 100.0 

0.007 Baik 7 21.9 25 78.1 32 100.0 
Jumlah 32 40.0 48 60.0 80 100.0 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan hasil analisis data dengan tabulasi silang diketahui 

bahwa pada pasien TB RO yang tidak dapat bertahan selama pengobatan 

Sumber : Data Primer 
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lebih banyak dengan efikasi diri yang kurang yaitu sebesar 52.1% 

dibandingkan pasien dengan efikasi baik sebesar 21.9%  

Pada gambar berikut menunjukkan probabilitas ketahanan 

pengobatan TB RO berdasarkan efikasi diri pasien.  

 

  
Gambar 22. Probabilitas Ketahanan Pengobatan TB RO Berdasarkan  

Efikasi Diri di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-
2016 

 
Pada gambar 22 menunjukkan bahwa kurva survival pasien TB RO 

berdasarkan efikasi diri pasien TB RO tidak saling berpotongan. Hal ini 

berarti terdapat perbedaan probabilitas survival dan memenuhi asumsi 

proporsional hazard (PH). Pada gambar juga menunjukkan kurva survival 

pasien TB RO berdasarkan efikasi diri pasien selama periode pengobatan 

menunjukkan pasien yang memiliki efikasi diri yang baik akan lebih 

Sumber : Data Primer 
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survive dari pada pasien yang memiliki efikasi diri yang kurang. Hal ini 

terlihat pada kurva pasien dengan efikasi diri yang kurang selalu berada 

dibawah kurva pasien dengan efikasi diri yang baik. Hasil uji statistic lanjut 

menggunakan uji log rank diperoleh hasil ada perbedaan waktu ketahanan 

pengobatan pasien TB RO antara pasien TB RO yang memiliki efikasi diri 

yang kurang dengan efikasi diri yang baik (p=0.007).  

Probabilitas ketahanan pengobatan TB RO berdasarkan efikasi diri 

tiap interval waktu dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 37. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB RO menurut Efikasi Diri  

di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Waktu Ketahanan 
Pengobatan TB 

RO (Minggu) 

Kurang Baik 
Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

1 0,896 5 0 0 
2 0,875 1 0 0 
3 0,833 2 0 0 
5 0,833 0 0,969 1 
6 0,812 1 0,969 0 
8 0,812 0 0,938 1 
9 0,729 4 0,906 1 
11 0,708 1 0,906 0 
13 0,687 1 0,875 1 
14 0,687 0 0,844 1 
20 0,646 2 0,844 0 
23 0,625 1 0,844 0 
24 0,604 1 0,844 0 
25 0,583 1 0,844 0 
27 0,563 1 0,844 0 
28 0,542 1 0,844 0 
29 0,521 1 0,813 1 
30 0,521 0 0,781 1 
31 0,479 2 0 0 

Mean 22,00 28,00 
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Sumber : Data Primer 

Pada tabel 37 menunjukkan bahwa event mulai terjadi pada pasien 

dengan efikasi kurang pada minggu pertama dengan proporsi kumulatif 

survival sebesar 0.896 atau 89.6% sedang pada pasien dengan efikasi 

baik, event terjadi pada minggu ke-5 dengan proporsi kumulatif survival 

sebesar 0.969 atau 96.9%. Selain itu pada akhir survival terdapat 

perbedaan waktu yaitu pada pasien dengan efikasi diri kurang, event 

terjadi sampai minggu ke-31 dengan  proporsi kumulatif survival sebesar 

0.479 atau 47.9% sementara pada pasien dengan efikasi baik, event 

terjadi sampai minggu ke-30 dengan  proporsi kumulatif survival sebesar 

0.781 atau 78.1%. Hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa pasien 

TB RO dengan efikasi diri yang baik selama periode pengobatan lebih 

survive dibanding penderita TB RO dengan efikasi diri yang kurang. Mean 

survival pada pasien dengan efikasi kurang dan efikasi baik terdapat 

perbedaan yaitu masing-masing 22 minggu dan 28 minggu. Hal ini berarti 

bahwa rata-rata waktu survival pasien TB RO yang menjalani pengobatan 

TB RO adalah 22 minggu untuk pasien efikasi kurang dan 28 minggu 

untuk pasien efikasi baik. 

3) Persepsi Respon Efektif dengan Ketahanan Pengobatan TB RO 

Berdasarkan hasil analisis data dengan tabulasi silang pada tabel 

38 diketahui bahwa pada pasien TB RO yang tidak mampu lagi menjalani 

pengobatan lebih banyak dengan respon efektif yang kurang yaitu 
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sebesar 53.5% dibandingkan pasien dengan respon efektif yang baik 

sebesar 24.3%.  

Tabel 38. Distribusi Ketahanan Pengobatan Pasien TB RO berdasarkan 
Persepsi tentang Respon Efektif di RSUD Labuang Baji 
Makassar Tahun 2015-2016 

Respon 
Efektif 

Status Survival 
Jumlah log rank 

(p) Event Sensor 
n % n % n % 

Kurang 23 53.5 20 46.5 43 100.0 
0.011 Baik 9 24.3 28 75.7 37 100.0 

Jumlah 32 40.0 48 60.0 80 100.0 
Sumber : Data Primer 

Pada gambar 23 menunjukkan bahwa kurva survival pasien TB RO 

berdasarkan persepsi tentang respon efektif  pasien TB RO tidak saling 

berpotongan. Hal ini berarti terdapat perbedaan probabilitas survival dan 

memenuhi asumsi proporsional hazard (PH). Pada gambar juga 

menunjukkan kurva survival pasien TB RO berdasarkan persepsi respon 

efektif pasien selama periode pengobatan menunjukkan pasien yang 

memiliki persepsi respon efektif kurang menurun tajam pada minggu ke-

10 pengobatan dan selalu berada dibawah kurva pasien dengan persepsi 

respon efektif yang baik. Hal ini berarti bahwa peluang survival pasien 

dengan persepsi respon efektif kurang lebih rendah dari pada pasien yang 

memiliki persepsi respon efektif yang baik. Hasil uji statistic lanjut 

menggunakan uji log rank diperoleh hasil ada perbedaan waktu ketahanan 

pengobatan pasien TB RO antara pasien TB RO yang memiliki persepsi 

respon efektif yang kurang dengan persepsi respon efektif yang baik 

(p=0.011). 
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Gambar 23. Probabilitas Ketahanan Pengobatan TB RO Berdasarkan 
Persepsi tentang Respon Efektif di RSUD Labuang Baji 
Makassar Tahun 2015-2016 

Pada tabel 39 menunjukkan bahwa event mulai terjadi pada 

minggu pertama pada semua kelompok pasien TB RO dengan proporsi 

kumulatif survival sebesar 0.953 atau 95.3% pada pasien dengan persepsi 

respon efektif yang kurang dan 0.919 atau 91.9% pada pasien dengan 

persepsi respon efektif yang baik. Pada akhir pengamatan, event terjadi 

pada minggu ke-31 untuk setiap kelompok namun proporsi kumulatif 

survival sangat berbeda yaitu pada pasien dengan persepsi respon efektif 

yang kurang sebesar 0.465 atau 46.5% sementara pada pasien dengan 

persepsi respon efektif yang baik  sebesar 0.757 atau 75.7%. Hasil 

analisis data tersebut menunjukkan bahwa pasien TB RO dengan 

persepsi respon efektif yang baik selama periode pengobatan lebih 

Sumber : Data Primer 
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survive dibanding penderita TB RO dengan persepsi respon efektif yang 

kurang.  

 

Tabel 39. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB RO menurut Persepsi 

tentang Respon Efektif di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 

2015-2016 

Waktu Ketahanan 
Pengobatan TB RO 

(Minggu) 

Kurang Baik 
Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

1 0.953 2 0.919 3 
2 0.930 1 0.919 0 
3 0.884 2 0.919 0 
5 0.860 1 0.919 0 
6 0.860 0 0.892 1 
8 0.860 0 0.865 1 
9 0.744 5 0.865 0 
11 0.721 1 0.865 0 
13 0.674 2 0.865 0 
14 0.651 1 0.865 0 
20 0.605 2 0.865 0 
23 0.605 0 0.838 1 
24 0.605 0 0.811 1 
25 0.581 1 0.811 0 
27 0.558 1 0.811 0 
28 0.535 1 0.811 0 
29 0.512 1 0.784 1 
30 0.488 1 0.784 0 
31 0.465 1 0.757 1 

Mean 22.00 27.00 
Sumber : Data Primer 

Mean survival pada pasien dengan persepsi respon efektif yang 

kurang dan persepsi respon efektif yang baik terdapat perbedaan yaitu 

masing-masing 22 minggu dan 27 minggu. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

waktu survival pasien TB RO yang menjalani pengobatan TB RO adalah 
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22 minggu untuk pasien dengan persepsi respon efektif yang kurang dan 

27 minggu untuk pasien persepsi respon efektif yang baik.  

4) Persepsi Kerentanan dengan Ketahanan Pengobatan TB RO 

Distribusi berdasarkan persepsi pasien tentang kerentanan 

penyakit dengan ketahanan pengobatan TB RO adalah sebagai berikut : 

Tabel 40. Distribusi Ketahanan Pengobatan Pasien TB RO berdasarkan 
Persepsi tentang Kerentanan di RSUD Labuang Baji Makassar 
Tahun 2015-2016 

Persepsi 
Kerentanan 

Status Survival 
Jumlah log rank 

(p) Event Sensor 
n % n % n % 

Kurang 22 52.4 20 47.6 42 100.0 
0.026 Baik 10 26.3 28 73.7 38 100.0 

Jumlah 32 40.0 48 60.0 80 100.0 
 
Sumber : Data Primer 

Berdasarkan hasil analisis data dengan tabulasi silang diketahui 

bahwa pada pasien TB RO yang tidak bertahan lagi pengobatan selama 

periode pengamatan lebih banyak memiliki persepsi kerentanan tentang 

penyakitnya yang masih kurang yaitu sebesar 52.4% dibandingkan 

dengan pasien memiliki persepsi yang baik sebesar 26.3%.  

Pada gambar 24 menunjukkan bahwa kurva survival pasien TB RO 

berdasarkan persepsi tentang kerentanan pasien TB RO tidak saling 

berpotongan. Hal ini berarti terdapat perbedaan probabilitas survival dan 

memenuhi asumsi proporsional hazard (PH). Pada gambar juga 

menunjukkan kurva survival pasien TB RO berdasarkan persepsi 

kerentanan menunjukkan pasien yang memiliki persepsi tentang 
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kerentanan kurang menurun tajam pada minggu ke-10 pengobatan dan 

selalu berada dibawah kurva pasien dengan persepsi kerentanan yang 

baik. Hal ini berarti bahwa peluang survival pasien dengan persepsi 

kerentanan kurang lebih rendah dari pada pasien yang memiliki persepsi 

kerentanan yang baik. Hasil uji statistic lanjut menggunakan uji log rank 

diperoleh hasil ada perbedaan waktu ketahanan pengobatan pasien TB 

RO antara pasien TB RO yang memiliki persepsi kerentanan yang kurang 

dengan persepsi kerentanan yang baik (p=0.026). 

Kurva survival pasien TB RO berdasarkan persepsi tentang 

kerentanan pasien TB RO adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 24  Probabilitas Ketahanan Pengobatan TB RO Berdasarkan  
Persepsi tentang Kerentanan di RSUD Labuang Baji 
Makassar Tahun 2015-2016 

 

Sumber : Data Primer 
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  Pada tabel berikut menunjukkan proporsi survival kumulatif pasien 

TB RO menurut persepsi tentang kerentanan: 

Tabel 41. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB RO menurut Persepsi 
tentang Kerentanan di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 
2015-2016 

Waktu Ketahanan 
Pengobatan TB 

RO (Minggu) 

Kurang Baik 
Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

1 0.952 2 0.921 3 
2 0.929 1 0.921 0 
3 0.905 1 0.895 1 
5 0.881 1 0.895 0 
6 0.857 1 0.895 0 
8 0.857 0 0.868 1 
9 0.738 5 0.868 0 
11 0.714 1 0.868 0 
13 0.667 2 0.868 0 
14 0.667 0 0.842 1 
20 0.643 1 0.816 1 
23 0.643 0 0.789 1 
24 0.619 1 0.789 0 
25 0.595 1 0.789 0 
27 0.595 0 0.763 1 
28 0.571 1 0.763 0 
29 0.548 1 0.737 1 
30 0.524 1 0.000 0 
31 0.476 2 0.000 0 

Mean 23.00 27.00 
 Sumber : Data Primer 

Pada tabel 41 menunjukkan bahwa pada awal pengamatan minggu 

pertama menunjukkan proporsi kumulatif survival pada pasien dengan 

persepsi kerentanan yang baik lebih rendah yaitu 0.921 atau 92.1% dari 

pasien dengan persepsi kerentanan yang kurang yaitu 0.952 atau 95.2%. 

Pada akhir pengamatan yang dilakukan selama 32 minggu menunjukkan 

bahwa event masih terjadi sampai pada minggu ke-31 pada pasien 
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dengan persepsi kerentanan yang kurang dengan proporsi kumulatif 

survival sebesar 0.476 atau 47.6% sementara pada pasien dengan 

persepsi kerentanan yang baik menunjukkan event terjadi hanya sampai 

pada minggu ke-29 dengan proporsi kumulatif survival sebesar 0.737 atau 

73.7%. Hal ini berarti bahwa selama periode pengamatan terhadap 

pengobatan TB MDR menunjukkan survival pasien dengan persepsi 

kerentanan yang kurang lebih rendah dari pada pasien dengan persepsi 

kerentanan yang baik walaupun pada awalnya pasien dengan persepsi 

kerentanan yang kurang masih lebih survive.  

Mean survival pada pasien dengan persepsi kerentanan kurang 

dan persepsi kerentanan yang baik terdapat perbedaan yaitu masing-

masing 23 minggu dan 27 minggu. Hal ini berarti bahwa rata-rata waktu 

survival pasien TB RO yang menjalani pengobatan TB RO adalah 23 

minggu untuk pasien dengan persepsi kerentanan yang kurang dan 27 

minggu untuk pasien persepsi kerentanan yang baik.  

5) Persepsi Keparahan Penyakit dengan Ketahanan Pengobatan TB 

RO 

Berdasarkan hasil analisis data dengan tabulasi silang pada tabel 

42 diketahui bahwa pasien yang banyak mengalami event atau tidak lagi 

mampu bertahan dalam pengobatan TB RO memiliki persepsi tentang 

keparahan penyakit yang kurang yaitu sebesar 44.7% sedangkan pada 

pasien yang tersensor atau tetap bertahan melakukan pengobatan TB RO 
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lebih banyak memiliki persepsi tentang keparahan penyakit yang 

dialaminya dengan persepsi yang baik yaitu sebesar 66.7%.  

Tabel 42. Distribusi Ketahanan Pengobatan Pasien TB RO berdasarkan 
Persepsi tentang Keparahan Penyakit di RSUD Labuang Baji 
Makassar Tahun 2015-2016 

Persepsi 
Keparahan 

Status Survival 
Jumlah log rank 

(p) Event Sensor 
n % n % n % 

Kurang 21 44.7 26 55.3 47 100.0 
0.370 Baik 11 33.3 22 66.7 33 100.0 

Jumlah 32 40.0 48 60.0 80 100.0 
Sumber : Data Primer 

Pada gambar 42 menunjukkan bahwa kurva survival pasien TB RO 

berdasarkan persepsi tentang keparahan penyakit pasien TB RO saling 

berpotongan. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan probabilitas survival 

dan tidak memenuhi asumsi proporsional hazard (PH). Pada gambar 

kurva survival pasien TB RO menunjukkan bahwa pada pasien yang 

memiliki persepsi keparahan penyakit kurang cenderung berada dibawah 

dari kurva pasien yang memiliki persepsi keparahan penyakit yang baik 

walaupun perbedaan jarak antara kedua kurva tidak terlalu jauh. Hal ini 

berarti bahwa peluang survival pasien TB RO dengan persepsi tentang 

keparahan penyakit yang kurang lebih rendah dari pada pasien yang 

memiliki persepsi keparahan yang baik. Hasil uji statistic lanjut 

menggunakan uji log rank diperoleh hasil tidak ada perbedaan waktu 

ketahanan pengobatan pasien TB RO antara pasien TB RO yang memiliki 

persepsi keparahan yang kurang dengan persepsi keparahan yang baik 

(p=0.370).  
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Gambar 25. Probabilitas Ketahanan Pengobatan TB RO Berdasarkan 
Persepsi tentang Keparahan Penyakit di RSUD Labuang Baji 
Makassar Tahun 2015-2016 

Pada tabel 43.menunjukkan bahwa event telah terjadi pada minggu 

pertama pada kedua kelompok. Proporsi kumulatif survival pada pasien 

yang memiliki persepsi keparahan kurang sebesar 0.915 atau 91,5% dan 

pada pasien yang memiliki persepsi keparahan baik sebesar 0.970 atau 

97%. Pada akhir pengamatan, event masih terjadi minggu ke-31 pada 

pasien yang memiliki persepsi keparahan kurang dengan  proporsi 

kumulatif survival sebesar 0.553 atau 55.3% sementara pada pasien yang 

memiliki persepsi keparahan baik, event terakhir terjadi pada minggu ke-

29 dengan proporsi kumulatif survival sebesar 0.667 atau 66.7%. Hal ini 

berarti bahwa selama periode pengamatan terhadap pengobatan TB MDR 

menunjukkan survival pasien dengan persepsi keparahan yang kurang 

lebih rendah dari pada pasien dengan persepsi keparahan.  

Sumber : Data Primer 
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Tabel 43. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB RO Menurut Persepsi 

tentang Keparahan Penyakit di RSUD Labuang Baji Makassar 

Tahun 2015-2016 

Waktu Ketahanan 
Pengobatan TB RO 

(Minggu) 

Kurang Baik 
Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

1 0.915 4 0.970 1 
2 0.894 1 0.970 0 
3 0.894 0 0.909 2 
5 0.872 1 0.909 0 
6 0.872 0 0.879 1 
8 0.872 0 0.848 1 
9 0.787 4 0.818 1 

11 0.766 1 0.818 0 
13 0.745 1 0.788 1 
14 0.723 1 0.788 0 
20 0.723 0 0.727 2 
23 0.702 1 0.727 0 
24 0.702 0 0.697 1 
25 0.681 1 0.697 0 
27 0.660 1 0.697 0 
28 0.638 1 0.697 0 
29 0.617 1 0.667 1 
30 0.596 1 0.000 0 
31 0.553 2 0.000 0 

Mean 24.00 25.00 
Sumber : Data Primer 

Mean survival pada pasien dengan persepsi keparahan kurang dan 

persepsi keparahan yang baik tidak terlalu jauh berbeda yaitu masing-

masing 24 minggu dan 25 minggu. Hal ini berarti bahwa rata-rata waktu 

survival pasien TB RO yang menjalani pengobatan TB RO adalah 24 

minggu untuk pasien dengan persepsi keparahan yang kurang dan 25 

minggu untuk pasien dengan persepsi keparahan yang baik.  

6) Dukungan Keluarga dengan Ketahanan Pengobatan TB RO 
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Distribusi berdasarkan dukungan keluarga dengan ketahanan 

pengobatan TB RO adalah sebagai berikut : 

Tabel 44. Distribusi Pasien TB RO berdasarkan Dukungan Keluarga di 
RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Dukungan 
Keluarga 

Status Survival 
Jumlah log rank 

(p) Event Sensor 
n % n % n % 

Tidak Mendukung 22 53,7 19 46,3 41 100,0 
0,008 Mendukung 10 25,6 29 74,4 39 100,0 

Jumlah 32 40,0 48 60,0 80 100,0 
Sumber : Data Primer 

Berdasarkan hasil analisis data dengan tabulasi silang diketahui 

bahwa probabilitas pasien yang mengalami event atau tidak mampu 

menjalani pengobatan TB RO lebih banyak pada pasien yang tidak 

mendapatkan dukungan keluarga yaitu sebesar 53.7% sementara 

probabilitas pasien yang masih bertahan dalam pengobatan TB RO lebih 

banyak mendapatkan dukungan keluarga selama periode pengamatan 

yaitu sebesar 74.4%.  

Pada gambar berikut menunjukkan probabilitas ketahanan 

pengobatan TB RO berdasarkan dukungan keluarga selama priode 

pengamatan dilakukan. 
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Gambar 26. Probabilitas Ketahanan Pengobatan TB RO Berdasarkan 
Dukungan Keluarga di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 
2015-2016 

 
Pada gambar 26 menunjukkan bahwa kurva survival pasien TB RO 

berdasarkan dukungan keluarga tidak saling berpotongan. Hal ini berarti 

terdapat perbedaan probabilitas survival dan memenuhi asumsi 

proporsional hazard (PH). Pada gambar kurva survival pasien TB RO 

menunjukkan bahwa pada pasien yang tidak mendapat dukungan 

keluarga selama periode pengobatan TB RO selalu berada dibawah kurva 

dari pasien yang mendapat dukungan dari keluarganya. Hal ini berarti 

bahwa peluang survival pasien TB RO yang mendapat dukungan keluarga 

akan lebih survive dalam menjalani pengobatan TB RO dibanding dengan 

pasien yang tidak mendapat dukungan dari keluarganya. Hasil uji statistic 

lanjut menggunakan uji log rank diperoleh hasil ada perbedaan waktu 

ketahanan pengobatan pasien TB RO antara pasien TB RO yang tidak 

mendapat dukungan dengan mendapat dukungan (p=0.008).  

Sumber : Data Primer 
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Pada tabel berikut menunjukkan proporsi survival kumulatif pasien 

TB RO berdasarkan dukungan keluarga sebagai berikut : 

Tabel 45. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB RO Menurut Dukungan 

Keluarga di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Waktu Ketahanan 
Pengobatan TB RO 

(Minggu) 

Tidak Mendukung Mendukung 
Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

1 0.927 3 0.949 2 
2 0.927 0 0.923 1 
3 0.878 2 0.923 0 
5 0.854 1 0.923 0 
6 0.829 1 0.923 0 
8 0.805 1 0.923 0 
9 0.683 5 0.923 0 

11 0.659 1 0.923 0 
13 0.634 1 0.897 1 
14 0.610 1 0.897 0 
20 0.610 0 0.846 2 
23 0.585 1 0.846 0 
24 0.585 0 0.821 1 
25 0.561 1 0.821 0 
27 0.561 0 0.795 1 
28 0.537 1 0.795 0 
29 0.512 1 0.769 1 
30 0.488 1 0.769 0 
31 0.463 1 0.744 1 

Mean 21.00 28.00 
Sumber : Data Primer 

Pada tabel 45 menunjukkan bahwa event telah terjadi pada minggu 

pertama pada kedua kelompok, namun pada kelompok pasien yang 

mendapat dukungan keluarga berjalan dengan lambat. Proporsi kumulatif 

survival pada pasien yang tidak mendapat dukungan keluarga sebesar 

0.927 atau 92,7% dan pada pasien yang mendapat dukungan keluarga 
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sebesar 0.949 atau 94.9%. Pada pengamatan minggu ke-9 banyak terjadi 

event pada pasien yang tidak mendapat dukungan yaitu 5 orang dengan 

proporsi kumulatif survival sebesar 0.683 atau 68.3% Pada akhir 

pengamatan, kejadian event kedua kelompok berakhir pada minggu ke-31 

namun proporsi kumulatif survival keduanya sangat berbeda yaitu pada 

pasien yang tidak mendapat dukungan  proporsi kumulatif survival 

sebesar 0.463 atau 46.3% sementara pada pasien yang mendapat 

dukungan proporsi kumulatif survival sebesar 0.744 atau 74.4%. Hal ini 

berarti bahwa survival pasien yang tidak mendapat dukungan keluarga 

lebih rendah dari pada pasien yang mendapat dukungan keluarga. Mean 

survival pada pasien tidak mendapat dukungan keluarga yaitu 21 minggu 

dan pasien yang mendapat dukungan keluarga yaitu 28 minggu. Hal ini 

berarti bahwa rata-rata waktu survival pasien TB RO yang tidak mendapat 

dukungan keluarga lebih pendek dari pada pasien yang mendapat 

dukungan keluarga. 

7) Stigma Sosial dengan Ketahanan Pengobatan TB RO 

Distribusi berdasarkan stigma sosial dengan ketahanan 

pengobatan TB RO adalah sebagai berikut : 

Tabel 46. Distribusi Pasien TB RO berdasarkan Stigma Sosial di RSUD 
Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Stigma Sosial 
Status Survival 

Jumlah log rank 
(p) Event Sensor 

n % n % n % 
Tinggi 21 55,3 17 44,7 38 100,0 

0,008 Rendah 11 26,2 31 73,8 42 100,0 
Jumlah 32 40,0 48 60,0 80 100,0 

Sumber : Data Primer 
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Berdasarkan hasil analisis data dengan tabulasi silang diketahui 

bahwa pasien TB RO yang tidak mampu bertahan selama periode 

pengobatan lebih banyak mendapat stigma social yang tinggi yaitu 

sebesar 55.3%, sementara pasien yang masih terus melanjutkan 

pengobatan selama periode pengamatan lebih banyak dengan stigma 

sosial yang rendah yaitu sebesar 73.8%.  

Pada gambar 27 menunjukkan bahwa kurva survival pasien TB RO 

berdasarkan stigma sosial tidak saling berpotongan. Hal ini berarti 

terdapat perbedaan probabilitas survival dan memenuhi asumsi 

proporsional hazard (PH). Pada gambar kurva survival pasien TB RO 

menunjukkan bahwa pada pasien yang mendapat stigma sosial yang 

tinggi selama periode pengobatan TB RO selalu berada dibawah kurva 

dari pasien yang mendapat stigma sosial yang rendah dari masyarakat. 

Hal ini berarti bahwa peluang survival pasien TB RO yang mendapat 

stigma sosial yang rendah  akan lebih survive dalam menjalani 

pengobatan TB RO dibanding dengan pasien yang mendapat stigma 

sosial yang tinggi dari masyarakat. Hasil uji statistic lanjut menggunakan 

uji log rank diperoleh hasil ada perbedaan waktu ketahanan pengobatan 

pasien TB RO antara pasien TB RO yang mendapat stigma sosial yang 

tinggi dengan pasien yang mendapat stigma sosial yang rendah 

(p=0.008).  
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Gambar 27. Probabilitas Ketahanan Pengobatan TB RO Berdasarkan 

Stigma Sosial di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-
2016 

 
Probabilitas ketahanan pengobatan TB RO berdasarkan stigma 

sosial tiap interval waktu dijelaskan pada tabel 47. Pada tabel tersebut 

menunjukkan bahwa event telah terjadi pada minggu pertama pada kedua 

kelompok, dengan proporsi kumulatif survival pada pasien yang mendapat 

stigma sosial tinggi sebesar 0.921 atau 92,1% dan pada pasien dengan 

stigma sosial yang rendah sebesar 0.952 atau 95.2%. Pada akhir 

pengamatan, kejadian event kedua kelompok berakhir pada minggu ke-31 

namun proporsi kumulatif survival keduanya sangat berbeda yaitu pada 

pasien dengan stigma sosial tinggi, proporsi kumulatif survival sebesar 

0.447 atau 44.7% sementara pada pasien dengan stigma sosial yang 

rendah proporsi kumulatif survival sebesar 0.738 atau 73.8%. Hal ini 

Sumber : Data Primer 
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berarti bahwa survival pasien yang mendapat stigma sosial yang tinggi 

lebih rendah dari pada pasien yang mendapat stigma sosial yang rendah.  

Tabel 47. Proporsi Survival Kumulatif Pasien TB RO Menurut Stigma 
Sosial di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Waktu Ketahanan 
Pengobatan TB RO 

(Minggu) 

Tinggi Rendah 
Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

Kumulatif 
Proporsi 
Survival 

Jumlah 
Event 

1 0.921 3 0.952 2 
2 0.921 0 0.929 1 
3 0.868 2 0.929 0 
5 0.842 1 0.929 0 
6 0.842 0 0.905 1 
8 0.816 1 0.905 0 
9 0.737 3 0.857 2 

11 0.711 1 0.857 0 
13 0.658 2 0.857 0 
14 0.632 1 0.857 0 
20 0.605 1 0.833 1 
23 0.579 1 0.833 0 
24 0.579 0 0.810 1 
25 0.553 1 0.810 0 
27 0.553 0 0.786 1 
28 0.526 1 0.786 0 
29 0.500 1 0.762 1 
30 0.474 1 0.762 0 
31 0.447 1 0.738 1 

Mean 21.00 27.00 
Sumber : Data Primer 

Mean survival pada pasien mendapat stigma sosial yang tinggi 

yaitu 21 minggu dan pasien yang mendapat stigma sosial yang rendah 

yaitu 27 minggu. Hal ini berarti bahwa rata-rata waktu survival pasien TB 

RO yang mendapat stigma sosial yang tinggi lebih pendek dari pada 

pasien yang mendapat stigma sosial yang rendah.  
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c. Analisis Cox Regression 

Analisis cox regression merupakan analisis bivariat yang dilakukan 

untuk menentukan variabel yang akan masuk dalam tahap analisis 

multivariat. Pada analisis ini dapat diketahui hubungan variabel dan 

hazard ratio masing-masing variable penelitian.  Pada tabel berikut 

menggambarkan hasil analisis cox regression setiap variabel. 

Tabel 48. Analisis Cox Regression  Ketahanan Pengobatan pada Pasien 
TB RO di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Variabel B p HR 
95% CI 

Lower Upper 

      Efikasi Diri 1.085 0.011 2.959 1.278 6.849 

Persepsi Respon Efektif 0.961 0.015 2.614 1.207 5.664 

Persepsi Kerentanan 0.820 0.032 2.271 1.074 4.803 

Persepsi Keparahan 0.329 0.377 1.389 0.670 2.882 

Dukungan Keluarga 0.959 0.012 2.610 1.233 5.523 

Stigma Sosial 0.942 0.012 2.566 1.234 5.333 

 Sumber : Data Primer 

Hasil analisis cox regression menunjukkan hubungan antara tiap 

variable penelitian dengan proporsi ketahanan pengobatan pada pasien 

TB RO di RSU Labuang Baji. Hasil analisis tiap-tiap variable 

diinterpretasikan sebagai berikut. 

1)  Efikasi Diri 

 Setiap saat, penderita TB RO yang memiliki efikasi diri yang kurang 

2.959 kali (CI=1.278-6.849) kemungkinannya untuk mengalami event 
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dibandingkan dengan pasien TB RO yang memiliki efikasi diri yang 

baik dan secara statistik signifikan (p=0.011) 

2)  Persepsi tentang Respon Efektif 

 Setiap saat, penderita TB RO yang memiliki persepsi respon efektif 

yang kurang 2.614 kali (CI=1.207-5.664) kemungkinannya untuk 

mengalami event dibandingkan dengan pasien TB RO yang memiliki 

persepsi respon efektif yang baik dan secara statistik signifikan 

(p=0.015) 

3)  Persepsi tentang Kerentanan 

 Setiap saat, penderita TB RO yang memiliki persepsi tentang 

kerentanan yang kurang 2.271 kali (CI=1.074-4.803) kemungkinannya 

untuk mengalami event dibandingkan dengan pasien TB RO yang 

memiliki persepsi tentang kerentanan yang baik dan secara statistik 

signifikan (p=0.032) 

4)  Persepsi tentang Keparahan Penyakit 

 Setiap saat, penderita TB RO yang memiliki persepsi tentang 

keparahan penyakit yang kurang 1.389 kali (CI=0.670-2.882) 

kemungkinannya untuk mengalami event dibandingkan dengan pasien 

TB RO yang memiliki persepsi tentang keparahan penyakit yang baik, 

namun secara statistik tidak signifikan (p=0.377) 

5)  Dukungan Keluarga 
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 Setiap saat, penderita TB RO yang tidak mendapat dukungan keluarga 

2.610 kali (CI=1.233-5.523) kemungkinannya untuk mengalami event 

dibandingkan dengan pasien TB RO yang mendapat dukungan 

keluarga dan secara statistik signifikan (p=0.012) 

6)  Stigma Sosial 

 Setiap saat, penderita TB RO yang mendapat stigma social yang tinggi 

2.566 kali (CI=1.234-5.333) kemungkinannya untuk mengalami event 

dibandingkan dengan pasien TB RO dengan stigma social yang 

rendah dan secara statistik signifikan (p=0.012) 

d. Analisis Multivariat Variabel Penelitian 

Analisis multivariate dilakukan pada variable yang memenuhi 

asumsi proporsional hazard (PH) dan pada analisis bivariat mempunyai 

nilai p<0.25. Hasil analisis asumsi PH dengan menggunakan kurva 

Kapplan Meier menunjukkan beberapa variable yang memenuhi syarat 

untuk dilakukan analisis lanjut adalah efikasi diri, respon efektif, persepsi 

keparahan penyakit, dukungan keluarga dan stigma sosial. Pembuatan 

model akhir dilakukan dengan menggunakan metode Backward Stepwise. 

Pada analisis multivariate semua variable yang telah memenuhi syarat 

dimasukkan secara keseluruhan, kemudian variable yang memiliki nilai 

p>0.25 akan dikeluarkan satu persatu sampai terbentuk beberapa variable 

yang signifikan. 



 
 

191 
 

Pada tabel berikut merupakan hasil analisis ketahanan pengobatan 

pada pasien TB RO sebagai berikut: 

Tabel 49. Analisis Cox Regression Multivariat Ketahanan Pengobatan 
pada Pasien TB RO di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 
2015-2016 

Variabel B Sig. HR 
95% CI 

Lower Upper 

Efikasi Diri 1.076 .013 2.934 1.259 6.836 

Respon Efektif 1.021 .011 2.776 1.268 6.078 

Dukungan Kel .880 .023 2.410 1.131 5.133 

Stigma Sosial .819 .030 2.268 1.082 4.752 

Sumber : Data Primer 

Model terbaik pada analisis multivariate adalah efikasi diri, respon 

efektif, dukungan keluarga dan stigma sosial karena seluruh variable telah 

memenuhi syarat signifikan secara uji statistik. Hasil analisis diketahui 

bahwa urutan kekuatan dari variable-variabel yang berhubungan dengan 

ketahanan pengobatan pada pasien TB RO yaitu efikasi diri (p=0.013; 

HR=2.934), respon efektif (p=0.011; HR=2.776), dukungan keluarga 

(p=0.023; HR=2.410) dan stigma sosial (p=0.030; HR=2.268), sehingga 

model persamaan Cox Regression yang didapatkan adalah sebagai 

berikut: 

H (t) = Ho (t) exp β1x1 + β2x2 + ………..+ βnxn  

H (t) =  Ho(t) exp(1.076 Efikasi Diri + 1.021 Respon Efektif +    

 0.880 Dukungan Keluarga + 0.819 Stigma Sosial) 
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Variabel tersebut selanjutnya digunakan dalam model akhir untuk 

memprediksi hazard function dan survival function, misalnya akan 

menghitung hazard dan probabilitas survival pada minggu ke-8 

pengobatan TB RO pada pasien dengan efikasi rendah, respon efektif 

rendah, tidak ada dukungan keluarga dan stigma sosial tinggi, maka 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

Hazard Function 

Baseline hazard pada minggu ke-8 adalah 0.012 

H(t) = H0(t) ey 

H(t) = H0(t) e1.076(Efikasi Diri)+1.021(Respon Efektif)+0.880(Dukungan Keluarga)+0.819(Stigma) 

H(8) = 0.012 e1.076(1)+1.021(1)+0.880(1)+0.819(1) 

H(8) = 0.531 atau 53.1% 

Survival Function 

S(t) = S0(t) (e^y) 

S(t) = S0(t) e^-1.076(Efikasi Diri)+1.021(Respon Efektif)+0.880(Dukungan Keluarga)+0.819(Stigma) 

S(8) = 0.910 e^-1.076(1)+1.021(1)+0.880(1)+0.819(1) 

S(8) = 0.015 atau 1.5% 

Interpretasi : 

Seseorang yang memiliki efikasi rendah, respon efektif rendah, tidak ada 

dukungan keluarga dan stigma sosial tinggi memiliki risiko 53.1% untuk 

mengalami lost to follow up pada pengobatan minggu ke-8 dan peluang 

untuk bertahan pengobatan sebesar 1.5%. 
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4. Tahap III : Hasil Intervensi Pasien LTFU dan Mangkir Pengobatan 

Penelitian tahap III merupakan penelitian eksperimen untuk 

mengetahui pengaruh intervensi dengan pendekatan motivational 

interviewing kepada pasien yang mengalami lost to follow up atau mangkir 

dalam pengobatan agar termotivasi kembali melanjutkan pengobatan. 

Penelitian ini merupakan rangkaian dari penelitian tahap II dengan 

mengambil sampel pasien yang tidak melanjutkan pengobatan. 

Intervensi dilakukan selama 1 bulan dengan melakukan kunjungan 

rumah pasien. Jumlah sampel yang berhasil ditemui yaitu sebanyak 21 

orang. Hasil penelitian tahap III adalah sebagai berikut: 

a. Karakteristik Pasien LTFU dan Mangkir Pengobatan 

Pada tabel berikut menunjukkan karakteristik responden yang 

mengalami lost to follow up  dan mangkir dalam pengobatan. 

Tabel 50. Karakteristik Responden Setelah Intervensi di RSUD 
Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Karakteristik 
Responden 

Tidak Melanjutkan 
Pengobatan 

Melanjutkan 
Pengobatan % 

Jumlah Responden 7 14 
 Umur       

Umur Tidak 
Produktif 42.86 57.14 100.00 
Umur Produktif 28.57 71.43 100.00 
Pendidikan       
Rendah 37.50 62.50 100.00 
Tinggi 30.77 69.23 100.00 
Jenis Kelamin       
Perempuan 25.00 75.00 100.00 
Laki-Laki 44.44 55.56 100.00 
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Penyakit Komorbid       
Ada  46.15 53.85 100.00 
Tidak Ada 12.5 87.5 100.00 
Status Merokok       
Merokok 37.5 62.5 100.00 
Tidak Merokok 30.77 69.23 100.00 

Sumber : Data Primer 

Hasil penelitian menunjukkan jumlah pasien yang tidak melanjutkan 

pengobatan sebanyak 7 orang (33.33%) dan melanjutkan pengobatan 

sebanyak 14 orang (66.67%). Proporsi pasien berdasarkan umur 

menunjukkan pasien yang tidak melanjutkan pengobatan lebih banyak 

pada umur tidak produktif sebesar 42.86% sementara pasien yang 

melanjutkan pengobatan lebih banyak pada umur produktif sebesar 

71.43%.  

Proporsi pasien berdasarkan pendidikan menunjukkan  pasien yang 

tidak melanjutkan pengobatan lebih banyak berpendidikan rendah sebesar 

37.50% sementara pasien yang melanjutkan pengobatan lebih banyak 

berpendidikan tinggi sebesar 69.23%.  

Proporsi pasien berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pasien 

yang tidak melanjutkan pengobatan lebih banyak laki-laki sebesar 44.44% 

sementara pasien yang melanjutkan pengobatan lebih banyak perempuan 

sebesar 75%.  

Proporsi pasien berdasarkan penyakit komorbid menunjukkan 

pasien yang tidak melanjutkan pengobatan lebih banyak pada pasien 

yang memiliki penyakit komorbid seperti DM dan HIV/AIDS sebesar 
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46.15% sementara pasien yang melanjutkan pengobatan lebih banyak 

pada pasien yang tidak memiliki penyakit komorbid sebesar 87.50%.  

Proporsi pasien berdasarkan status merokok menunjukkan pasien 

yang tidak melanjutkan pengobatan lebih banyak pada pasien perokok 

sebesar 37.50% sementara pasien yang melanjutkan pengobatan lebih 

banyak pada pasien yang perokok sebesar 69.23%. 

b. Perbedaan Nilai Mean Variabel Penelitian Sebelum dan Sesudah 
Intervensi  

 

Tabel 51 menunjukkan perbedaan mean masing-masing variabel 

sebelum dan sesudah intervensi pada pasien TB RO yang mengalami 

LTFU dan mangkir pengobatan.  

Tabel 51. Perbedaan Nilai Mean Variabel Penelitian Sebelum dan 
Sesudah Intervensi Motivational Interviewing pada Pasien 
TB RO di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

Variabel 
Penelitian 

Sebelum Sesudah 
Selisih p 

value* Mean ± SD Mean ± SD 

Efikasi Diri 83.05 ±17.25 93.14 ±25.60 10.09 0.039 
Respon Efektif 52.10 ±9.96 60.57 ±11.79 8.47 0.016 
Persepsi 
Kerentanan 51.38 ±9.80 59.19 ±13.08 7.81 0.026 
Persepsi 
Keparahan 43.76 ±6.10 58.19 ±13.30 14.43 0.002 
Dukungan 
Keluarga 60.86 ±11.56 67.90 ±9.24 7.04 0.005 
Stigma Sosial 60.29 ±9.05 57.05 ±13.89 -3.24 0.375 

Sumber : Data Primer 
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p* = uji t berpasangan (paired t-test) 

 
Dari 6 variabel yang diteliti terdapat 5 variabel dengan nilai skor 

yang meningkat atau nilai mean yang meningkat setelah dilakukan 

intervensi dan nilai selisih mean masing-masing yaitu efikasi diri sebesar 

10.09, persepsi respon efektif sebesar 8.47, persepsi kerentanan sebesar 

7.81, persepsi keparahan sebesar 14.43 dan dukungan keluarga sebesar 

7.04. Adapun stigma sosial nilai skornya menurun dengan nilai mean yang 

sebelumnya 60.29 turun menjadi 57.05. Selisih mean terbesar adalah 

persepsi keparahan atau keseriusan dari dampak penyakit yang 

dideritanya. 

Hasil analisis uji wilcoxon menunjukkan ada pengaruh intervensi 

dengan motivational interviewing melalui peningkatan skor efikasi diri, 

persepsi respon efektif, persepsi kerentanan, persepsi keparahan, dan 

dukungan keluarga terhadap keberlanjutan pengobatan dengan nilai p< 

α=0.05. Stigma sosial tidak memberikan pengaruh terhadap keberlanjutan 

pengobatan pasien TB RO setelah dilakukan intervensi dengan nilai 

p=0.375. 

c. Perbedaan Proporsi Variabel Penelitian Sebelum dan Sesudah 
Intervensi 
 

Pada tabel 52 menunjukkan perbedaan proporsi variabel yang 

diteliti sebelum dan setelah intervensi. Ada perbedaan rata-rata skor 

efikasi diri sebelum dan sesudah intervensi dengan nilai p=0.000 
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(p<α=0.05). Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya efikasi diri 

pasien setelah intervensi pada pasien yang melanjutkan pengobatan dari 

5 orang (35.7%) menjadi 12 orang (85.7%). Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan efikasi diri menjadi lebih baik sebesar 50% pada 

pasien yang melanjutkan pengobatan dan hal ini berarti intervensi dengan 

pendekatan motivational interviewing penting dilakukan pada pasien yang 

mengalami LTFU dan mangkir dalam pengobatan TB RO.  

Tabel 52. Perbedaan Proporsi Variabel Penelitian Sebelum dan 
Sesudah Intervensi Motivational Interviewing pada Pasien 
TB RO di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2015-2016 

 Variabel 
Penelitian 

Sebelum Intervensi Setelah Intervensi 

p 
value* 

Tidak 
Melanjutka

n 
Pengobata

n 

Melanjutkan 
Pengobatan 

Tidak 
Melanjutka

n 
Pengobata

n 

Melanjutka
n 

Pengobata
n 

n % n % n % N % 
Efikasi Diri                  

Kurang 3 
42.9
% 9 64.3% 7 100% 2 

14.3
% 

0.000 
Baik 4 

57.1
% 5 35.7% 0 0% 12 

85.7
% 

Total 7 100% 14 100% 7 100% 14 100% 
Respon Efektif              

Kurang 4 
57.1
% 7 50.0% 6 

85.7
% 3 

21.4
% 

0.000 
Baik 3 

42.9
% 7 50.0% 1 

14.3
% 11 

78.6
% 

Total 7 100% 14 100% 7 100% 14 100% 
Persepsi Kerentanan              

Kurang 3 
42.9
% 7 50.0% 7 100% 4 

28.6
% 

0.000 
Baik 4 

57.1
% 7 50.0% 0 0% 10 

71.4
% 

Total 7 100% 14 100% 7 100% 14 100% 
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Persepsi Keparahan              

Kurang 4 
57.1
% 10 71.4% 5 

71.4
% 3 

21.4
% 

0.001 
Baik 3 

42.9
% 4 28.6% 2 

28.6
% 11 

78.6
% 

Total 7 100% 14 100% 7 100% 14 100% 
Dukungan Keluarga              
Tidak 
Mendukun
g 2 

28.6
% 9 64.3% 3 

42.9
% 4 

28.6
% 0.038 Mendukun

g 5 
71.4
% 5 35.7% 4 

57.1
% 10 

71.4
% 

Total 7 100% 14 100% 7 100% 14 100% 
Stigma 
Sosial                  

Rendah 6 
85.7
% 5 35.7% 3 

42.9
% 8 

57.1
% 

0.370 
Tinggi 1 

14.3
% 9 64.3% 4 

57.1
% 6 

42.9
% 

Total 7 100% 14 100% 7 100% 14 100% 
Sumber : Data Primer 

 

Pada persepsi pasien tentang respon efektif menunjukkan adanya 

perbedaan skor sebelum dan sesudah dilakukan intervensi dengan nilai 

p=0.000 dengan pendekatan motivational interviewing dapat 

meningkatkan persepsi respon efektif lebih baik pada pasien yang 

melanjutkan pengobatan yang sebelumnya sebanyak 7 orang (50%) 

menjadi 11 orang (78.6%), sehingga terjadi peningkatan persepsi respon 

efektif pasien sebesar 28.6%. Begitu pula persepsi pasien tentang 

kerentanan dan keparahan pada pasien yang melanjutkan pengobatan 

juga menunjukkan adanya perbedaan skor dengan masing-masing nilai 

p=0.000 dan p=0.001. Peningkatan persepsi masing-masing yang 

sebelumnya 7 orang (50%) dan 4 orang (28.6%) meningkat setelah 
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intervensi menjadi 10 orang (71.4%) dan 11 orang (78.6%). Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persepsi pasien sebesar 21.4% 

dan 50% dengan dilakukan intervensi dengan pendekatan motivational 

interviewing, sehingga pendekatan ini perlu dilakukan pada pasien yang 

mengalami LTFU dan mangkir dalam pengobatan TB RO. 

Hasil penelitian juga menunjukkan ada perbedaan dukungan 

keluarga sebelum dan sesudah intervensi pada pasien yang melanjutkan 

pengobatan dengan nilai p=0.038. Hal ini berarti intervensi dengan 

pendekatan motivational interviewing dapat meningkatkan dukungan 

keluarga pasien semakin baik sebesar 35.7% yang sebelum intervensi 

hanya 5 orang (35.7%) yang mendapat dukungan baik dari keluarga 

setelah intervensi meningkat menjadi 10 orang (71.4%). 

Proporsi pasien menurut stigma sosial menunjukkan adat 

perbedaan proporsi sebelum dan sesudah intervensi pada pasien yang 

melanjutkan pengobatan yang sebelum intervensi proporsi pasien dengan 

stigma yang rendah sebanyak 5 orang (35.7%) bertambah menjadi 8 

orang (57.1%) setelah intervensi dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan 

proporsi sebelum dan sesudah intervensi dilakukan pada pasien yang 

melanjutkan pengobatan, tetapi tidak menunjukkan perbedaan rata-rata 

skor sebelum dan setelah intervensi dengan nilai p=0.370. Hal ini berarti 

intervensi dengan pendekatan motivational interviewing tidak dapat 

mengubah stigma yang dirasakan oleh pasien TB RO. 
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B. PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kohort retrospektif dengan 

mengambil sampel di RSU Labuang Baji sebagai rumah sakit pusat 

rujukan TB Resisten Obat di Sulawesi Selatan. Sampel yang dikumpulkan 

pada awal penelitian adalah pasien yang menjadi suspek TB RO yang 

memiliki riwayat pengobatan sebelumnya. Data yang dikumpulkan 

merupakan data primer yang didapatkan langsung dari pasien dan data 

sekunder dari rekam medic pasien.  

Penegakan diagnosis TB RO didapatkan dari hasil pemeriksaan 

sputum melalui mesin geneXpert, kultur dan pemeriksaan Drug Sensitivity 

Test (DST) dan penelusuran waktu terakhir pengobatan TB didapatkan 

melalui system surveilans pelaporan TB yaitu TB elektronik atau Sistem 

Informasi Tuberculosis Terpadu (SITT). Pasien yang menjalani 

pengobatan terus diobservasi sampai selesai menjalani pengobatan TB 

RO pada fase intensif selama 8 bulan. Setiap pasien TB RO dianggap 

memiliki peluang untuk survive selama waktu pengamatan berakhir. 

Analisis variable penelitian telah dilakukan secara berjenjang dan 

pembahasan masing-masing variable dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap I : Determinan Laju Densitas TB RO 

a. Umur 

Umur adalah lamanya hidup seseorang yang dilalui terhitung mulai 

saat dilahirkan sampai saat dilakukan penelitian. Karakteristik umur 

merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya TB RO 
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karena terkait dengan mekanisme proteksi imun tubuh terhadap benda 

asing yang masuk kedalam tubuh manusia akibat keterpaparan pada 

suatu kondisi yang berisiko.   

Umur responden terendah adalah 15 tahun dan tertinggi 77 tahun 

dengan umur rata-rata 44 tahun. Pada penelitian ini kelompok umur dibagi 

atas dua yaitu umur 15-54 tahun sebagai umur produktif dan umur ≥ 55 

tahun. Hasil tabulasi silang diketahui bahwa proporsi tertinggi yang 

mengalami TB RO yaitu kelompok umur 15-54 tahun sebanyak 63 orang 

atau 53.8%. Kejadian yang tinggi pada usia produktif akan menghilangkan 

kesempatan responden berproduktif bagi keluarganya. Tingginya kejadian 

TB RO pada usia produktif disebabkan pada usia produktif memiliki 

aktifitas yang cukup tinggi sehingga kedisplinan untuk pengobatan 

menjadi rendah hingga menjadi lost to follow up, sementara pengobatan 

TB harus dilalui selama 6 bulan dan tidak boleh putus dalam jangka waktu 

tersebut karena akan mengakibatan resistensi terhadap obat TB.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian restrospektif yang dilakukan 

oleh Elmi (2015), menunjukkan hasil adanya hubungan antara umur 

dengan kejadianTB MDR dan secara signifikan proporsi TB MDR lebih 

tinggi diantara kelompok umur 45-64 tahun (Elmi, Hasan et al. 2015). 

Studi lain yang dilakukan oleh Mulu W et.al (2015) menemukan kasus TB 

MDR banyak terjadi pada umur 26-45 tahun dan secara signifikan 

berhubungan dengan AOR sebesar 2.9 (Mulu, Mekonnen et al. 2015). 

Begitu pula penelitian restrospektif oleh Mor Z et al (2014) menunjukkan  
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adanya hubungan pada umur 30-59 tahun dengan AOR=1.7 (95% CI=1.5-

2.3). Puncak kenaikan jumlah pasien yang dianalisis selama 10 tahun 

terjadi pada umur 35-44 tahun. Terjadinya burden pada usia tersebut 

disebabkan gaya hidup dan tingginya interaksi sosial yang kemungkinan 

terpapar dengan kuman TB yang telah resisten 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mulisa G et al (2016) di Ethopia 

juga menunjukkan umur penderita TB MDR banyak pada kelompok umur 

18-39 tahun yaitu 63,9%, begitu pula penelitian Kempker R et al (2015) 

rata-rata umur pasien TB MDR adalah 41.4 tahun dan Yanni Sun et al di 

Cina kasus TB MDR banyak terjadi pada usia produktif, namun ketiga 

hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan 

antara umur dengan kejadian TB MDR.  

Hasil statistic lanjut menggunakan uji log rank diperoleh ada 

perbedaan waktu kejadian TB RO antara umur 15-54 tahun dengan umur 

≥55 tahun (p=0.021). Rata-rata median survival pada kelompok umur 15-

54 tahun sebesar 3 tahun yang berarti dalam jangka waktu 3 tahun 50% 

pasien TB ulangan akan mengalami TB RO dengan hazard ratio (HR) 

sebesar 0.56. Tingginya kejadian TB RO pada usia produktif banyak 

disebabkan tingginya angka default pada pengobatan TB sebelumnya. 

Berdasarkan laporan surveilans TB di Sulawesi Selatan tahun 2015 

menunjukkan angka default sebesar 747 berada pada usia 15-54 tahun. 

Selain itu, pada usia produktif juga banyak perilaku yang memberikan 

keterpaparan terhadap risiko yang mempermudah terjadinya infeksi TB 
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RO seperti perilaku merokok, alcohol, penggunaan obat-obatan dan 

infeksi HIV.  Hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan kenapa usia 

produktif lebih berisiko untuk menjadi TB RO dibandingkan dengan usia 

yang lebih tua.  

Menurut Burhan, Erlina  (2012), penyakit TB MDR sebagian besar 

menyerang pada usia produktif sekitar 25-44 tahun di RS Persahabatan. 

Banyaknya penderita TB MDR pada usia produktif sebagian besar 

merupakan penderita yang tidak melakukan pengobatan secara tuntas di 

rumah sakit. Pasien akhirnya menderita TB MDR karena hanya berobat 

sebagian waktu pengobatannya, sehingga membuat bakteri penyakit ini 

terus berkembang dan resisten terhadap obat-obatan.  

Pada beberapa penelitian epidemiologi menunjukkan penderita TB 

MDR banyak terjadi pada usia produktif dan ini akan berdampak langsung 

dan tidak langsung kepada kondisi sosial ekonomi keluarga karena 

sebagian besar penderita TB MDR akan mengalami efek samping yang 

cukup mempengaruhi aktifitas sehari-hari.  Dampak langsung berupa 

tingginya biaya pengobatan dan dampak tidak langsung berupa hilangnya 

produktivitas kerja sehingga berdampak sosial pada keluarga dan 

masyarakat. Diperkirakan seorang pasien TB dewasa, akan kehilangan 

rata-rata waktu kerjanya 3–4 bulan, yang berakibat kehilangan 

pendapatan tahunan rumah tangganya sekitar 20-30%. Jika seseorang 

meninggal akibat TB, maka akan kehilangan pendapatannya sekitar 15 

tahun. Selain merugikan secara ekonomis, TB juga memberikan dampak 
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buruk lainnya secara sosial stigma bahkan dikucilkan oleh masyarakat 

(BPN, 2014).  

Selain dampak ekonomis, umur produktif sangat berbahaya 

terhadap potensi penularan karena aktifitas sehari-hari yang selalu 

berinteraksi dengan lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan 

sekitar tempat tinggal serta memiliki mobilitas yang tinggi khususnya 

ditempat-tempat keramaian. Seorang penderita TB BTA (+) pada waktu 

batuk atau bersin mampu menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk 

percikan dahak. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan 

dahak dan infeksi akan terjadi pada orang lain bila menghirup udara yang 

mengandung percik renik dahak yang infeksius tersebut. Seorang 

penderita TB RO akan menularkan kuman yang sama yaitu kuman yang 

juga telah resisten terhadap OAT lini satu. 

b. Jenis Kelamin  

Pola kesehatan dan penyakit pada laki-laki dan perempuan 

menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini antara lain disebabkan 

perbedaan pekerjaan, kebiasaan hidup, kesadaran berobat, perbedaan 

kemampuan atau kriteria diagnostik beberapa penyakit, genetika atau 

kondisi fisiologis Perempuan sebagai  kelompok,  cenderung mempunyai 

angka harapan hidup yang lebih panjang daripada laki-Iaki, yang secara 

umum dianggap sebagai faktor biologis.  

Laporan World Health Organization (WHO) yang  

menyebutkan bahwa  insiden  dan  prevalensi tuberkulosis lebih 
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banyak ditemukan pada jenis kelamin laki-laki  dewasa  daripada 

perempuan dewasa.  Angka insiden  tuberkulosis lebih  tinggi  

ditemukan pada  laki- laki pada  semua  kategori  umur  kecuali pada  

usia anak- anak dimana jenis kelamin perempuan mendominasi. Hasil 

Riskesda tahun 2007 menunjukkan prevalensi TB Paru pada laki-laki lebih 

tinggi 20% dibandingkan perempuan  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan yaitu sebagian 

besar  penderita TB terjadi pada laki-laki yaitu 61,3% dan dari 80 pasien 

TB yang terdiagnosis TB RO, kelompok laki-laki tetap yang terbanyak 

yaitu  45 orang atau 56.3%. Hasil yang sama didapat dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Fauziah LA dan Mondastri (2013) di RSUP 

Persahabatan yaitu pasien TB MDR lebih banyak ditemukan pada jenis 

kelamin laki-laki sebesar 60% namun tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan.  Walaupun dalam penelitian ini tidak menunjukkan hubungan 

yang signifikan, namun beberapa penyebab banyaknya laki-laki menderita 

TB RO adalah kebiasaan merokok yang dapat mempengaruhi angka 

kejadian progresifitas TB paru menjadi aktif, perempuan dianggap lebih 

patuh terhadap pengobatan TB dibanding laki-laki sehingga sedikit yang 

mengalami lost to follow up, adanya perbedaan terhadap pajanan 

(exposure) yang dihubungkan dengan perbedaan pola kehidupan atau 

interaksi sosial, serta adanya perbedaan aktivitas sehari-hari 

menyebabkan kemungkinan pajanan infeksi tuberkulosis lebih banyak 

terhadap laki-laki. 
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Pada penelitian Elmi OS et.al (2015) menunjukkan proporsi laki-laki 

lebih tinggi dari perempuan, namun tidak berhubungan. Penelitian Hirpa 

(2013) juga menunjukkan proporsi TB MDR pada laki-laki lebih besar  

yaitu 60.5% dengan besar risiko AOR=2.7 (95% CI:1.1-6.5)  Tingginya 

laki-laki mengalami TB RO disebabkan laki-laki lebih banyak mengalami 

loss to follow up selama menjalani pengobatan TB yang mencapai hingga 

62.5%. Hal yang sama pada penelitian Heunis et al (2014) di Afrika 

Selatan bahwa laki-laki lebih berisiko untuk terinfeksi TB MDR karena 

tingginya ketidakpatuhan laki-laki dalam menjalani pengobatan TB 

dibanding perempuan sehingga meningkatkan risiko terjadinya TB MDR. 

Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka apusan dahak yang tidak 

konversi bulan kedua pada laki-laki dibandingkan perempuan. 

Hasil uji statistic lanjut menggunakan uji log rank diperoleh hasil 

tidak ada perbedaan waktu kejadian TB RO antara laki-laki dengan 

perempuan (p = 0.259). Pada laki-laki, event terjadi hingga pada tahun ke 

17 dengan proporsi survival kumulatif sebesar 0.365 atau 36.5% 

sedangkan pada perempuan, event terjadi hingga pada tahun ke 12 

dengan  proporsi survival kumulatif sebesar 0.261 atau 26.1%. Namun 

terdapat perbedaan median berdasarkan jenis kelamin yaitu pada laki-laki 

nilai median sebesar 5 tahun sementara pada perempuan nilai median 

sebesar 3 tahun. Hal ini berarti bahwa 50% pasien TB ulangan akan 

mengalami TB RO dalam waktu 5 tahun untuk laki-laki dan 3 tahun pada 

perempuan dengan hazard ratio (HR) sebesar 0.774. 



 
 

207 
 

Pada penelitian ini, kejadian TB RO menurut jenis kelamin tidak 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan, namun dalam waktu 

kejadian menunjukkan perbedaan waktu dari nilai median. Perempuan 

cenderung lebih cepat terinfeksi TB dibandingkan laki-laki karena adanya 

perbedaan biologi seperti perbedaan immunitas yaitu perempuan memiliki 

daya tahan tubuh yang lebih rendah dibanding laki-laki. Kuman 

mycobacterium tuberculosis lebih mudah menular pada orang dengan 

kondisi tubuh yang lemah, seperti kelelahan, kurang gizi, terserang 

penyakit atau terkena pengaruh obat-obatan tertentu.  

Wanita dalam usia reproduksi lebih rentan dan lebih mungkin 

terjangkit oleh penyakit TB Paru dibandingkan pria dari kelompok usia 

yang sama. Infeksi kuman TB sangat tergantung dari banyaknya kuman 

yang masuk dan besarnya respon daya tahan tubuh (imunitas seluler). 

Pada umumnya reaksi daya tahan tubuh tersebut dapat menghentikan 

perkembangan kuman TB. Meskipun demikian, ada beberapa kuman 

akan menetap sebagai kuman persister atau dormant (tidur). Terkadang 

daya tahan tubuh tidak mampu menghentikan perkembangan kuman, 

akibatnya dalam beberapa bulan seseorang  akan menjadi penderita TB. 

Penelitian di Pakistan menunjukkan perempuan dengan gejala 

penyakit pernafasan memiliki lebih sedikit akses terhadap pelayanan 

kesehatan rawat jalan bila dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan 

kebiasaan dalam mencari pertolongan medis yang menyebabkan deteksi 

yang buruk terhadap kejadian penyakit di kalangan wanita. Stigma buruk 
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yang ditempelkan terhadap mereka yang terdiagnosis positif tuberculosis 

menyebabkan banyak wanita yang akhirnya enggan mencari pengobatan 

atau pertolongan medis sampai penyakitnya menjadi berat. (Waisbord S)  

c. Pendidikan 

Tingkat pendidikan didefinisikan sebagai pendidikan formal terakhir 

yang telah ditempuh pada saat penelitian. Pendidikan berkaitan dengan 

pengetahuan seseorang. Orang yang berpendidikan rendah cenderung 

memiliki pengetahuan yang rendah dan dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang untuk mencari pelayanan kesehatan.  

Mayoritas subyek penelitian ini telah menempuh pendidikan formal 

tinggi (tamat SLTA hingga PT) yaitu sebanyak 89 orang (55,6%), 

sedangkan berpendidikan rendah (tidak bersekolah, SD, dan SLTP) 

sebanyak 71 orang (44,4%). Apabila dikelompokkan variabel pendidikan 

diantara penderita TB RO, hasilnya menunjukkan pasien berpendidikan 

tinggi masih lebih banyak yaitu 62,5% sementara pasien berpendidikan 

rendah sebesar 37,5%. 

Saat ini, pendidikan bukanlah satu-satunya sumber untuk 

mendapatkan informasi tentang TB. Informasi tentang TB telah mudah 

untuk diakses dengan berbagai cara baik melalui media elektronik 

maupun media cetak. Program pemerintah dalam memberantas penyakit 

TB telah dilakukan secara gencar dengan melibatkan kader-kader 

kesehatan dan tokoh masyarakat. 
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Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang sama yaitu penderita 

TB MDR banyak terjadi pada pasien yang pendidikan tinggi yaitu 76 orang 

(56,7%) dengan AOR=3.7 (Hirpa S, 2013), penelitian Zhang C et.al (2016) 

di China juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berisiko terhadap 

kejadian TB MDR dengan nilai AOR=1.87 dan menunjukkan hubungan 

yang signifikan.  

Penelitian yang dilakukan di Ethiopia memberikan hasil yang 

berbeda yaitu penderita TB MDR banyak terjadi pada penderita yang 

pendidikan rendah dengan nilai AOR=1.6 (95% CI=0.65-3.68) (Mulu W et 

al, 2015), begitu pula penelitian Sun, Yanni et.al (2015) di Kota Henan 

China  menunjukkan probabilitas TB MDR banyak terjadi pada pendidikan 

rendah yaitu 55.9% dan hasil analisis survival menunjukkan kelompok 

pasien dengan pendidikan tinggi masih banyak yang survive sementara 

pasien dengan pendidikan dasar banyak yang meninggal. Pasien dengan 

pendidikan rendah akan kurang memiliki pemahaman yang baik dalam 

mengakses pelayanan kesehatan, utamanya dalam memenuhi kebutuhan 

pengobatan TB sehingga terjadi keterlambatan pengobatan yang akhirnya 

berakibat pada kematian.  

Hasil survei prevalensi TB tahun 2004 mengenai pengetahuan, 

sikap dan perilaku menunjukkan 76% keluarga pernah mendengar tentang 

TB dan 85% mengetahui bahwa TB dapat disembuhkan, akan tetapi 

hanya 26% yang dapat menyebutkan dua tanda dan gejala utama TB. 

(Stranas TB 2010-2014). Studi di India menemukan orang yang tidak 
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sekolah/buta huruf banyak memiliki pemahaman yang salah tentang TB. 

Penelitian lain di India juga menemukan bahwa beberapa dokter 

mengobati pasien TB dengan pengetahuan yang kurang tentang 

tatalaksana TB. Di Amerika , penelitian yang dilakukan pada tunawisma 

menemukan diatas 60% memiliki pemahaman yang salah tentang 

penularan TB, begitupula studi yang dilakukan kepada pengguna NAPZA 

menemukan kurang dari setengah tahu bahwa HIV-TB dapat diobati dan 

70% menganggap bahwa bila terjadi reaksi hasil skin test berarti mereka 

telah terinfeksi dengan kuman TB.(WHO 2001) 

Pendidikan seseorang merupakan salah satu proses perubahan 

tingkah laku, semakin tinggi pendidikan seseorang maka dalam memilih 

tempat-tempat pelayanan kesehatan semakin diperhitungkan. Menurut 

Azwar (1996), pendidikan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi 

perilaku seseorang dan pendidikan dapat mendewasakan seseorang serta 

berperilaku baik, sehingga dapat memilih dan membuat keputusan 

dengan lebih tepat. Menurut Mantra (2003), makin tinggi pendidikan 

seseorang maka makin mudah orang tersebut menerima informasi. 

Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk 

mendapat informasi baik dari orang lain maupun dari media massa. 

Semakin banyak informasi yang masuk makin banyak pula pengetahuan 

yang didapat, juga termasuk pengetahuan tentang kesehatan. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan seseorang maka semakin 

membutuhkan pusat-pusat pelayanan kesehatan sebagai tempat berobat 
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bagi dirinya dan keluarganya. Dengan berpendidikan tinggi, maka 

wawasan pengetahuan semakin bertambah dan semakin menyadari 

bahwa begitu penting kesehatan bagi kehidupan sehingga termotivasi 

untuk melakukan kunjungan ke pusat-pusat pelayanan kesehatan yang 

lebih baik. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

(p=0.031) antara tingkat pendidikan dengan kejadian TB RO dengan nilai  

HR=0.605 (CI=0.383-0.956). Begitu pula pada hasil analisis secara 

multivariat menunjukkan hubungan yang signifikan. Pasien berpendidikan 

rendah lebih survive dibandingkan pasien berpendidikan tinggi. Selain itu 

terdapat perbedaan yang jauh pada median survival berdasarkan 

pendidikan yaitu pasien berpendidikan rendah nilai median sebesar 10 

tahun sementara pada pasien berpendidikan tinggi nilai median sebesar 3 

tahun. Hal ini berarti bahwa 50% pasien TB ulangan akan mengalami TB 

RO dalam waktu 10 tahun untuk berpendidikan rendah sementara pada 

pasien berpendidikan tinggi lebih cepat yaitu 3 tahun. Hal ini disebabkan 

pasien TB RO yang berpendidikan tinggi cenderung mencari pengobatan 

di rumah sakit, klinik kesehatan atau DPM. Sebagian besar layanan 

tersebut belum menerapkan strategi DOTS, walaupun menggunakan obat 

standar TB namun penyuluhan dan pengawasan pengobatan tidak 

berjalan baik sehingga banyak pasien yang tidak kembali melanjutkan 

pengobatan bila keluhan sakit sudah hilang, sementara penyakitnya 

belum dinyatakan sembuh.  



 
 

212 
 

Hasil wawancara kepada pasien yang berobat TB menyatakan 

bahwa saat memulai pengobatan kurang mendapatkan informasi yang 

lengkap dari petugas kesehatan. Mereka hanya diminta kembali saat obat 

yang diberikan habis tanpa mendapatkan informasi  alasan mengapa 

harus kembali. Hal ini mengakibatkan banyak pasien yang tidak kembali 

dan akhirnya putus pengobatan TB. Kurangnya informasi yang didapatkan 

dari layanan kesehatan mengakibatkan risiko terjadinya resisten obat TB 

semakin besar sebagai akibat dari tingginya ketidakpatuhan selama 

menjalani pengobatan TB dan memberhentikan pengobatan secara 

sepihak sebelum waktunya.     

Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan 

pengetahuan yang rendah tentang TB akan lebih banyak menunda untuk 

mencari pengobatan. Rendahnya pengetahuan penderita TB ditemukan 

pada masyarakat berpendidikan rendah di Nepal dan kelompok marginal 

dengan keterbatasan terhadap akses media di Vietnam. Penelitian di 

Tanzania juga menemukan pasien berpengetahuan rendah lebih senang 

mengunjungi pengobatan tradisional dan membeli obat di apotek daripada 

mengunjungi fasilitas kesehatan DOTS.  

Pada hasil survei prevalensi berdasarkan PSP tahun 2013, 

sebanyak 78% masyarakat telah mengetahui gejala TB dan 73% tahu TB 

dapat disembuhkan namun 81% tidak tahu obat TB gratis. Hal ini 

didukung dengan masih banyaknya masyarakat yang membeli obat di 

apotik untuk menyembuhkan penyakitnya tanpa resep dokter yaitu 54%. 
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Masyarakat cenderung mengakses pelayanan kesehatan bila penyakit 

yang dialaminya bertambah parah, sehingga peluang penularan kepada 

lingkungan sekitarnya bertambah besar. Pada kondisi ini, skrining gejala 

TB perlu digalakkan untuk memutuskan mata rantai penularan dengan 

melibatkan kader-kader kesehatan.      

d. Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan aktivitas rutin yang dilakukan subjek 

penelitian yang menghasilkan imbalan materi atau uang. Hasil penelitian 

menunjukkan pasien terduga TB RO sebagian besar memiliki pekerjaan 

yaitu 98 orang (61.3%) dan tidak bekerja (IRT dan pelajar/mahasiswa) 

sebanyak 62 orang (38.7%). Distribusi berdasarkan jenis pekerjaan 

terbanyak adalah wiraswasta sebanyak 23.1% dan diikuti karyawan 

swasta sebanyak 10.6%. Adapun pasien yang tidak bekerja adalah ibu 

rumah tangga sebanyak 33.8%. Diantara pasien terduga TB RO terdapat 

pelajar dan mahasiswa yaitu sebanyak 5%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mulisa, G et.al (2015) di Ethiopia 

menunjukkan pasien lebih banyak bekerja sebagai ibu rumah tangga 

dengan COR=1.4 (95% CI=0.63-3.15). Risiko terbesar adalah petani 

dengan COR=3.3 (95% CI=1.52-7.55) dan berhubungan secara signifikan. 

Penelitian di China menunjukkan proporsi pasien TB MDR banyak bekerja 

sebagai petani yaitu 87.2%, namun hubungannya tidak signifikan (Sun, Y 

et.al 2015). Hasil penelitian Zhang et.al (2016) menunjukkan bahwa 

pekerjaan merupakan salah satu factor penting yang memberikan 
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kontribusi meningkatnya TB MDR di Provinsi Henan Cina dengan proporsi 

terbesar TB MDR adalah pasien yang tidak bekerja 63.41% dan 

AOR=1.30.  

Jenis pekerjaan dapat berperan didalam timbulnya penyakit karena 

keterpaparan terhadap lingkungan kerja yang berisiko. Orang-orang yang 

memiliki risiko tinggi terinfeksi TB antara lain: penghuni dan karyawan 

tempat-tempat berkumpulnya orang-orang rentan (misalnya, penjara dan 

tempat penampungan gelandangan), orang-orang miskin yang tidak 

memiliki akses perawatan kesehatan yang memadai, dan para pekerja 

kesehatan yang melayani orang-orang tersebut.  

Pada penelitian ini menunjukkan kasus TB RO banyak terjadi pada 

pasien yang tidak bekerja yaitu ibu rumah tangga sebesar 29% sementara 

pada pasien yang bekerja lebih banyak bekerja sebagai wiraswasta yaitu 

25%. Hasil wawancara lebih lanjut dengan pasien suspek TB RO adalah 

jenis pekerjaan mereka kebanyakan terpapar dengan lingkungan yang 

tidak mendukung seperti buruh bangunan, pengangkut sampah, montir 

dan sopir. Pada hasil survey prevalensi TB tahun 2013 berdasarkan jenis 

pekerjaan menunjukkan bahwa penduduk yang tidak bekerja ternyata 

memiliki memiliki prevalensi tinggi (tidak bekerja 11.7%, pegawai 10.5%, 

wiraswasta 9.5%, petani/nelayan/buruh 8.6% dan lain-lain 8.1%). 

Hasil uji log rank menunjukkan tidak ada perbedaan waktu kejadian 

TB RO antara responden bekerja dengan responden tidak bekerja 

(p=0.205). Walaupun tidak terdapat perbedaan waktu kejadian, namun 
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dalam analisis survival menunjukkan responden yang bekerja masih lebih 

survive dibandingkan responden yang tidak bekerja dengan proporsi 

survival kumulatif masing-masing sampai akhir event terjadi yaitu 24.7% 

responden yang tidak bekerja dan 38.5% responden yang bekerja. 

Kebanyakan responden yang tidak bekerja adalah ibu rumah tangga dan 

pelajar/mahasiswa. 

Pada ibu rumah tangga banyak menderita TB RO disebabkan oleh 

lingkungan rumah dengan sanitasi yang buruk. Sanitasi rumah yang buruk 

sangat memungkinkan kuman TB berkembang biak dengan baik sehingga 

penularan melalui kontak serumah sangat berisiko terutama pada anak-

anak dan ibu rumah tangga. Hasil kunjungan rumah yang dilakukan 

menunjukkan rata-rata kondisi lingkungan tempat tinggal responden 

sangat padat dan kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan 

karena terkesan gelap dan lembab sehingga sangat memungkinkan 

terjadinya risiko penularan pada kontak serumah. Pada penelitian ini 

ditemukan sebanyak 28.7% responden yang memiliki riwayat kontak erat 

atau kontak serumah dengan pasien TB. Kontak erat yang banyak 

menderita TB adalah bapak dan saudara. Selain itu responden yang 

menderita TB banyak yang memiliki kontak serumah dengan anak-anak. 

Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap penularan 

kuman mycobacterium tuberculosis dan mereka tidak pernah diberikan 

profilaksis berupa PP INH. 
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Selain lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja yang buruk juga 

sangat memungkinan kuman TB tahan terhadap suhu rendah sehingga 

dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu antara 4°C 

sampai minus 70°C. Orang-orang yang melakukan kontak dalam waktu 

lama, dalam frekuensi sering, atau selalu berdekatan dengan penderita 

TB, beresiko tinggi ikut terinfeksi, dengan perkiraan angka infeksi sekitar 

22%. Kemungkinan penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain 

tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain jumlah 

kuman infeksius yang disemprotkan oleh pembawa, efektifitas ventilasi 

lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja, jangka waktu paparan, 

tingkat virulensi strain M. tuberculosis, dan tingkat kekebalan tubuh orang 

yang tidak terinfeksi. 

e. Penghasilan 

Tingkat pendapatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan tindakan, khususnya tindakan yang 

berhubungan dengan kesehatan seseorang. Seseorang dapat bertindak 

terhadap obyek demi pemenuhan kebutuhan hidupnya.  Tingkat 

penghasilan (income) seseorang berhubungan kuat dengan kualitas hidup 

seseorang. Ditinjau dari aspek kesehatan, seseorang akan selalu 

memenuhi kebutuhan kesehatannya dengan asupan gizi yang baik serta 

cenderung mencari akses pelayanan kesehatan yang berkualitas    

Hasil penelitian menunjukkan penghasilan responden lebih banyak 

dibawah rata-rata upah minimum provinsi yaitu 78.80% sedang 
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penghasilan diatas  rata-rata upah minimum provinsi yaitu 21.20%. Pada 

penelitian ini juga telah membuktikan adanya perbedaan waktu kejadian 

TB RO dengan hasil uji log rank p=0.002 dan memenuhi asumsi 

proporsional hazard (PH) sebesar 2.67 yang berarti bahwa responden 

berpenghasilan rendah akan lebih berisiko mengalami TB RO sebesar 

2.67 kali. Hasil analisis multivariat dengan uji cox regression multivariate 

juga menunjukkan penghasilan merupakan variabel yang paling 

berpengaruh diantara variabel pendidikan dan riwayat pengobatan dengan 

nilai HR=2.86. Banyaknya responden dengan tingkat pendapatan yang 

rendah menderita TB RO disebabkan rendahnya daya beli responden 

untuk pemenuhan gizi dan akses mereka terhadap informasi mengenai 

tuberkulosis, begitu juga halnya akses mereka terhadap fasilitas 

kesehatan dan pengobatan yang menjadi terbatas sehingga terjadi 

keterlambatan penegakan diagnosis dan bila mendapatkan pengobatan 

akan menjadi tidak konsisten dan tidak tuntas. 

Menurut Mulu, W et.al (2015), factor sosial ekonomi merupakan 

salah satu faktor utama terhadap kejadian TB MDR pada kelompok pasien 

dengan status sosial ekonomi rendah. Hal ini disebabkan rendahnya 

pemenuhan kebutuhan pengobatan TB karena kondisi ekonomi rumah 

tangga dan terbatasnya akses layanan kesehatan sehingga potensi putus 

berobat lebih tinggi.  

Beban determinan sosial yang masih berat seperti angka 

pengangguran, tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita yang masih 
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rendah yang berakibat pada kerentanan masyarakat terhadap TB. 

Pendapatan yang rendah membuat orang tidak dapat hidup layak dalam 

memenuhi kebutuhan hidup.  Keadaan malnutrisi akan mempengaruhi 

daya tahan tubuh seseorang sehingga rentan terhadap  penyakit termasuk 

tuberculosis. 

Status social ekonomi mempengaruhi akses informasi tentang TB 

Hal ini juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat dalam memilih fasilitas 

kesehatan dan mendapatkan pengobatan yang terbaik. Tuberkulosis 

adalah penyakit yang banyak terjadi pada masyarakat miskin. Sebuah 

penelitian yang dilakukan di India menunjukkan adanya korelasi yang kuat 

antara pendapatan dengan TB. Di sebuah distrik, mereka yang 

memperoleh pendapatan kurang dari US$ 7 per bulannya memiliki 

prevalensi dua kali lipat kejadian TB jika dibandingkan dengan mereka 

yang berpendapatan lebih dari US$ 20 per bulannya. Pada Negara 

berkembang, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan kurang memiliki 

akses ke pelayanan kesehatan sehingga terjadi keterlambatan dalam 

penegakan diagnosis dan jika mereka mendapat perawatan lebih mungkin 

menjadi tidak teratur dalam pengobatan TB. (WHO, 2001). Menurut Yoga 

T (2005), beberapa alasan gagalnya pengobatan TB antara lain derajat 

kemiskinan  penderita, sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan, 

kurangnya petugas kesehatan, harga obat yang mahal, dan prosedur 

yang berbelit. 
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Hasil analisis penelitian lebih lanjut menunjukkan pada tahun 

pertama kasus TB RO banyak terjadi pada responden yang 

berpenghasilan rendah dengan proporsi kumulatif survival sebesar 0.730 

atau 73%. Berbeda dengan pasien yang memiliki penghasilan  tinggi, TB 

RO terjadi hanya pada tahun ke 1, ke 2, ke 5 dan ke 10 dengan proporsi 

kumulatif survival tahun pertama sebesar 0.912 atau 91.2%. Hasil analisis 

juga menunjukkan median survival pada pasien berpenghasilan rendah 

sebesar 3 tahun yang berarti bahwa 50% pasien TB ulangan akan 

mengalami TB RO dalam waktu 3 tahun. Rendahnya survival responden 

yang berpenghasilan rendah hingga mengalami TB RO, salah satunya 

disebabkan tingginya biaya yang mesti dikeluarkan saat menjalani 

pengobatan TB. Walaupun telah mendapatkan pengobatan gratis, namun 

responden biasanya mengeluarkan biaya transport dan tambahan asupan 

gizi seperti susu dan makanan bergizi lainnya. Selain itu, responden 

menjadi tidak produktif karena penyakit yang dideritanya. Akibatnya 

responden tidak memenuhi standar pengobatan TB yang mesti dilalui 

selama 6 bulan sehingga semakin besar risikonya terjadi pengobatan 

berulang atau kambuh hingga TB RO.      

Tinjauan pendapatan seseorang dengan kejadian TB tidak hanya 

dilihat dari daya beli dan kemampuan dalam akses pelayanan kesehatan, 

namun juga dapat dilihat dari lingkungan atau kondisi rumah pasien. Rata-

rata responden dengan pendapatan yang rendah memiliki kondisi rumah 

yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Keadaan ini mengarah pada 
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perumahan yang buruk yaitu  suhu ruangan, ventilasi, pencahayaan, 

kelembaban,  sanitasi yang tidak adekuat dan kondisi rumah yang terlalu 

padat. Kelembaban dalam rumah memudahkan berkembangbiaknya 

kuman M. tuberculosis, demikian juga keadaan ventilasi udara dalam 

kamar yang kecil (kurang dari 15% dari luas lantai) erat kaitannya dengan 

kejadian penyakit TB paru. Ventilasi berperan besar dalam sirkulasi udara 

terutama mengeluarkan CO dan bahan-bahan berbahaya seperti kuman 

M tuberculosis. Peningkatan kemungkinan terkena infeksi tuberkulosis 

dan perkembangan menjadi tuberkulosis aktif keduanya dihubungkan 

dengan malnutrisi, kepadatan penduduk, ventilasi udara yang buruk dan 

sanitasi yang buruk – semua faktor tersebut berhubungan dengan 

kemiskinan. Kepadatan meningkatkan resiko pajanan dan lama pajanan 

dengan orang TB aktif, sehingga resiko untuk terkena infeksi semakin 

besar. Kompleks kemiskinan seluruhnya ini lebih memudahkan infeksi TB 

berkembang dan menjadi penyakit.  

Kondisi rumah yang buruk sangat memungkinkan terjadinya 

penularan pada kontak erat atau kontak serumah. Hasil penelitian 

menunjukkan beberapa responden memiliki riwayat kontak serumah 

dengan pasien TB. Terdapat 28.7% responden yang memiliki kontak erat 

sebelumnya dengan pasien TB. Penelitan Mulisa, G et.al (2015) 

menunjukkan adanya hubungan signifikan kontak erat pasien dengan 

kejadian pasien TB MDR dengan nilai AOR = 6.6 (95% CI=1.48-29.6). 

Selain itu, pada penelitian ini ditemukan banyak responden yang tinggal 
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serumah dengan anak-anak yaitu sebanyak 55.6%. Anak-anak 

merupakan salah satu kelompok berisiko yang sangat rentan terhadap 

terjadinya penularan kuman TB. Seseorang yang menderita TB RO akan 

menularkan sifat kuman yang sama yaitu kuman yang juga resisten 

terhadap OAT lini 1.   

f. Tempat Pengobatan TB 

Strategi DOTS telah dijalankan sejak tahun 1995 dengan lima 

komponen kunci DOTS. Seluruh penyedia layanan kesehatan diharapkan 

menjalankan strategi DOTS untuk memberikan pelayanan terbaik bagi 

penderita TB mulai dari awal penemuan kasus hingga evaluasi akhir 

pengobatan untuk memastikan pasien TB telah sembuh dan tidak 

menularkan kepada orang sekitarnya dan  tidak berpotensi untuk menjadi 

resisten obat TB. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang 

banyak dimanfaatkan oleh pasien suspek TB RO untuk pengobatan TB 

sebelumnya adalah puskesmas sebanyak 80 orang (50%), rumah sakit 

sebanyak 37 orang (23.1%), dan selebihnya di DPM,  klinik dan BBKPM.  

Hasil analisis bivariat menunjukkan pasien yang sebelumnya berobat di 

faskes non DOTS lebih banyak yang mengalami TB RO yaitu sebanyak 

24 pasien (72,7%) sementara pada pasien yang senantiasa berobat di 

faskes DOTS lebih banyak yang tidak mengalami TB RO yaitu sebanyak 

71 orang (55,9%). Banyaknya responden yang mengalami TB RO dari 

faskes non DOTS disebabkan tingginya kasus lost to follow up sehingga 
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responden tidak mendapatkan dosis yang cukup selama pengobatan. 

Beberapa hal yang menyebabkan responden tidak melanjutkan 

pengobatan adalah semakin membaiknya kondisi, berkurangnya keluhan 

penyakitnya, tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang 

pengobatan TB. Selain itu, efek samping dan jarak fasilitas kesehatan 

dengan tempat tinggalnya yang membuat pasien tidak kembali hingga 

menjadi lost to follow up. Bagi pasien yang menjalani pengobatan di 

layanan non DOTS sulit untuk dilakukan pelacakan kasus karena tidak 

adanya jejaring yang dibentuk dengan puskesmas sehingga kasus 

mangkir sulit untuk ditindaklanjuti. 

WHO menerapkan strategi DOTS (Direct  Observed  Treatment  

Short course) dalam manajemen penderita TB untuk menjamin pasien 

menelan obat, dilakukan pengawasan langsung oleh seorang pengawas 

minum obat (PMO). Dengan penerapan strategi DOTS yang baik, dapat 

meningkatkan angka cakupan penderita lebih dari 70% dan angka 

kesembuhan 85%. 

Masalah yang dihadapi sekarang adalah faskes yang ada belum 

seluruhnya terlibat dalam program pengendalian TB utamanya pada klinik 

swasta dan Dokter Praktek Mandiri (DPM). Bersumber data dasar provinsi 

pada tahun 2016, sudah 98% dari jumlah Puskesmas yang ada  telah 

menerapkan strategi DOTS. Adapun rumah sakit, baru sekitar 38% RS 

(Pemerintah, BUMN, TNI, Polri dan Swasta) yang menerapkan pelayanan 

dengan menggunakan strategi DOTS. Untuk praktik swasta, strategi 
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DOTS belum diimplementasi secara sistematik. Salah satu kelemahan 

penerapan strategi DOTS di rumah sakit adalah rendahnya pengawasan 

selama pengobatan pasien karena rumah sakit tidak memiliki wilayah 

kerja sehingga bila terdapat pasien yang putus berobat maka rumah sakit 

hanya dapat memberikan informasi kepada petugas puskesmas yang 

berada diwilayah kerja tempat tinggal pasien berada. Hal ini menyebabkan 

banyaknya laporan putus berobat dari pasien yang ditangani di rumah 

sakit.  

Analisis lanjut penelitian ini menunjukkan peluang survival lebih 

rendah pada pasien yang senantiasa berobat di faskes non DOTS 

dibandingkan pasien yang berobat di faskes DOTS. Pada pasien yang 

melakukan pengobatan TB di faskes non DOTS telah banyak 

memutuskan pengobatan secara sepihak karena kurangnyanya 

pengawasan yang diberikan oleh petugas kesehatan, sementara pada 

faskes DOTS petugas kesehatan selalu memberikan pendampingan dan 

dimonitor secara berkala untuk memastikan pengobatan dilakukan dengan 

baik dan dievaluasi perkembangan penyakitnya.  

Hasil uji statistic lanjut menggunakan uji log rank diperoleh hasil 

ada perbedaan waktu kejadian TB RO berdasarkan fasilitas kesehatan 

dengan nilai HR=1.69 (95% CI=1.048-2.735) dan median survival pada 

pasien yang berobat di faskes non DOTS sebesar 2 tahun sementara 

pasien yang berobat di faskes DOTS sebesar 7 tahun. Hal ini berarti 

responden yang berobat di faskes non DOTS lebih cepat terjadinya 
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resistensi obat TB. Hasil wawancara yang dilakukan kepada responden 

yang berobat di faskes non DOTS menggambarkan bahwa pengobatan 

yang diberikan telah sesuai dengan standar pengobatan TB. Pasien diberi 

resep untuk menebus pengobatan TB dengan kebutuhan selama 2-4 

minggu, namun banyak pasien yang tidak kembali untuk pengobatan TB 

selanjutnya sehingga jumlah dosis obat yang harus dikonsumsi tidak 

cukup. Beberapa alasan yang diberikan responden antara lain sudah 

merasa tidak sakit lagi, obat yang cukup mahal, tidak ada waktu untuk 

kembali, lupa dan tidak tahu kalo harus kembali. Kurangnya informasi atau 

tidak komplitnya informasi yang harus diterima oleh responden 

menyebabkan responden tidak kembali untuk melanjutkan pengobatan 

hingga dinyatakan sembuh oleh petugas kesehatan. Akibatnya risiko atau 

peluang terjadinya resisten obat akan lebih besar. 

Menurut JA Caminero (2010), seseorang yang tidak berobat sesuai 

standar pengobatan TB mempunyai risiko terjadinya TB MDR sebesar 

11.7 kali. Hal terpenting yang menjadi risiko TB RO adalah kurangnya 

ketersediaan obat yang berkualitas dan pengobatan pasien TB yang tidak 

adekuat dan hal ini banyak terjadi pada DPM karena tidak dilakukan 

pengawasan secara ketat pada fase intensif pengobatan. Pasien yang 

mendapat pengawasan dari petugas kesehatan akan mendapatkan 

pengobatan yang sesuai dan kecil kemungkinannya untuk kehilangan 

waktu pengobatan. Selain itu pasien juga akan mendapatkan kesempatan 
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konseling yang dapat membantu untuk memenuhi pengobatan sesuai 

standar pengobatan. (Hirpa, 2013). 

Kondisi masyarakat saat ini lebih cenderung untuk memilih sektor 

swasta untuk mengakses layanan pengobatan TB, utamanya kepada 

masyarakat ekonomi menengah keatas.  Survei pada tahun 2004 juga 

mengungkapkan pola pencarian pelayanan kesehatan yaitu apabila 

terdapat anggota keluarga yang mempunyai gejala TB sebanyak 66% 

akan memilih berkunjung ke Puskesmas, 49% ke dokter praktik swasta, 

42% ke rumah sakit pemerintah, 14% ke rumah sakit swasta dan sebesar 

11% ke bidan atau perawat praktik swasta. Pada responden yang pernah 

menjalani pengobatan TB, tiga fasilitas kesehatan utama yang digunakan 

adalah rumah sakit, puskesmas dan praktik dokter swasta. (Stranas, 

2014) 

Hasil evaluasi WHO menunjukkan bahwa meskipun angka 

penemuan kasus TB di rumah sakit cukup tinggi, tetapi angka 

keberhasilan pengobatan rendah dengan angka putus berobat yang masih 

cukup tinggi. Kondisi tersebut berpotensi untuk menciptakan masalah 

besar, yaitu peningkatan kemungkinan terjadinya resistensi terhadap Obat 

Anti Tuberkulosis atau TB RO. Beberapa alasan yang menyebabkan 

masyarakat lebih cenderung tidak memilih fasilitas pelayanan kesehatan 

pemerintah yaitu ketidaknyamanan fasilitas pelayanan kesehatan, sikap 

petugas kesehatan yang tidak menunjukkan keramahan dan rasa empati 

kepada pasien, waktu pelayanan yang bersamaan dengan waktu kerja, 
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stigma sosial sehingga pasien tidak mau membuka diri terhadap penyakit 

yang dideritanya. 

g. Riwayat Pengobatan 

Salah satu faktor risiko terjadinya TB RO adalah adanya riwayat 

tidak menelan obat secara teratur atau seperti yang disarankan oleh 

petugas kesehatan. Pengobatan TB dengan tatalaksana yang tidak 

standar baik dalam hal paduan, lama dan cara pemberian pengobatan 

dapat mempersulit proses penyembuhan dan dapat menjadi faktor 

pencetus untuk meningkatnya jumlah kasus TB RO. Penggunaan obat 

anti TB lini kedua secara sembarangan dapat memicu munculnya TB 

XDR.   

Pada penelitian ini mengambil responden yang pernah menjalani 

pengobatan TB sebelumnya dan beberapa kali kembali relaps dengan 

penyakit yang sama. Faktor yang mempengaruhi terjadinya TB 

kambuh/relaps antara lain adanya reinfeksi, jumlah basil sebagai 

penyebab infeksi cukup dengan virulensi yang tinggi, daya tahan tubuh 

menurun sehingga memungkinkan kuman TB berkembangbiak 

menyebabkan timbulnya kembali penyakit TB, kebiasaan merokok dan 

meminum alkohol, serta riwayat pengobatan TB yang terlalu pendek. Hasil 

penelitian ini menunjukkan masih banyak responden yang mempunyai 

riwayat pengobatan yang teratur yaitu 55%, namun untuk pasien yang 

telah tegak diagnosis TB RO banyak yang memiliki riwayat pengobatan 

yang tidak teratur yaitu sebesar 61.1%. Penelitian Sarwani, Dwi dkk tahun 
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2012 menunjukkan ada hubungan antara keteraturan minum obat dengan 

kejadian TB MDR. Seseorang yang mengkonsumsi obat TB tidak teratur 

mempunya risiko 2,3 kali lebih besar untuk menderita TB MDR 

dibandingkan yang mengkonsumsi obat secara teratur. 

Hasil wawancara lebih lanjut menunjukkan bahwa pasien yang 

tidak teratur berobat lebih banyak pengobatannya dibawah 6 bulan. 

Pemutusan pengobatan oleh pasien disebabkan oleh efek samping obat, 

kejenuhan dan rata-rata pasien sudah merasa sehat setelah 

mengkonsumsi OAT selama fase intensif karena tidak merasakan lagi 

keluhan-keluhan yang dialami sebelumnya sehingga memutuskan 

pengobatan secara sepihak.  

Penelitian di Iran menunjukkan bahwa riwayat pengobatan 

sebelumnya berhubungan dengan kejadian TB MDR dengan risiko 

sebesar 4,43 (0,77-2,68) p=0,001. Kejadian resisten dapat terjadi karena 

regimennya yang tidak tepat, pemberian obat yang tidak teratur, 

pengobatan yang tidak memuaskan dari para klinisi, lemahnya 

pengawasan pengobatan dan kontrol yang lemah dari rumah sakit.(Merza 

M.A, 2011) Studi yang dilakukan Ullah I, et.al dan Skrahina, A et.al (2013) 

juga menunjukkan pasien TB yang memiliki riwayat pengobatan TB 

sebelumnya secara statististik membuktikan adanya hubungan yang 

signifikan dengan terjadinya TB MDR dan besarnya risiko terjadinya TB 

MDR adalah 5 kali dibandingkan dengan pasien TB yang baru.  
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Hasil penelitian dengan analisis survival juga membuktikan bahwa 

laju kejadian TB RO lebih cepat terjadi pada pasien yang memiliki riwayat 

pengobatan tidak teratur dengan nilai median survival selama 4 tahun 

sementara pasien yang berobat teratur selama 12 tahun dan hasil uji log 

rank juga menunjukkan adanya perbedaan waktu kejadian TB RO dengan 

nilai p=0.022 dan HR sebesar 1.59 kali. Pada uji cox regression 

multivariate juga membuktikan dengan riwayat pengobatan TB yang tidak 

teratur mempunyai pengaruh yang kuat terjadinya TB RO dengan nilai 

HR=1.62. Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa adanya riwayat 

ketidakteraturan terhadap pengobatan adalah penyebab utama dalam 

kegagalan pengobatan, kekambuhan hingga terjadinya resistensi obat TB.  

Resisten Obat Anti Tuberkulosis (OAT) disebabkan oleh mutasi 

khromosomal terhadap masing-masing OAT. Penderita dengan jumlah 

kuman mutan dan jumlah kuman yang banyak mempunyai risiko besar 

untuk terjadinya resistensi terhadap OAT. Manifestasi klinik timbulnya 

resistensi OAT terjadi melalui tiga tahapan. Proses dimulai dengan mutasi 

genetik, diikuti perkembangbiakan populasi yang resisten, kemudian 

menimbulkan bakteri yang menjadi resisten terhadap OAT. Organisme 

yang resisten berkembang biak dan menjadi dominan dalam populasi 

kuman. Timbulnya situasi ini lebih banyak akibat penggunaan obat 

tunggal, penderita yang tidak patuh melaksanakan pengobatan atau 

terjadi malabsorbsi selektif obat-obatan. (Boekitwetan Paul, 1999) 
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Keteraturan pengobatan TB sangat penting selama periode 

pengobatan TB. Semua pasien TB yang belum pernah menjalani 

pengobatan sebelumnya dan tidak memiliki faktor risiko lain untuk 

resisten obat sebaiknya mendapatkan pengobatan lini pertama yang 

direkomendasikan oleh WHO secara teratur. Tahap awal (intensif) 

selama dua bulan meliputi pengobatan dengan Isoniazid (H), Rifampisin 

(R), Pirazinamid (Z) dan Etambutol (E). Tahap  lanjutan meliputi 

pengobatan dengan Isoniazid dan Rifampisin selama empat bulan. 

Regimen yang mengandung Rifampicin merupakan kemoterapi 

antituberkulosis utama dan sangat efektif untuk mengobati TB yang 

disebabkan oleh  Mycobacterium tuberculosis yang rentan terhadap 

pengobatan. Durasi minimal pengobatan adalah selama enam bulan. 

Pengobatan  kurang dari enam bulan memiliki kemungkinan relaps yang 

tinggi hingga dapat menimbulkan resisten sekunder.  

Resisten sekunder yaitu terdapatnya mutasi dari strain 

mikobakterium tuberkulosis yang resisten pada penderita TB yang telah 

minum obat anti tuberkulosis minimal 1 bulan. Mutasi ini terjadi 

karena pengaruh obat yang tidak adekuat membunuh seluruh kuman 

mikobakterium tuberculosis sehingga kuman yang bertahan hidup dapat 

mengalami mutasi. Bahkan kuman yang telah mengalami mutasi ini 

menjadi semakin virulen. Mutasi ini terjadi pada tingkat gen yang akan 

mengkode enzim yang sebelumnya merupakan target obat anti 

tuberkulosis, sehingga dengan terjadinya mutasi ini maka obat anti 
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tuberkulosis tidak dapat mengganggu kerja enzim dari kuman 

mikobakterium tuberculosis yang sebelumnya masih sensitive. 

h.  Perilaku Merokok    

Salah satu sifat kuman TB adalah mampu menginfeksi seseorang 

namun tidak menimbulkan gejala. Hal itu terjadi karena kuman TB hanya 

tidur atau dormant di dalam tubuh atau dikenal dengan TB laten atau 

Infection Latent Tuberculosis (ILTB). Jika daya tahan tubuh seseorang 

menurun, kuman TB dapat bangkit sehingga membuat seseorang sakit 

TB. Salah satu yang dapat membangkitkan kuman TB yang tidur atau 

dormant adalah kebiasaan merokok. 

Kebiasaan merokok merupakan aktifitas seseorang menghisap 

rokok yang telah terbukti dapat menurunkan fungsi paru pada perokok dan 

orang sekitarnya. Asap rokok mengandung 4.500 bahan kimia yang 

memiliki berbagai efek racun, mutagenik dan karsinogenik. Asap rokok 

menghasilkan berbagai komponen baik di kompartemen seluler dan 

ekstraseluler, mulai dari partikel yang larut dalam air dan gas. Banyak zat 

yang bersifat karsinogenik dan beracun terhadap sel namun tar dan 

nikotin telah terbukti imunosupresif dengan mempengaruhi respons 

kekebalan tubuh bawaan dari pejamu dan meningkatkan kerentanan 

terhadap infeksi. Semakin tinggi kadar tar dan nikotin efek terhadap 

sistem imun juga bertambah besar. (Agung Ari Wijaya, 2012). 

Pada penelitian ini memberikan hasil jumlah pasien yang merokok 

dibandingkan tidak merokok hampir sama yaitu 48.1% dan 51.9%. 
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Sebagian besar pasien yang merokok telah mengkonsumsi lebih dari 5 

tahun dengan jumlah batang rokok yang dihisap kurang dari 12 batang per 

hari. Walaupun jumlah responden yang tidak merokok lebih banyak, 

namun beberapa responden merupakan perokok pasif. Sebanyak 37.7% 

memiliki anggota keluarga yang merokok dan merupakan orang terdekat 

dalam lingkungan keluarga yaitu suami dan anak. Dalam berbagai studi 

menunjukkan bahwa jumlah dan durasi merokok aktif berpengaruh 

terhadap risiko infeksi TB sedangkan pada perokok pasif berhubungan 

dengan peningkatan kejadian TB pada anak dan usia muda. Penelitian di 

India membuktikan besarnya risiko seseorang menderita TB yang 

mempunyai kebiasaan merokok selama lebih 10 tahun adalah 5.7 

kali.(Prasad R, et.al, 2009).  

Hasil penelitian ini tidak memberikan bukti adanya perbedaan 

probabilitas survival dan tidak memenuhi asumsi proporsional hazard 

(PH). Nilai responden yang tidak merokok memiliki hazard untuk 

mengalami TB RO lebih rendah dari pada responden yang merokok 

(HR=0.814; CI=0.523-1.267) dan secara statistik tidak signifikan 

(p=0.363). Hasil uji statistik lanjut menggunakan uji log rank juga diperoleh 

tidak ada perbedaan waktu kejadian TB RO antara responden yang 

merokok dan tidak merokok (p=0.315). Tidak adanya perbedaan 

probabilitas survival variabel merokok dalam penelitian ini disebabkan 

responden yang tidak merokok banyak juga sebagai perokok pasif dari 

keluarga terdekat yang setiap hari terpapar dengan asap rokok, sehingga 
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walaupun tidak merokok tetap memiliki risiko. Menurut Yulistyaningrum 

tahun 2010 bahwa absorpsi asap rokok oleh para perokok pasif 

dipengaruhi oleh jumlah produksi asap rokok, dalamnya isapan dari 

perokok, ada tidaknya ventilasi untuk penyebaran dan pergerakan asap, 

jarak antara perokok dan bukan perokok dan lamanya paparan. 

  Penelitian Dwi Sarwani (2012) menunjukkan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara merokok dengan kejadian TB MDR. Namun pada 

penelitian yang dilakukan oleh Massi et al (2011) memberikan hasil 

berbeda yaitu orang yang merokok memiliki risiko terkena TB MDR 4.01 

kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. 

Penelitian Holtz et al  (2006) juga menemukan orang yang merokok 

selama pengobatan TB berisiko 17.9 kali untuk terkena TB MDR. 

Penelitian Banocci et al (2013) juga membuktikan bahwa pasien perokok 

berat berisiko untuk mengalami kekambuhan TB sebesar 2.37 kali dan 

berisiko mengalami kegagalan pengobatan  sebesar 2.36 kali. Selain itu, 

pada orang yang memiliki kontak dengan perokok mempunyai peluang 

menderita TB sebesar 2.38 kali.  

Merokok menimbulkan masalah kesehatan publik dan merupakan 

faktor penting yang menghambat upaya-upaya pemberantasan TBC. 

Merokok mengurangi kekebalan tubuh dan membuat orang yang terkena 

infeksi paru-paru akut bisa terkena bakteri TBC. Kaitan ini bisa dijelaskan 

bahwa dengan racun yang dibawanya, rokok merusak mekanisme 

pertahanan paru-paru. Bulu getar dan alat lain dalam paru-paru yang 
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berfungsi menahan infeksi rusak akibat asap rokok. Asap rokok 

meningkatkan tahanan pelan napas (airway resistance). Akibatnya, 

pembuluh darah di paru mudah bocor. Juga merusak sel pemakan bakteri 

pengganggu dan menurunkan respon terhadap antigen, sehingga bila 

benda asing masuk ke dalam paru-paru, tidak ada pendeteksinya. 

Dr. Stanton Glantz mengatakan bahwa merokok tidak menyebabkan TBC, 

tetapi merokok mengurangi kekebalan tubuh dan membuat orang yang 

terkena infeksi paru-paru akut hingga bisa terkena bakteri TBC. Perokok 

primer dan sekunder meningkatkan jumlah orang yang akan tertular TBC 

hingga sekitar 7%. 

2. Tahap II : Survival Ketahanan Pengobatan TB RO 

Pengobatan TB RO yang membutuhkan waktu yang lama akan 

membuat seseorang merasakan kejenuhan dan ditambah dengan 

berbagai macam efek samping yang ditimbulkan dari obat yang 

dikonsumsi. Kondisi ini akan memicu terjadinya kasus mangkir 

pengobatan yang akhirnya menjadi drop out atau lost to follow up 

pengobatan TB RO. Selain itu, factor eksternal juga sangat 

mempengaruhi pasien selama pengobatan TB RO yaitu dukungan 

keluarga dan stigma yang dirasakan dari lingkungan masyarakat 

sekitarnya.  

Ketahanan pengobatan erat kaitannya dengan ketidakpatuhan 

pasien TB RO yang penyebabnya dapat dieksplorasi lebih jauh. Fakta 

menunjukkan bahwa kepatuhan merupakan suatu hal yang menetap dan 
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problematik, walaupun diketahui banyak faktor mempengaruhi 

ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan pengobatan pasien TB RO dapat 

meningkatkan risiko masalah yang lebih jauh yaitu terjadinya TB XDR 

yang tentunya akan memperburuk kondisi pasien tersebut.  

Pada penelitian tahap kedua membahas ketahanan pengobatan 

pasien TB RO dengan menilai dari aspek internal dan eksternal pasien. 

Pada aspek internal responden mengangkat teori Rogers tentang 

Protection Motivation Theory yaitu sebuah model perilaku sehat yang 

menempatkan perilaku sebagai fungsi dari Threat appraisal (penilaian 

ancaman)  dan Coping appraisal (penilaian penanganan). Ancaman 

penilaian adalah estimasi kemungkinan tertular penyakit (kerentanan) dan 

perkiraan keseriusan penyakit (tingkat keparahan) dan mengatasi 

penilaian terdiri dari respon efektif dan efikasi diri. Pada aspek ekternal 

dibahas tentang dukungan keluarga yang diberikan kepada pasien selama 

menjalani pengobatan dan stigma yang dirasakan oleh pasien akibat 

penyakit yang dideritanya. Berikut pembahasan variabel yang 

berhubungan dengan ketahanan pasien menjalani pengobatan TB RO 

sampai fase intensif pengobatan. 

a. Faktor Internal : Efikasi Diri, Persepsi Respon Efektif, Kerentanan 
dan Keparahan 
 

a.1. Efikasi Diri 

Efikasi diri atau self efficacy merupakan keyakinan yang dimiliki 

oleh manusia tentang kemampuan dirinya dalam melakukan suatu 

tindakan tertentu sehingga mencapai tujuan tertentu. Pada individu yang 
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mempunyai efikasi diri tinggi menunjukkan upaya dan ketekunan yang 

lebih besar dan memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang rendah 

daripada individu yang memiliki efikasi diri yang rendah sehingga mampu 

menghadapi tugas dengan lebih baik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasien TB RO 

yang menjalani pengobatan memiliki efikasi diri yang kurang yaitu sebesar 

60%. Pada hasil analisis bivariat didapatkan pasien TB RO yang tidak 

dapat bertahan selama pengobatan lebih banyak dengan efikasi diri yang 

kurang yaitu sebesar 52.1% sementara bila dibandingkan dengan pasien 

TB RO yang masih bertahan dalam pengobatan banyak yang memiliki 

efikasi diri yang baik yaitu sebesar 78.1%.  Hal ini disebabkan responden 

yang memiliki efikasi diri yang baik mempunyai keyakinan dan motivasi 

untuk sembuh walaupun efek samping yang dirasakan cukup membebani 

dirinya yang setiap hari dirasakan setelah menelan obat. Efikasi 

mendorong proses kontrol diri untuk mempertahankan perilaku yang 

dibutuhkan selama pengobatan TB RO. Menurut Bandura (1997), individu 

yang mempunyai efikasi diri yang tinggi akan terlihat optimis, percaya diri 

dan berpandangan positif. Sebaliknya individu dengan efikasi diri rendah 

akan terlihat pesimis, tidak percaya diri dan dipenuhi perasaan khawatir.  

Efikasi diri sangat dibutuhkan seseorang yang menjalani 

pengobatan TB RO agar tetap dapat bertahan hingga selesai pengobatan. 

Pada teori efikasi menyatakan bahwa seseorang dengan efikasi diri yang 

tinggi adalah seseorang yang tidak takut menghadapi tantangan dan tidak 
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mudah menyerah hingga tujuannya dapat tercapai. Sebaliknya, seseorang 

dengan efikasi diri yang rendah, mereka takut dalam menghadapi 

tantangan, dan cenderung untuk mudah menyerah jika merasa dirinya 

tidak mampu. Banyak pasien tidak mampu menjalani pengobatan karena 

efek samping obat yang dirasakan. Setiap pasien pasti akan merasakan 

efek samping obat, namun efek samping setiap pasien berbeda-beda. 

Pada penelitian ini efek samping yang banyak dirasakan oleh responden 

adalah gangguan pencernaan berupa mual dan muntah, diare dan sulit 

tidur serta beberapa diantaranya terjadinya gangguan pendengaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Munir SM tahun 2010 di RS Persahabatan 

menemukan efek samping yang banyak dirasakan adalah gangguan 

pencernaan, nyeri sendi dan gangguan hepar. Gangguan efek samping 

tersebut masih merupakan efek samping ringan yang dapat diatasi tanpa 

harus memutuskan pengobatan. Laporan WHO menunjukkan efek 

samping yang banyak ditimbulkan oleh pasien TB RO adalah mual 

muntah 32.8%, diare 21.2% dan nyeri sendi 16.4%.  

Hasil penelitian juga menemukan ketahanan pengobatan pasien TB 

RO lebih berhasil pada pasien yang memiliki efikasi diri yang baik. Hasil 

uji log rank menunjukkan adanya perbedaan terhadap ketahanan 

pengobatan pasien (p=0.007). Pasien dengan efikasi kurang lebih cepat 

mengalami lost to follow up dan terjadinya event pertama kali pada 

minggu pertama dengan proporsi kumulatif survival sebesar 89.6%. Rata-

rata waktu survival pasien yang menjalani pengobatan TB RO lebih cepat 



 
 

237 
 

pada pasien dengan efikasi kurang yaitu 22 minggu. Penelitian Tupasi 

et.al (2016) menemukan adanya hubungan yang signifikan antara efikasi 

dengan kepatuhan pengobatan (p=0.001)  Hasil penelitian ini sesuai 

dengan  teori Bandura (1994) yang mengemukakan bahwa efikasi diri 

berpengaruh besar terhadap perilaku. Efikasi diri dapat terbentuk dan 

berkembang melalui empat proses yaitu kognitif, motivasional, afektif dan 

seleksi.  

Tanpa efikasi diri yang baik seseorang cenderung tidak termotivasi 

untuk menjalani pengobatan yang cukup lama dan ditambah lagi dengan 

adanya pengalaman pengobatan TB sebelumnya. Adanya keyakinan yang 

muncul dari dalam diri pasien untuk berperilaku lebih positif dengan 

menjalani pengobatan secara teratur membuat pasien akan lebih bertahan 

walaupun beberapa permasalahan terjadi selama pengobatan TB RO 

yang mesti dijalani hingga 2 tahun. Hal ini menjadi alasan mengapa efikasi 

diri merupakan prediktor perilaku yang lebih baik daripada outcome 

expectancy. Keyakinan individu bahwa individu dapat menyelesaikan 

pengobatan TB RO hingga tuntas akan menentukan perilaku atau 

tindakan yang benar-benar dilakukan individu tersebut, seberapa besar 

usaha yang dilakukan dan seberapa besar ketahanan perilaku tersebut 

untuk mencapai tujuan akhir. Individu dengan efikasi diri yang kuat 

memiliki harapan yang besar terhadap  kesembuhannnya, sedangkan 

individu dengan efikasi yang rendah memiliki keraguan dalam 

menyelesaikan pengobatannya. 
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a.2. Persepsi Efektifitas Respon 

Selain efikasi diri, salah satu bagian yang masuk dalam Coping 

appraisal (penilaian penanganan) adalah tingkat efektifitas respon pasien 

TB RO. Tingkat efektifitas respon merupakan harapan dari pasien TB RO 

untuk menjalankan rekomendasi yang dapat menghapus ancaman dari 

keparahan penyakit yang lebih jauh seperti TB XDR. Pasien memiliki 

kepercayaan terhadap efektifitas obat yang diminumnya bahwa obat yang 

diminumnya dapat menyembuhkan penyakitnya.  

Pada penelitian ini menunjukkan respon pasien banyak yang masih 

kurang tentang kepercayaan pengobatan TB RO yang dijalaninya. 

Sebanyak 53.8% pasien memiliki respon yang masih kurang. Rendahnya 

respon efektif terhadap kepercayaan pengobatan TB RO mengakibatkan 

beberapa pasien yang menjalani pengobatan TB RO menghentikan 

pengobatan secara sepihak dan berupaya mencari pengobatan alternatif 

walaupun dengan biaya yang relative cukup mahal. Hasil wawancara yang 

dilakukan pada pertanyaan “TB MDR dapat disembuhkan dengan 

pengobatan alternative” sebanyak 31 responden (38%) memberikan 

jawaban “ragu-ragu”, walaupun sebagian besar pasien tahu bahwa TB 

MDR dapat disembuhkan. Begitu pula dengan pernyataan pasien tentang 

“pengobatan jangka panjang tidak membuat anda merasa jenuh” 

sebanyak 20 responden (25%) memberikan jawaban “tidak setuju” Hal ini 

menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap keefektifan pengobatan yang 

dilalui mulai berkurang karena efek samping pengobatan yang belum bisa 
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hilang walaupun secara medis efek tersebut masih dapat diatasi. Hasil 

wawancara lebih jauh kepada pasien mangkir yang menggunakan 

pengobatan alternative menyatakan merasa lebih ringan beban 

penyakitnya bila menghentikan pengobatan. Pada wawancara yang juga 

dilakukan kepada petugas TB RO di Poli MTPTRO menyatakan bahwa 

beberapa pasien menghentikan pengobatan TB RO dan menggantinya 

dengan pengobatan alternative. Beberapa dari mereka yang putus 

berobat karena pengobatan alternatif kembali ke rumah sakit dalam 

kondisi yang lebih parah dan semakin menambah jumlah resistensi obat.  

Hasil analisis survival juga menunjukkan peluang survival pasien 

dengan respon efektif yang baik terhadap kepercayaan dari pengobatan 

yang dilalui akan lebih survive. Pada hasil uji statistic dengan uji log rank 

diperoleh hasil adanya perbedaan waktu ketahanan pengobatan 

responden dengan nilai p=0.011 dan nilai HR sebesar 2.61 yang berarti 

risiko penderita TB RO yang memiliki persepsi respon efektif yang kurang 

memiliki risiko 2.61 kali (CI=1.207-5.664) untuk mengalami event 

dibandingkan dengan pasien TB RO yang memiliki persepsi respon efektif 

yang baik. Pasien yang memiliki respon yang kurang, banyak yang tidak 

melanjutkan pengobatannya, utamanya pada bulan kelima pengobatan 

dengan proporsi survival kumulatif sebesar 0.860. Selanjutnya sampai 

minggu ke-10 pengobatan sebanyak 5 responden yang mengalami LTFU. 

Hal ini disebabkan semakin rendahnya kepercayaan responden terhadap 

obat yang dikonsumsi setiap hari. Mereka merasakan kondisinya semakin 
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hari semakin lemah hingga akhirnya respon yang awalnya cukup yakin 

bahwa dengan pengobatan TB RO secara teratur akan dapat 

menyembuhkan penyakitnya menjadi berkurang.   

Dalam teori PMT, keyakinan yang merekomendasikan perilaku yang 

efektif untuk mengurangi ancaman terkena penyakit tertentu. Penelitian ini 

telah membuktikan bahwa dengan keyakinan yang rendah terhadap 

pengobatan TB RO yang dijalani akan mudah menimbulkan keinginan 

untuk menghentikan pengobatan tersebut secara sepihak dan hal ini 

dapat berisiko menambah resisten obat TB.  

a.3. Persepsi Kerentanan 

Kerentanan merupakan kepercayaan tentang kerentanan terhadap 

penyakit lanjut yang dapat timbul akibat pengobatan yang terputus atau 

keyakinan akan terpengaruh untuk melakukan suatu perilaku tertentu. 

Pada penelitian ini menunjukkan sebanyak 52.50% responden memiliki    

kerentanan kurang dan dari hasil analisis lebih lanjut secara bivariat 

menunjukkan dari  42 responden dengan persepsi kerentanan yang 

kurang terdapat 52.40% yang mengalami mangkir atau LTFU selama 

pengobatan TB RO sementara pada responden dengan persepsi 

kerentanan yang baik hanya 26.30% yang mengalami mangkir atau LTFU. 

Analisis statistic dengan menggunakan kurva Kaplan-Meier  dan 

Log rank untuk persepsi responden tentang kerentanan didapatkan 

responden yang memiliki persepsi kerentanan yang baik akan lebih 

survive untuk menjalani pengobatan TB RO yaitu 73.3% dan secara 
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statistic perbedaan ini bermakna (p=0.026). Penelitian Anderita et.al. 

tahun 2016 juga menemukan adanya hubungan yang signifikan (p=0.003) 

antara persepsi kerentanan  dengan kepatuhan pasien dalam minum obat 

tuberkulosis dengan logit risiko 2.81 lebih tinggi pada pasien yang memiliki 

persepsi kerentanan tinggi daripada pasien yang memiliki persepsi 

kerentanan rendah. Peluang survival responden dengan persepsi 

kerentanan kurang juga lebih rendah daripada responden yang memiliki 

persepsi kerentanan yang baik. Pada akhir pengamatan yang dilakukan, 

proporsi survival kumulatif pada responden dengan persepsi kerentanan 

kurang sebesar 47.6% sementara responden dengan persepsi kerentanan 

yang baik sebesar 73.7%. Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa 

pasien yang memiliki persepsi kerentanan yang baik akan lebih bertahan 

selama menjalani pengobatan TB RO karena responden menyadari 

bahwa keluarganya sangat rentan terhadap penularan TB RO yang 

bersumber dari dirinya dan sangat rentan untuk mengalami resistensi obat 

yang lebih banyak bila memutuskan pengobatan yang dijalaninya. Hasil ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rosenstock dalam Taylor 

(2007) bahwa semakin merasa berisiko seseorang terhadap suatu 

penyakit, maka tindakan pencegahan yang dilakukan akan semakin baik 

pula.  

Dalam pengobatan TB RO, seseorang yang memiliki persepsi 

kerentanan yang kurang akan berisiko terjadinya mangkir atau LTFU  

pengobatan dan hal ini akan semakin memperparah kondisi seseorang 
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yaitu menambah resistensi obat lebih banyak sehingga menjadi XDR. 

Sebaliknya, pasien dengan persepsi kerentanan yang baik akan 

senantiasa berupaya untuk teratur berobat walaupun berbagai efek 

samping obat yang dirasakan tidak menyurutkan responden untuk 

menuntaskan pengobatannya hingga selesai.  Menurut Notoatmodjo 

(2010), apabila individu merasa dirinya rentan untuk penyakit-penyakit 

yang dianggap gawat (serius), ia akan melakukan suatu tindakan tertentu. 

Dalam penelitian Tola, et.al (2016) yang melakukan intervensi dengan 

pendekatan HBM membuktikan adanya hubungan signifikan dalam 

menurunkan jumlah pasien yang mangkir pengobatan TB. 

Wawancara yang dilakukan pada responden yang mangkir 

menyatakan bahwa pengobatan yang dilaluinya sangat menjenuhkan dan 

mengganggu aktifitas dalam pekerjaannya karena membutuhkan waktu 

lama untuk minum obat yang cukup banyak dan ditambah lagi dengan 

efek samping obat yang ditimbulkan utamanya rasa mual dan muntah. 

Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pasien minum obat adalah 1- 2 jam. 

Rutinitas pengobatan sehari-hari yang harus mereka lalui di fasilitas 

kesehatan menimbulkan kejenuhan pada pasien. Sebaliknya pada 

responden yang memiliki persepsi tentang kerentanan yang baik akan 

berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan untuk mengatasi 

permasalahan yang dapat menimbulkan putus berobat. Mereka 

memahami dengan baik bahwa mereka rentan terhadap penyakit lanjut 

yang semakin parah bila tidak rutin berobat karena pada awal 
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pengobatan, responden telah dibekali dengan beberapa informasi tentang 

pengobatan TB RO yang harus dijalani hingga 24 bulan dengan beberapa 

risiko yang bisa terjadi bila mengalami putus berobat. Pengalaman buruk 

yang telah dilalui sebelumnya juga memberikan motivasi untuk 

menuntaskan pengobatan TB RO karena tidak ingin menderita penyakit 

yang akan lebih memperburuk kondisinya.  

a.4. Persepsi Keparahan 

Perceived Severity atau persepsi tentang keparahan adalah 

kepercayaan seberapa berbahayanya penyakit sehingga menghindari 

perilaku tidak sehat agar tidak sakit. Hal ini berarti persepsi  tingkat 

keparahan berprinsip pada persepsi keseriusan  penyakit TB RO yang 

dialami sehingga akan senantiasa berperilaku sehat dengan melakukan 

pengobatan TB RO sesuai standar tatalaksana TB RO. Salah satu 

persepsi yang muncul dari responden tentang keparahan dari penyakit TB 

RO adalah pengobatan yang harus dilalui selama 2 tahun dengan efek 

samping obat yang berat bila dibandingkan dengan pengobatan TB 

sebelumnya yaitu hanya melalui pengobatan selama 6 bulan dengan efek 

samping obat yang cukup ringan.  

Pada penelitian ini menunjukkan masih banyak responden memiliki 

persepsi yang kurang tentang keparahan  atau keseriusan penyakit TB 

RO yaitu sebanyak 58.75%. Hal ini berarti responden tidak menganggap 

penyakitnya sebagai suatu hal yang serius sehingga kemungkinan 

pengobatan tidak dilakukan secara teratur. Dari 32 responden yang 
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mengalami LTFU sebanyak 44,7% responden dengan persepsi keparahan 

yang kurang. Adapun responden telah memiliki persepsi yang baik 

sebanyak 41.25% dan hal ini berarti responden telah memahami dengan 

baik tentang keseriusan dari penyakit yang dideritanya sehingga akan 

senantiasa berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan atau perilaku 

kesehatan yang positif.  

Penyakit TB RO merupakan salah satu penyakit yang serius dan 

bila penderita menyadari keseriusan dari penyakit tersebut maka akan 

berusaha untuk melakukan pengobatan dan pencegahan penyakit. 

Menurut Notoatmodjo (2010), tindakan individu untuk melakukan 

pengobatan dan pencegahan penyakit akan didorong pula oleh 

keseriusan penyakit tersebut terhadap individu atau masyarakat. Dalam 

hal ini tindakan yang dilakukan oleh pasien adalah berupaya patuh untuk 

minum obat TB dan menjaga diri agar tidak menularkan kepada 

keluarganya karena penyakit TB RO merupakan penyakit serius yang 

mudah menular dalam lingkungan yang mendukung dan dapat 

menyebabkan kematian. Semakin berat risiko penyakit maka semakin 

besar kemungkinan individu tersebut merasa terancam. Ancaman inilah 

yang mendorong individu untuk melakukan tindakan pencegahan dan 

penyembuhan penyakit dengan pengobatan secara teratur. 

Analisis statistic dengan menggunakan kurva Kaplan-Meier  dan 

Log rank untuk persepsi responden tentang keparahan menunjukkan tidak 

ada perbedaan bermakna (p=0.370) antara responden yang memiliki 



 
 

245 
 

persepsi keparahan yang baik dan kurang. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Safri et.al (2014) menemukan tidak ada 

hubungan antara persepsi keseriusan dengan kepatuhan minum obat 

pasien TB paru (p=1.000). Hal ini disebabkan sebagian besar responden 

yang diwawancarai kondisinya sudah jauh lebih baik dengan 

perkembangan kondisi yang cukup signifikan karena telah melalui 

beberapa bulan pengobatan. Adapun penyebab lainnya berdasarkan hasil 

wawancara responden menyatakan bahwa mereka sudah memahami 

betul keseriusan penyakit yang dirasakannya namun beberapa responden 

bersikap pasrah dengan kondisi yang dialami sehingga dorongan untuk 

tidak melanjutkan pengobatan lebih kuat. 

Ketidakpatuhan dalam pengobatan menjadi faktor penting dalam 

berkembangnya resistensi. Ketidakpatuhan terhadap pengobatan sering 

diunderestimasikan oleh tenaga kesehatan dan sulit untuk diprediksi. Hal 

tersebut kemungkinan dikarenakan banyaknya faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tertentu seperti kesakitan, konsumsi 

alkohol, konsumsi obat-obatan dan gelandangan menjadi faktor 

ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Selain itu, pengobatan yang 

kompleks, efek samping obat dan waktu pengobatan yang butuh yang 

lama sehingga membuat pasien memutuskan untuk berhenti minum obat 

(Jain dan Dixit, 2008). Permasalahan pada responden yang memutuskan 

pengobatan secara sepihak dapat diatasi dengan menumbuhkan perilaku 

positif selama pengobatan TB RO. 
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Hasil penelitian yang didapatkan bertentangan dengan pendapat 

Rogers dalam teori proteksi motivasi yang menyatakan bahwa keparahan 

yang dirasakan akan memengaruhi niat seseorang dalam melakukan 

suatu tindakan atau berperilaku, karena tindakan seseorang untuk 

mencari pengobatan dan pencegahan penyakit didorong oleh ancaman 

penyakit tersebut. Beberapa responden menganggap bahwa penyakit TB 

RO merupakan penyakit yang serius bila dibandingkan saat menderita TB 

sebelumnya karena harus melalui masa pengobatan yang cukup panjang 

yaitu hingga 2 tahun dengan efek samping obat yang cukup berat dan 

harus dilakukan setiap hari dihadapan petugas kesehatan. Efek samping 

yang tidak terkelola dengan baik dan berlangsung dalam jangka waktu 

lama tentunya dapat mempengaruhi/menurunkan perilaku individu dalam 

menjalani pengobatan.  

Wawancara mendalam yang dilakukan kepada beberapa 

responden yang memiliki persepsi keparahan yang rendah  tidak sejalan 

dengan asumsi tersebut. Persepsi yang rendah pada beberapa responden 

disebabkan oleh keyakinan responden tentang kondisi yang sudah 

semakin baik karena obat yang dikonsumsi sudah beradaptasi dengan 

toleransi tubuhnya untuk menerima obat TB RO sehingga efek samping 

yang dirasakan tidak lagi menjadi masalah begitu pula dengan durasi 

waktu pengobatan. Sebagian besar responden yang menjalani 

pengobatan secara teratur  akan memiliki kondisi tubuh yang semakin 
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membaik, yang ditandai dengan semakin bertambahnya berat badan 

responden.   

b. Faktor Eksternal : Dukungan Keluarga dan Stigma Sosial 

b.1. Dukungan Keluarga 

Pengaruh eksternal yang cukup mempengaruhi keberlangsungan 

pengobatan pasien TB RO adalah dukungan sosial dan stigma 

masyarakat. Dukungan sosial yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

dukungan keluarga. Dukungan keluarga memegang peranan penting 

dalam kehidupan responden karena keluarga merupakan tumpuan awal 

untuk berkeluh kesah terhadap penyakit yang dialaminya. Seseorang 

yang menderita sakit atau mengalami suatu peristiwa yang membuat stres 

dapat memberikan reaksi saat mengetahui menderita sakit dan dapat 

memberikan dampak negatif terhadap dirinya. Pada kondisi tersebut 

seseorang sangat membutuhkan dukungan dari keluarga, teman dan 

lingkungan sekitarnya. 

Pada penelitian ini, responden yang diwawancarai memberikan 

reaksi putus asa, stress, takut dan ada yang biasa-biasa saja saat 

dinyatakan menderita TB RO. Sebagian besar responden merasa stress 

yaitu 45% saat pertama kali dinyatakan menderita TB RO. Mereka merasa 

trauma terhadap pengobatan TB yang telah dilalui karena pengobatan TB 

sebelumnya cukup memberikan efek samping dalam jangka waktu yang 

lama sehingga secara kejiwaan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya 

ditambah lagi dengan adanya tekanan stigma yang didapatkan utamanya 
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dilingkungan kerja responden karena penyakit TB merupakan penyakit 

yang mudah ditularkan kepada orang lain.  

Pada penelitian Ginting et al (2008), penerimaan pasien ketika 

mengetahui mereka menderita TB paru bervariasi. Rata-rata mereka 

mengatakan terkejut dan sedih saat mengetahui hal tersebut. Respon 

lainnya yaitu menolak, takut, marah, merasa tidak berguna, putus asa, 

ingin mati, menarik diri dan pasrah. Begitu pula dengan penelitan Morris 

et.al  (2013) di Meksiko, pasien merasa kecewa saat pertamakali 

mengetahui dirinya TB MDR karena sebelumnya pernah melalui 

pengobatan TB dan sekarang mereka mesti melalui pengobatan TB MDR 

yang lebih lama lagi. Mereka sulit untuk mengubah kebiasaan hidupnya 

karena mereka harus tidur lebih teratur, makan sendiri, mengurangi 

kontak dengan teman dan keluarga sehingga membuat mereka menjadi 

depresi dan kurang dihargai. Pada kondisi seperti ini pasien akan mudah 

putus asa untuk melanjutkan pengobatannya bilamana tidak mendapatkan 

dukungan penuh dari keluarga terdekatnya.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan lebih banyak responden tidak 

mendapat dukungan dari keluarganya yaitu 51.25%. Kelompok responden 

yang mengalami lost to follow up dan tidak mendapat dukungan keluarga 

sebesar 53.7% sementara kelompok responden yang tetap survive dan 

mendapatkan dukungan dari keluarganya yaitu 74.4%. Dukungan 

keluarga sangat dibutuhkan saat pendampingan selama pengobatan. 

Salah satu penyebab terjadinya lost to follow up pasien TB RO adalah 
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rendahnya dukungan keluarga utamanya saat melalui fase intensif 

pengobatan. 

Dalam prinsip pengobatan TB sensitif obat diperlukan adanya 

pendampingan keluarga untuk membantu kestabilan medikasi selama 

fase pengobatan TB. Berbeda dengan prinsip pengobatan TB RO, 

pendampingan minum obat tidak lagi dilakukan oleh keluarga, namun 

dilakukan langsung oleh petugas kesehatan baik di faskes rujukan 

MTPTRO maupun faskes satelit TB RO. Kondisi yang berubah tentunya 

membutuhkan perhatian yang cukup besar dari keluarga. Peran keluarga 

sangat diharapkan untuk mengingatkan dan memotivasi dengan 

memberikan semangat untuk berobat hingga sembuh. Dukungan dari 

keluarga dapat menurunkan beban psikologis sehubungan dengan 

penyakit yang dideritanya yang pada akhirnya akan meningkatkan 

ketahanan tubuh sehingga kondisi fisik tidak semakin menurun. 

Hasil analisis ketahanan pengobatan pasien TB RO selama fase 

intensif dengan uji kaplan meier menunjukkan responden yang 

mendapatkan dukungan keluarga akan lebih survive dalam menjalani 

pengobatan TB RO dimana sampai akhir pengamatan proporsi kumulatif 

survival responden sebesar 74.4% dan hasil uji log rank diperoleh ada 

perbedaan waktu ketahanan pengobatan pasien TB RO dengan nilai 

p=0.008. Analisis lebih lanjut menunjukkan rata-rata waktu survival pasien 

TB RO yang tidak mendapat dukungan keluarga lebih pendek dari pada 

pasien yang mendapat dukungan keluarga. Sejalan penelitian Deshmukh  
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RD et.al tahun 2015 di India menyatakan bahwa pasien yang kurang 

mendapat dukungan keluarga dan sosial cenderung untuk mengalami loss 

to follow up.  

Menurut Sedjati F (2013)  individu memperoleh dukungan sosial 

yang tinggi dari keluarga dan lingkungan sosialnya, yang dapat berupa 

semangat, informasi, penyediaan sarana dan prasarana, maupun 

reinforcement, maka individu akan merasa keberadaannya berarti atau 

hidupnya bermakna. Sebaliknya apabila individu kurang mendapat 

dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sosialnya, maka individu 

yang bersangkutan menjadi merasa kurang berarti atau kurang memiliki 

kebermaknaan dalam hidupnya karena individu tidak mendapatkan 

penerimaan yang baik dari lingkungan di sekitarnya. Hal inilah yang 

menyebabkan banyak responden yang mangkir dalam pengobatan TB 

RO. 

Pada wawancara secara mendalam yang dilakukan kepada 

beberapa responden mengatakan bahwa dukungan dari orang-orang 

terdekatnya sangat membantu untuk menjalani pengobatannya mulai dari 

mengantar ke faskes sampai menemaninya hingga menyelesaikan minum 

obat TB RO. Rata-rata pasien akan menghabiskan waktu untuk minum 

obat selama kurang lebih 1-2 jam, itupun bila tidak disertai dengan efek 

samping berat. Dukungan keluarga lebih banyak diterima oleh responden 

pada satu bulan pertama, namun bulan selanjutnya kebanyakan 

responden tidak merasakan lagi karena adanya kesibukan lain dari 
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keluarganya dan juga kejenuhan untuk setiap hari mengantar responden 

ke faskes. Salah satu pasien yang diwawancarai yaitu “DA” mengatakan 

bahwa pada awal pengobatan selalu ditemani oleh ibu namun lama 

kelamaan jarang lagi ditemani karena ibu harus mencari nafkah.  

Wawancara yang dilakukan juga kepada keluarga responden mengatakan 

bahwa mereka juga memiliki pekerjaan dan bila harus menemani setiap 

hari akan mengurangi pendapatan mereka. Hal ini mengakibatkan 

responden tidak secara rutin datang ke faskes untuk minum obat dan 

akhirnya mengalami mangkir hingga lost to follow up dan kondisi terburuk 

yang akan dialami adalah XDR bahkan TDR.    

Pada beberapa penelitian mengemukakan bahwa dukungan 

keluarga sangat berhubungan dengan manajemen penyakit kronik, 

kepatuhan dalam medikasi dan beradaptasi dalam gaya hidup. Untuk 

pasien TB RO sangat membutuhkan pendampingan keluarga terhadap 

pengobatan yang mesti dilalui, termasuk memberikan informasi dan 

manajemen penanganan efek samping ringan. Dukungan keluarga 

merupakan salah satu jenis dari dukungan sosial dan penting bagi 

seorang pasien, dukungan keluarga yang baik atau yang kurang dapat 

mempengaruhi kestabilan medikasi.(chambers et.al., 2010).  

Pada Penelitian Tupasi et.al (2016) menunjukkan bahwa faktor 

interpersonal yang berhubungan secara signifikan dengan kejadian loss to 

follow up  adalah dukungan keluarga dan teman. Penelitian lain Chen Bin 

et.al, (2016), pasien yang belum menikah, pensiun, dan memiliki lebih 
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sedikit anggota keluarga dan pendapatan keluarga yang rendah memiliki 

nilai dukungan sosial yang lebih rendah. Selain itu, pasien yang tidak mau 

mengungkapkan penyakitnya cenderung kurang mendapat dukungan 

sosial. Menurut Thomas BE et.al (2016), program dukungan individu dan 

kelompok yang berorientasi pada pasien mampu memberikan 

keberhasilan dalam mengurangi angka loss to follow up pengobatan 

diantara pasien TB RO dengan kesembuhan bisa mencapai 85% bagi 

pasien yang mendapat konseling, sedangkan pasien yang tidak 

mendapatkan dukungan angka kesembuhan hanya 67%. Dengan 

demikian dukungan dan dorongan dari keluarga akan memberikan 

motivasi yang kuat untuk menyelesaikan pengobatan hingga tuntas. 

b.2. Stigma Sosial 

 Tuberkulosis masih merupakan penyakit dengan masalah sosial 

yang berhubungan dengan kemiskinan dan stigma di masyarakat. Stigma 

merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan pengucilan, 

penolakan, celaan, atau devaluasi karena adanya anggapan sosial yang 

merugikan tentang individu maupun kelompok dikarenakan masalah 

kesehatan tertentu (Kipp et al, 2011). WHO (2001) dalam A human rights 

approach to tuberculosis menyatakan bahwa TB adalah penyakit yang 

sangat distigmatisasi. Masih banyak yang memiliki pemahaman yang 

salah tentang apa penyebab TB, cara penularannya, dan kesembuhannya 

sehingga pasien dengan TB sering didiskriminasi. Agar pasien tidak 

mendapat stigma dan diskriminasi maka mereka menyembunyikan 
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penyakitnya dari teman kerja, keluarga dan masyarakat dan menolak 

untuk melakukan pemeriksaan TB. Dengan demikian, mereka tetap dapat 

bergaul dan diterima oleh masyarakat namun sebenarnya telah 

menularkan kuman TB. Pasien TB biasanya menghindari kunjungan ke 

faskes terdekat dan lebih memilih faskes diluar lingkunganya yang lebih 

dapat menjaga privasinya.  

Hasil penelitian menunjukkan masih banyak responden yang 

merasakan stigma di masyarakat tentang penyakit TB RO yaitu 52.50%. 

Responden yang tidak mampu bertahan selama periode pengobatan lebih 

banyak mendapat stigma social yang tinggi yaitu 55.3%, sementara 

responden yang masih terus melanjutkan pengobatan selama periode 

pengamatan lebih banyak dengan stigma sosial yang rendah yaitu 73.8%. 

Hal ini disebabkan masih sulitnya dihilangkan stigma yang ada di 

masyarakat. Saat dilakukan kunjungan rumah, responden 

mengungkapkan bahwa ia jarang menggunakan masker saat bergaul 

dengan tetangga karena takut untuk dihindari atau dikucilkan oleh 

tetangga karena penyakitnya. Selain itu beberapa responden juga 

mengatakan bahwa untuk datang setiap hari ke layanan kesehatan sangat 

berat karena takut ketahuan dari lingkungan rumahnya tentang penyakit 

yang dideritanya hingga mengakibatkan mangkir pengobatan. Menurut 

William J (2011), seseorang yang terstigma adalah seseorang yang 

mengalami perbedaan perlakuan yang diinginkan. Stigma seringkali 

menyebabkan orang tidak ingin melanjutkan pengobatan di fasilitas 
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kesehatan, apalagi ketika pasien tidak mendapat dukungan dari 

keluarganya.  

Diskriminasi yang dirasakan oleh responden tidak hanya 

dilingkungan rumah, namun di fasilitas kesehatan juga terjadi dari petugas 

kesehatan. Wawancara yang dilakukan pada salah satu responden 

mengatakan bahwa saat berobat ke fasilitas kesehatan sering kali 

mendapatkan diskriminasi  dari petugas kesehatan lainnya. Mereka 

mendapat sikap dengan perlakuan yang tidak ramah dan mendapatkan 

pelayanan yang tidak layak karena responden dilayani ditempat yang 

terpisah dari pasien lainnya yang tidak standar.  

Pada penelitian ini juga menunjukkan peluang survival responden 

yang mendapat stigma sosial yang rendah  akan lebih survive dalam 

menjalani pengobatan TB RO dibanding dengan responden yang 

mendapat stigma sosial yang tinggi dari masyarakat. Hasil uji statistic 

dengan uji log rank diperoleh ada perbedaan waktu ketahanan 

pengobatan TB RO antara responden yang mendapat stigma sosial yang 

tinggi dengan responden yang mendapat stigma sosial yang rendah 

(p=0.008). Pada akhir pengamatan minggu ke-31, responden dengan 

stigma sosial tinggi proporsi kumulatif survival sebesar 44.7% sementara 

responden dengan stigma sosial yang rendah sebesar 73.8%. Hal ini 

disebabkan adanya stigma yang dirasakan oleh responden sehingga 

motivasi responden untuk berobat menjadi rendah. Sejalan penelitian  

Cremers et.al (2015), sebanyak 82% pasien merasakan stigma dari 
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penyakitnya. Stigma yang terkonsepsi dengan infeksi HIV, perilaku yang 

tidak bermoral, penyakit yang tidak dapat sembuh, dan adanya mitos 

tentang penyebab TB.   

Stigma terjadi dimasyarakat disebabkan kurangnya informasi atau 

pengetahuan masyarakat tentang TB RO. Pandangan negatif yang 

muncul dimasyarakat mengenai penyakit  TB RO dapat menimbulkan 

diskriminasi terhadap pasien. Penelitian Morris MD et.al (2013) yang 

dilakukan secara kualitatif mengungkapkan bahwa pasien TB RO merasa 

terdiskriminasi dari lingkungannya dan sering terisolasi dari temannya 

setelah mereka tahu bahwa dirinya terdiagnosis TB RO. Sebagian besar 

pasien merasakan penolakan dan ditinggalkan oleh teman dan 

keluarganya dikarenakan oleh rasa takut dan keterbatasan informasi 

tentang penularan TB RO.  

Berbagai literatur menyebutkan bahwa stigma dapat menyebabkan 

keterlambatan penanganan, tertundanya pengobatan dan ketidakteraturan 

pengobatan. Pengobatan TB RO yang lama akan menimbulkan dampak 

tekanan psikologis. Dampak psikologis yang biasa muncul adalah stress 

yang disebabkan oleh adanya stigma yang diterima dari lingkungannya, 

diabaikan oleh keluarga, lamanya pengobatan yang harus dilalui, efek 

samping yang didapatkan, setiap hari harus bolak balik  ke fasilitas 

kesehatan, dan tuntutan ekonomi. Pada data penemuan pasien TB RO 

tahun 2016 ditemukan jumlah pasien yang menolak pengobatan sebanyak 

41 orang (28%). Berbagai alasan yang menyebabkan mereka melakukan 
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penolakan TB RO dan yang menjadi alasan utamanya adalah rendahnya 

kesiapan mental untuk menghadapi pengobatan karena sebelumnya 

mereka pernah rasakan pengobatan TB selama 6-9 bulan. Mereka 

mendapat perlakuan diskriminasi dari keluarga dan masyarakat 

sekitarnya. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan pada kondisi tersebut 

sehingga penderita TB RO merasa dirinya tetap diterima dalam 

lingkungannya walaupun dirinya sedang menderita suatu penyakit yang 

menular. Dukungan keluarga akan mampu mereduksi stigma yang ada 

dan dampaknya sehingga pasien akan lebih termotivasi dengan adanya 

keinginan untuk sembuh. 

Penelitian Cramm (2011) juga menyebutkan bahwa seorang 

penderita TB akan mudah diketahui bila setiap hari datang ke rumah sakit 

atau klinik untuk mengambil obat TB dan konsekuensinya mereka akan 

mendapatkan stigmatisasi, begitu pula bila mereka mendapat kunjungan 

rumah dari relawan DOTS yang mengakibatkan akan diketahui bahwa 

terdapat pasien TB dilingkungannya sehingga terjadi stigmatisasi yang 

akhirnya berdampak pada keberlanjutan pengobatan pasien. Hal yang 

sama juga dikemukakan oleh Deshmukh RD et.al (2015) bahwa pasien 

tidak menginginkan adanya kunjungan dari petugas kesehatan ke rumah 

mereka untuk melakukan konseling. Pasien juga tidak ingin mengakses 

layanan kesehatan yang menyediakan pengobatan dekat dari rumah 

mereka karena takut akan diketahui penyakit mereka. 
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3. Tahap III : Pengaruh Intervensi dengan Pendekatan Motivational 
Interviewing terhadap Keberlangsungan Pengobatan Pasien TB 
RO 

Pendekatan motivational interviewing merupakan suatu metode 

yang berfokus pada pasien guna meningkatkan motivasi intrinsik agar 

pasien dapat berubah melalui pemahaman dan ambivalensi antara 

perilaku saat ini dengan tujuan dan nilai-nilai dimasa depan. Intervensi 

dilakukan terhadap pasien yang LTFU  atau mangkir selama pengobatan 

TB RO yang berada dalam fase intensif. Penerapan motivational 

interviewing pada pasien TB RO diharapkan dapat memperbaiki perilaku 

penderita terhadap pengobatan dengan menanamkan kesadaran yang 

timbul dari keinginan diri pasien untuk sembuh karena pengobatan TB RO 

membutuhkan waktu cukup lama sehingga dapat menimbulkan kejenuhan 

dan akhirnya terjadi LTFU  atau mangkir. 

Hasil akhir penelitian tahap kedua menunjukkan terdapat 21 pasien 

mengalami LTFU atau mangkir pengobatan. Wawancara yang dilakukan 

kepada pasien mengungkapkan beberapa hal penyebab  pasien 

memutuskan untuk berhenti berobat adalah efek samping obat, 

kehilangan pekerjaan, tidak adanya dukungan keluarga, tidak ada yang 

mengantar, jenuh, pengobatan alternatif, dan stigma sosial utamanya dari 

petugas kesehatan.  

Keberlanjutan pengobatan pasien TB RO merupakan suatu hal 

yang sangat perlu diperhatikan karena peluang risiko penularan kepada 

orang lain sangat tinggi dengan resisten yang sama. Berdasarkan hasil 
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penelitian menunjukkan sebagian besar pasien yang putus berobat 

berada pada usia produktif sebanyak 66.7%. Usia produktif merupakan 

usia dengan tingkat mobilisasi yang cukup tinggi dengan banyaknya 

interaksi dengan orang lain sehingga mengakibatkan sulitnya 

memutuskan mata rantai penularan TB RO.  

Pasien yang memiliki penyakit komorbid akan dapat mempengaruhi 

respon pengobatan TB RO. Persentase pasien TB RO dengan riwayat 

penyakit komorbid yaitu Diabetes Mellitus dan HIV/AIDS jumlahnya lebih 

banyak (61.9%) dibandingkan pasien yang tidak memiliki riwayat penyakit 

komorbid (38.1%). Pada pasien Diabetes Mellitus mengalami defisiensi 

immunitas seluler. Kadar gula darah yang tinggi akan memicu terjadinya 

defek immunologis yang berdampak pada penurunan  fungsi neutrofil, 

monosit maupun limfosit. Hiperglikemi kronik juga dapat menyebabkan 

gangguan fungsi paru dengan menyebabkan penebalan dan perubahan 

struktur pada membran basalis (Nugroho CE, 2003). Pada pasien dengan 

penyakit komorbid HIV perlu dimonitor dengan baik selama pengobatan 

karena kemungkinan terjadinya interaksi obat TB lini kedua dengan anti 

retro viral (ARV) yang dikonsumsi. Selain itu kondisi immunologi pasien 

HIV yang jauh lebih rentan daripada pasien lainnya. Kedua penyakit 

tersebut dapat mempengaruhi bioavaibilitas obat bila tidak dikontrol 

dengan baik. 

Hasil intervensi yang dilakukan menunjukkan dari 21 responden 

yang mengalami LTFU atau mangkir terdapat sebanyak 14 responden 
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yang melanjutkan pengobatan dan 7 responden tidak melanjutkan 

pengobatan TB MDR. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan 

pendekatan motivational interviewing yang dilakukan pada pasien LTFU 

atau mangkir mempengaruhi keberlanjutan pengobatan pasien TB RO 

dengan adanya peningkatan skor efikasi diri, persepsi respon efektif, 

persepsi kerentanan, persepsi kerentanan dan dukungan keluarga (nilai 

p<α=0.05). Hal ini berarti pendekatan motivational interviewing cukup 

efektif meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan pasien dalam 

menghadapi ambivalensi dan mengatasi masalah yang dihadapi selama 

dalam pengobatan TB MDR.  

Nilai rata-rata skor efikasi diri mengalami kenaikan skor setelah 

intervensi sebesar 10.09 dengan nilai p=0.039. Hal ini berarti ada 

pengaruh pendekatan motivational interviewing terhadap peningkatan 

efikasi diri pasien. Begitu pula persepsi respon efektif (p=0.016), persepsi 

kerentanan (0.026) dan persepsi keparahan (0.002) semakin baik setelah 

dilakukan intervensi. Dengan adanya peningkatan skor masing-masing 

variabel akan dapat meningkatkan motivasi pasien untuk melanjutkan 

pengobatan. 

Dalam teori Rogers (1975) yaitu Protection Motivation Theory 

(PMT) mengatakan bahwa  peringatan yang menakutkan (fear appeals) 

efektif untuk merubah sikap dan perilaku. Ketakutan dapat menjadi 

penggerak yang memotivasi perilaku trial dan error. Jika seseorang 

menerima informasi yang menakutkan misalnya akibat yang dapat terjadi 
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bila pengobatan TB MDR yang tidak tuntas, maka seseorang akan 

termotivasi untuk menurunkan kondisi emosional yang tidak 

menyenangkan. 

Menurut teori PMT, seseorang berkeinginan melakukan sesuatu 

karena memiliki motivasi untuk melindungi (protection motivation) dirinya. 

Motivasi untuk melindungi diri bergantung pada empat faktor yaitu efikasi 

diri, persepsi respon efektif, persepsi kerentanan dan persepsi keparahan. 

(https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-protection-motivation/4387) 

Salah satu penyebab yang banyak menurunkan motivasi pasien 

untuk melanjutkan pengobatan adalah efek samping obat. Hasil 

wawancara yang dilakukan kepada pasien yang LTFU atau mangkir 

semua menyatakan merasakan efek samping obat mulai efek samping 

ringan seperti mual, muntah dan nyeri sendi sampai terberat seperti tuli 

secara permanen. Hal ini sangat tergantung dari kondisi penerimaan 

tubuh pasien terhadap asupan obat TB MDR yang diterimanya. Efek 

samping obat yang diterima tanpa penjelasan yang baik dan lengkap akan 

dapat mempengaruhi dan mengubah keyakinan dan persepsi pasien 

terhadap pengobatan TB MDR. Menurunnya keyakinan dan persepsi 

pasien akan mempengaruhi motivasi pasien untuk melanjutkan 

pengobatan TB MDR. Untuk itu sangat dibutuhkan pendampingan pasien 

pada awal pengobatan utamanya saat minggu pertama pengobatan 

dengan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mulai dari 

pemahaman tentang TB MDR, penularannya, cara pencegahan, efek 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-protection-motivation/4387
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samping yang dapat ditimbulkan sampai kepada dampak atau akibat yang 

dapat diterima bila tidak melalui pengobatan hingga tuntas.  

Hasil wawancara pada salah satu pasien yang juga merupakan 

kader kesehatan merasa sangat terganggu dengan kondisi yang dihadapi 

saat memulai pengobatan. Akibat efek samping yang dirasakan 

mengakibatkan aktifitas sehari-hari yang sebelumnya dijalani menjadi 

terganggu utamanya dalam pekerjaan. Selain itu, salah satu pasien juga 

memutuskan pengobatan karena efek samping obat yang mengakibatkan 

tidak mampu bekerja, sementara dia merupakan tulang punggung 

keluarga. Sangat dibutuhkan kemampuan diri pasien untuk mengatur  

waktu konsumsi dari berbagai jenis obat yang harus diminum karena 

setiap jenis obat memiliki efek samping berbeda-beda yang dapat 

ditimbulkan. 

Hasil penelitian telah membuktikan intervensi dengan pendekatan 

motivational interviewing mampu meningkatkan efikasi diri pasien menjadi 

lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya proporsi 

pasien yang melanjutkan pengobatan dengan efikasi diri yang baik 

sebanyak 85.7% dengan nilai p=0.000. Hal ini berarti pendekatan 

motivational interviewing menjadi suatu pendekatan yang dapat 

menurunkan LTFU atau mangkir pengobatan pasien TB RO karena 

semakin meningkatnya keyakinan pasien untuk sembuh. Pasien yang 

mempunyai keyakinan keras untuk sembuh akan selalu berupaya kearah 
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pola hidup yang lebih baik dengan pola pikir dan sikap untuk mematuhi 

pengobatan yang baik dan benar. 

Hasil penelitian Sutrisna,AA (2017) menemukan bahwa ada 

hubungan efikasi diri dengan kepatuhan minum obat penderita 

tuberkulosis. Pasien yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan mempunyai 

pola pikir dan sikap untuk mematuhi tindakan pengobatan yang baik dan 

benar. Menurut Herawati, E (2015) bahwa pengetahuan adalah salah satu 

faktor dari proses terbentuknya efikasi diri. Pengetahuan sebagai dasar 

individu untuk menentukan sikap dan perilakunya. Pengetahuan sendiri 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, umur, pengalaman dan 

informasi. Pemberian informasi yang mendalam dari petugas kesehatan 

sangat penting dilakukan sejak awal pengobatan agar pengetahuan 

pasien meningkat. 

Selain efikasi diri, persepsi pasien terhadap respon efektif, 

kerentanan dan keparahan juga meningkat setelah dilakukan intervensi. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan skor sebelum dan setelah 

intervensi dengan nilai p=<0.005 dan semakin meningkatnya proporsi 

persepsi pasien kearah yang lebih baik. Pada respon efektif terjadi 

peningkatan sebesar 28.6%. Persepsi respon efektif yang baik kepada 

pasien akan memberikan pemahaman yang baik kepada pasien bahwa 

pengobatan TB MDR efektif memberikan kesembuhan bila dilaksanakan 

secara teratur. Untuk itu peran petugas kesehatan sangat penting 
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memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya untuk patuh 

berobat sesuai dengan jadwal hingga sembuh. 

Identifikasi persepsi kerentanan yang dirasakan pasien setelah 

dilakukan intervensi juga meningkat menjadi persepsi yang lebih baik 

dengan peningkatan sebesar 21.4% dan nilai p=0.000. Hal ini berarti 

pasien tersebut merasa bahwa anggota keluarga mereka rentan terhadap 

penyakit TB RO seperti yang dialaminya. Hal sama pada persepsi pasien 

tentang keparahan dari penyakit yang dialaminya menunjukkan 

peningkatan persepsi yang lebih baik sebesar 50%. Sebelum intervensi 

sebanyak 4 orang (28.6%) memiliki persepsi yang rendah tentang 

keseriusan penyakit yang dialami dan setelah intervensi meningkat 

menjadi 11 orang (78.6%). Hal ini berarti pendekatan motivational 

interviewing mampu mengubah persepsi pasien menjadi lebih baik bahwa 

penyakit yang sedang mereka alami masih memberikan dampak yang 

serius bagi tubuh mereka, sehingga pasien akan senantiasa berupaya 

untuk teratur berobat hingga sembuh. 

Dalam penelitian Aderita, NI (2016) membuktikan adanya 

hubungan yang positif persepsi kerentanan dan keseriusan dengan 

kepatuhan minum obat pasien TB. Semakin baik persepsi pasien tentang 

kerentanan dan keseriusan dari penyakit yang dideritanya maka semakin 

meningkat kepatuhan minum obat pasien.  

Meningkatnya efikasi diri dan persepsi pasien tentang TB MDR 

berasal dari rutinitas responden melihat pasien-pasien TB MDR yang 
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menjalani pengobatan TB MDR di faskes dengan berbagai macam kondisi 

yang dilihatnya. Disatu sisi melihat beberapa pasien dengan efek samping 

berat saat mengkonsumsi obat dan disisi lainnya melihat beberapa pasien 

dengan efek samping ringan. Hal ini menimbulkan ambivalensi pasien 

saat melihat kedua sisi berbeda. Saat kondisi tersebut terjadi dalam diri 

responden maka akan mudah diarahkan dengan pendekatan motivational 

interviewing dengan beberapa muatan nilai-nilai yang mampu merubah 

persepsi pasien ke arah yang lebih positif. 

Hasil intervensi juga membuktikan adanya pengaruh pendekatan 

motivational interviewing terhadap dukungan keluarga menurut persepsi 

pasien dengan kenaikan skor rata-rata 7.04 dan nilai p=0.005. Adanya 

dukungan keluarga yang baik dapat memberikan motivasi pasien dari 

lingkungan rumah mereka dan ini dapat menolong keberlanjutan 

pengobatan pasien TB RO.  

Penelitian Hutapea (2009) dan Widari (2012) menemukan bahwa 

semakin tinggi dukungan keluarga maka kepatuhan minum obat penderita 

TB semakin tinggi. Dukungan keluarga yang berpengaruh dengan 

kepatuhan minum obat pasien TB adalah perhatian atas kemajuan akan 

pengobatan TB. Kedua hasil penelitian tersebut telah membuktikan 

dukungan keluarga sangat penting dalam pendampingan pasien selama 

pengobatan, khususnya pada pasien TB RO yang setiap hari harus 

menjalani pengobatan di fasilitas kesehatan satelit TB MDR. Begitu pula 

penelitian Fembi (2013) menunjukkan adanya pengaruh pendekatan 
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motivational interviewing terhadap dukungan sosial keluarga menurut 

persepsi penderita TB. 

Adanya dukungan keluarga yang baik diberikan kepada pasien 

mulai saat melayani kebutuhan di rumah sampai di layanan kesehatan 

menjadi hal yang dapat memberikan motivasi pasien untuk menjalani 

pengobatan. Menurut Woodworth dan Marquis yang dikutip oleh 

Notoatmodjo (2003), berdasarkan penyebabnya motivasi dapat dibagi 

menjadi 2 yaitu motivasi intrinsik yakni motif yang berfungsi tanpa 

rangsangan dari luar, karena pada dasarnya dalam diri seseorang sudah 

ada dorongan untuk melakukan sesuatu dan motivasi ekstrinsik yakni 

motif yang berfungsi karena adanya rangsangan dari luar diri seseorang. 

Motivasi merupakan suatu dorongan dari dalam diri seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. Motivasi tidak dapat diamati, yang dapat diamati 

adalah kegiatan atau mungkin alasan-alasan tindakan tersebut 

(Notoatmodjo, 2003) 

Dukungan keluarga merupakan bagian yang akan memperkuat 

keyakinan pasien untuk berobat hingga tuntas. Beberapa pasien 

mengungkapkan bahwa dukungan keluarga sangat dibutuhkan saat dalam 

kondisi lemah. Wawancara yang telah dilakukan pada salah satu pasien 

menyatakan telah memiliki keyakinan dan persepsi yang baik untuk 

melalui pengobatan TB MDR walaupun dalam kondisi yang sangat lemah 

tetap memiliki motivasi yang kuat. Namun dukungan keluarga yang sangat 
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kurang dengan tidak adanya perhatian dan kasih sayang dari orang-orang 

terdekatnya mengakibatkan pasien sering mangkir pengobatan karena 

kondisi pasien sangat lemah sehingga tidak mampu untuk ke fasilitas 

kesehatan untuk berobat. Oleh karena itu, dukungan keluarga terdekat 

sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan pasien karena kebanyakan 

penderita TB RO yang berobat memiliki ketergantungan yang tinggi pada 

orang lain utamanya pada fase awal pengobatan. 

Hasil penelitian tidak membuktikan adanya pengaruh intervensi 

terhadap stigma sosial yang dirasakan oleh pasien. Nilai skor rata-rata 

sebelum dan setelah intervensi menurun sebanyak 3.24 dengan nilai 

p=0.375. Tidak adanya pengaruh stigma yang dirasakan oleh pasien 

terhadap keberlanjutan pengobatan karena stigma yang dirasakan dari 

masyarakat tidak cukup kuat mempengaruhi pasien untuk tidak datang 

berobat karena mereka masih mampu menutupi kondisi penyakitnya. 

Stigma yang justru sangat kuat mempengaruhi keputusan pasien untuk 

berhenti berobat adalah stigma berasal dari petugas kesehatan. Akibatnya 

kualitas interaksi yang dibangun antara pasien dan petugas kesehatan 

menjadi rendah sehingga mempengaruhi transfer informasi dari petugas 

kepada pasien hingga pemahaman pasien tentang pengobatan TB RO 

juga akan menjadi rendah. Pasien yang mendapat perlakuan kurang baik 

dari petugas kesehatan akibat dari penyakit yang dideritanya 

mempengaruhi motivasi pasien untuk berobat. Akibatnya pasien 

mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pengobatan. 
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Stigma muncul karena pengalaman diskriminasi dari orang lain dan 

juga perasaan malu yang muncul dari internal individu tersebut. Pasien 

yang merasakan stigma sosial akan selalu berusaha menutupi 

penyakitnya. Ketakutan yang dirasakan adalah adanya pengucilan dan 

penolakan dari interaksi sosial dan hinaan dari masyarakat.  

Menurut Courtwright and Turner (2010) bahwa meskipun ada 

variasi dalam budaya dan faktor sosiodemografik yang turut menentukan 

stigma tetapi yang menjadi penyebab utama adalah kekhawatiran 

terhadap penularan penyakit. 

Hasil wawancara menunjukkan beberapa pasien merasakan 

adanya stigma sosial yang mempengaruhi sikap dan perilaku pasien 

dalam interaksi sosialnya. Beberapa pasien menutup diri dalam pergaulan 

dengan lingkungan sekitarnya karena merasa takut mendapat perlakuan 

yang kurang baik. Hal ini merupakan salah satu penyebab pasien tidak 

mau menggunakan masker setiap saat dirumah karena takut akan 

diketahui penyakitnya. Namun penerimaan stigma yang dirasakan dari 

masyarakat tidak cukup mempengaruhi keinginan pasien untuk berobat. 

Beberapa pasien lain yang diwawancarai memberikan tanggapan 

yang berbeda bahwa mereka tidak pernah merasakan adanya stigma dari 

masyarakat. Sebaliknya mendapat perlakuan yang sangat simpatik dan 

senantiasa memberikan dukungan untuk tetap semangat menjalani 

pengobatan dan juga tidak mempengaruhi interaksi sosial dengan 
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lingkungan masyarakat yang tetap sama sebelum menderita penyakit TB 

RO.  

Hasil penelitian setelah intervensi menunjukkan proporsi pasien 

yang melanjutkan pengobatan sebelumnya 35.7% meningkat menjadi 

57.1%. Walaupun terjadi peningkatan namun tidak tidak mempengaruhi 

keberlanjutan pengobatan pasien (p=0.370). Menurut Soma et al tahun 

2008 bahwa stigma rendah mengindikasikan adanya harapan yang tinggi 

akan proses perawatan dan menunjukan bahwa program pengurangan 

stigma seharusnya bertujuan untuk mengubah stigma menjadi dukungan 

bagi mereka. 

Hasil wawancara pada pasien mengungkapkan bahwa stigma yang 

dirasakan dari lingkungan sekitarnya tidak mengurangi motivasinya untuk 

melakukan pengobatan setiap hari. Mereka tidak peduli bila mendapat 

perlakuan yang kurang simpatik karena mereka menyadari bahwa 

kesembuhannya adalah hal yang utama dan keluarga sangat mendukung 

dengan setiap hari mengantar ke layanan kesehatan.  Pasien merasa 

lebih nyaman bila bertemu dengan sesama pasien di rumah sakit karena 

mereka dapat saling bertukar pengalaman dan saling memberikan 

dukungan selama menjalani pengobatan. Pasien juga dapat 

membandingkan dirinya dengan pasien lain sehingga hal ini menjadi 

penyemangat bagi pasien bila melihat ada pasien yang lebih parah dari 

dirinya dan melihat ada pasien yang mampu melewati pengobatan dengan 
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baik. Dengan demikian, dukungan terhadap pasien sangatlah penting 

untuk mereduksi stigma dan dampaknya. 

Pada penelitian ini juga menemukan pasien merasa lebih nyaman 

untuk berobat di rumah sakit karena bertemu sesama pasien sehingga 

tidak merasa risih selama menjalani pengobatan terutama kepada 

petugas kesehatan. Pasien dapat bertukar pengalaman dan bercerita 

suka duka menjalani pengobatan. Pasien juga dapat membandingkan 

dirinya dengan pasien lain sehingga hal ini menjadi penyemangat bagi 

pasien bila melihat ada pasien yang lebih parah dari dirinya dan melihat 

ada pasien yang mampu melewati pengobatan dengan baik.  

Pendekatan dengan motivational interviewing adalah salah satu 

model pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan banyaknya masalah 

kasus mangkir. Penerapan pendekatan motivational interviewing telah 

dibuktikan mampu memperbaiki perilaku pasien terhadap pengobatan TB 

MDR karena ditanamkan kesadaran individu untuk mematuhi prinsip 

pengobatan dengan didasari adanya keinginan yang timbul dari dirinya 

sendiri untuk sembuh. Pendekatan ini dapat membantu petugas 

kesehatan pada awal pengobatan kepada pasien TB RO dengan 

menanamkan pemahaman yang mampu mendorong motivasi pasien 

menjalani pengobatan hingga sembuh. 
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C. KEBARUAN STUDI 

1. Pendekatan motivational interviewing merupakan salah satu 

intervensi yang dapat dilakukan untuk menurunkan kejadian lost to 

follow up pasien TB RO dengan membangun persepsi pasien 

menjadi lebih terkonstruksi  terhadap pengobatan TB RO sehingga 

tumbuh motivasi dari diri pasien untuk berobat hingga sembuh 

2. Efikasi diri, respon efektif, persepsi kerentanan, persepsi 

keseriusan penyakit dan dukungan keluarga mampu maintenance 

motivasi pasien selama masa pengobatan TB RO.. 

3. Penelitian yang dilakukan secara berjenjang dalam 3 tahap yang 

dimulai saat penjaringan sebagai terduga TB RO hingga 

pengobatan TB RO selama fase intensif. 
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Screening    
Terduga TB RO 

n=931 

Pemeriksaan geneXpert 
n=880 

Tidak Resisten 
Rifampicin 

n=765 

Resisten 
Rifampicin 

n=115 

TB RO 
n=80 

Bukan TB RO 
n=80 

    

Pengumpulan 
data 

Pemantauan Ketahanan 
Pengobatan selama 8 bulan 

n=80 

Pengumpulan 
data 

Sensor 
n=48 

Event : 
LTFU & Mangkir (21) 

Meninggal (11) 
n=32 

 

Intervensi 
LTFU dan Mangkir 

n=21 

Melanjutkan pengobatan 
n=14 

Tidak melanjutkan 
n=7 

Tahap I 
Analisis Laju 
Densitas TB RO 

Tahap II 
Analisis Ketahanan 
Pengobatan TB RO 

Tahap III 
Intervensi 

Ada perbedaan 

probabilitas survival 

terhadap laju densitas 

kejadian TB RO pada 

pasien ulangan TB 

berdasarkan faktor umur, 

pendidikan, penghasilan, 

tempat pengobatan TB 

   

  

Ada perbedaan 

probabilitas survival 

terhadap ketahanann 

pengobatan pasien TB RO 

berdasarkan  faktor efikasi 

diri,  respon efektif, 

persepsi kerentanan, 

   

  

Pendekatan motivational 

interviewing berpengaruh 

terhadap peningkatan 

motivasi pasien melalui 

efikasi diri, respon efektif, 

persepsi kerentanan, 

persepsi keseriusan dan 

dukungan keluarga untuk 

menekan kejadian lost to 
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BAB V 
PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Umur, pendidikan, penghasilan, tempat pengobatan TB 

sebelumnya, dan riwayat pengobatan TB menunjukkan perbedaan 

probabilitas survival terhadap laju densitas kejadian TB RO pada 

pasien ulangan TB.  

2. Pekerjaan, penghasilan, tempat pengobatan TB sebelumnya, dan 

riwayat pengobatan merupakan faktor risiko kejadian TB RO pada 

pasien ulangan TB.. 

3. Efikasi diri, respon efektif, persepsi tentang kerentanan, dukungan 

keluarga dan stigma sosial menunjukkan perbedaan probabilitas 

survival terhadap ketahanan pengobatan pasien TB RO. 

4. Efikasi diri, respon efektif, persepsi tentang kerentanan, persepsi 

tentang keparahan penyakit, dukungan keluarga dan stigma sosial 

merupakan faktor risiko ketahanan pengobatan pasien TB RO.  

5. Efikasi diri, respon efektif, persepsi tentang kerentanan, dukungan 

keluarga dan stigma sosial berhubungan dengan ketahanan 

pengobatan pasien TB RO.  

6. Pendekatan motivational interviewing menunjukkan pengaruh 

terhadap peningkatan motivasi pasien melalui efikasi diri, respon 

efektif, persepsi kerentanan, persepsi keseriusan dan dukungan 

keluarga untuk menekan kejadian lost to follow up pasien TB RO.  
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B. SARAN 

1. Petugas kesehatan diharapkan dapat menerapkan pendekatan 

motivational interviewing pada awal pengobatan kepada pasien TB RO 

dan keluarganya sehingga tidak ada lagi keraguan untuk menjalani 

pengobatan hingga sembuh dengan menekankan pada efikasi diri, 

persepsi respon efektif, persepsi kerentanan, persepsi keseriusan 

penyakit dan dukungan keluarga. 

2. Keluarga pasien hendaknya senantiasa memberikan dukungan dan 

mendampingi pasien saat menjalani pengobatan TB MDR setiap hari di 

rumah sakit. 

3. Pendampingan dari mantan pasien diawal pengobatan sangat 

dibutuhkan untuk membantu menumbuhkan semangat kepada pasien 

dan saat motivasi pasien mulai menurun dengan pendekatan 

motivational interviewing. 

4. Perlu kajian secara kualitatif yang lebih mendalam untuk menggali 

domain sosial yang mempengaruhi putus berobat pasien TB RO dan 

pengembangan intervensi alternatif untuk meningkatkan kemandirian 

dan motivasi pasien selama menjalani pengobatan sebagai upaya 

dalam meningkatkan keberhasilan pengobatan TB RO 
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KUESIONER 
DETERMINAN SOSIAL LAJU DENSITAS KEJADIAN TB MDR 

 
Data Demografi  
Nomor  : …………………………………….. 

Nama  : …………………………………….. 

Umur : …… tahun 

Alamat : ……………………………………...   

Jenis kelamin : 1. Laki-laki           2. Perempuan 

Tingkat Pendidikan : 1. Tidak Sekolah          2. SD       3. SMP      

4. SMU    5. PT 

Status perkawinan : 1. Belum Nikah  2. Kawin 3. Janda  

4. Duda  

Suku : 1. Bugis 2. Makassar 3. Tator 4. Mandar   

5. Jawa  

Pekerjaan : ………………………………………. 

Penghasilan : Rp………..………………………….. 

Riwayat Kebiasaan Merokok  
1. Status merokok : a. Aktif           b. Pasif c. Pasif dan dahulu 

merokok 

2. Lama merokok : …….tahun 

3. Waktu merokok :  

a. Tidak tentu   b. Setiap hari  c. Seminggu tidak 

tentu    

4. Jenis rokok : a. Filter b. Kretek 

5. Rata-rata jumlah rokok yang digunakan setiap hari : ….batang 

6. Apakah ada yang merokok dalam serumah?   a. Ada     b. Tidak 

ada 

7. Bila ya, siapa? Sebutkan....................... 
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Penyakit Komorbid 
1. Diabetes Mellitus   :  a. Ya         b. Tidak 

2. HIV-AIDS :  a. Ya         b. Tidak  

3. Penyakit lain :  Sebutkan …………………….. 

Diagnosis TB 
1. Kriteria suspek TB MDR : …………. 

2. Hasil pemeriksaan geneXpert : ………. 

3. Berapa lama anda minum obat sebelum dirujuk ke RS Labuang 
Baji?.....bulan 

4. Apakah anda mempunyai riwayat TB sebelumnya? 

a. Ya 

b. Tidak 

5. Jika ya, bulan dan tahun berapa? …….. 

6. Dimana pertama kali anda terdiagnosis TB? 

a. Klinik swasta 

b. Faskes pemerintah :   PKM/RS/BBKPM 

c. Dokter Praktek Mandiri (DPM) 

d. Pengobatan alternative 

e. Lain-lain, sebutkan……….. 

7. Dimana pertama kali mendapatkan obat TB 

a. Membeli obat berdasarkan resep dokter dari klinik swasta 

b. Membeli obat berdasarkan resep dokter dari RS atau BBKPM 

c. Obat diberikan gratis dari PKM/RS/BBKPM 

d. Membeli obat berdasarkan resep  dokter dari DPM 

e. Mengobati sendiri dengan obat alternatif 

f. Lain-lain, sebutkan…….. 

8. Berapa macam obat TB yang diminum sebelumnya ? …… 

9. Berapa lama anda minum obat TB tersebut? …….. 
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10. Apakah anda pernah terputus minum obat TB (tidak cukup 
dosisnya) :  

a. Ya                      b. Tidak 

11. Berapa kali anda berobat ulang TB? ……. 

12. Apakah anda mempunyai keluarga yang menderita TB? …….. 

13. Bila ya, siapa? Sebutkan …………….. 

14. Apakah ada anak-anak yang tinggal serumah dengan anda ? ….. 

15. Bila ya, umur anak tersebut ? …….. tahun 

16. Siapa yang merujuk atau meminta anda untuk pemeriksaan TB 
MDR :  

a. Petugas kesehatan 

b. Keluarga 

c. Kader kesehatan 

d. Lain-lain, ……………. 

17.  Pola resistensi obat TB berdasarkan hasil DST : 
………………………. 

18. Apa yang anda rasakan setelah mengetahui anda terdiagnosis TB 
MDR ? 

a. Biasa-biasa saja 

b. Stress 

c. Putus asa 

d. Takut 

e. Lain-lain,………. 
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Keterangan Tambahan  
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KUESIONER SURVIVAL PENGOBATAN TB MDR 
A.  Efikasi Diri 

THE COPD SELF EFFICACY SCORING (CSES) 
Pernyataan berikut tentang beberapa situasi yang dapat 

mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Tentukan seberapa yakin anda 

tetap mampu mengatasi kesulitan bernafas pada beberapa situasi 

dibawah ini. Berilah tanda rumput yang sesuai dengan kondisi anda, 

yaitu dengan pilihan sebagai berikut : 

Sangat Yakin (SY)  :  apabila anda merasa SANGAT YAKIN 
mampu mengatasi kesulitan bernafas sesuai 
situasi tersebut. 

Yakin (Y)  :  apabila anda merasa YAKIN mampu 
mengatasi kesulitan bernafas sesuai situasi 
tersebut. 

Agak Yakin (AY)  : apabila anda merasa KADANG YAKIN 
mampu atau KADANG TIDAK YAKIN mampu 
mengatasi kesulitan bernafas sesuai situasi 
tersebut. 

Tidak Yakin (TY)  : apabila anda merasa TIDAK YAKIN mampu 
mengatasi kesulitan bernafas sesuai situasi 
tersebut. 

No Pernyataan SY Y AY TY 

1 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya lelah 

    

2 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika udara menjadi lembab 

    

3 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika cuaca berubah dari panas 

ke dingin 

    

4 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya merasa tertekan atau 

sedih 

    

5 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan     
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bernafas ketika berjalan menaiki tangga 

6 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya (menolak) merasa 

tidak memiliki masalah pernafasan 

    

7 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika disekitar saya ada yang 

merokok 

    

8 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya marah 

    

9 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya melakukan kegiatan 

fisik 

    

10 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya mempunyai kesulitan 

permasalahan hidup 

    

11 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya tidak mampu 

melakukan hubungan seksual 

    

12 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya mengalami putus asa 

    

13 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya mengangkat beban 

berat 

    

14 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya merasa orang lain 

tidak menyukai saya 

    

15 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya berteriak 

    

16 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya berbaring ditempat 
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tidur 

17 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika cuaca sangat panas atau 

sangat dingin 

    

18 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya tertawa terbahak-

bahak 

    

19 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya tidak mematuhi aturan 

makan yang telah ditetapkan 

    

20 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya merasa tidak berdaya 

    

21 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya sakit (batuk, pilek dan 

sakit tenggorokan) 

    

 

22 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya malas berhubungan 

dengan orang dan lingkungan disekitar 

saya 

    

23 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya merasa cemas 

    

24 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya berada ditempat yang 

udaranya kotor 

    

25 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya terlalu banyak makan 

    

26 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya merasa tertekan 

(stress) 

    

27 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan     
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bernafas ketika terdapat gangguan 

pernafasan 

28 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya melakukan kegiatan 

ditempat yang pertukaran udaranya buruk 

    

29 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya merasa takut 

    

30 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya kehilangan benda atau 

orang yang saya cintai 

    

31 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya mempunyai masalah 

    

32 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya merasa tidak mampu 

berbuat apa-apa 

    

33 Saya merasa mampu mengatasi kesulitan 

bernafas ketika saya merasa tergesa-gesa 

    

Diadopsi dari The COPD Self Efficacy Scale (CSES) oleh Wigal (1991) 
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B. Persepsi Respon Efektif 

Pernyataan berikut tentang beberapa situasi yang dapat memberikan 
persepsi kepada anda. Tentukan seberapa anda setuju dari 
pernyataan yang ada. Berilah tanda rumput yang sesuai dengan 
kondisi anda, yaitu dengan pilihan sebagai berikut : 
Sangat Setuju (SS)  : apabila anda merasa SANGAT 

SETUJU terhadap pernyataan yang 
ada. 

Setuju (S)  :  apabila anda merasa SETUJU terhadap 
pernyataan yang ada. 

Tidak Tahu (TT) : apabila anda merasa TIDAK TAHU 
terhadap pernyataan yang ada. 

Tidak Setuju (TS)  :  apabila anda merasa TIDAK SETUJU 
terhadap pernyataan yang ada. 

Sangat Tidak Setuju (STS)  :  apabila anda merasa SANGAT TIDAK 
SETUJU terhadap pernyataan yang 
ada. 

No Pernyataan SS S TT TS STS 

1 Penyakit TB MDR dapat disembuhkan      

2 Penyakit TB MDR mempunyai obat yang 

efektif 

     

3 Bila teratur berobat maka TB MDR 

dapat disembuhkan  

     

4 Efek samping obat tidak membuat anda 

putus berobat 

     

5 Pengobatan jangka panjang tidak 

membuat anda merasa jenuh 

     

6 Pengobatan TB MDR dengan jumlah 

obat yang banyak tidak membuat anda 

bosan 

     

7 Pengobatan TB MDR yang teratur 

membuat anda menjadi lebih sehat 

     

8 TB MDR mempunyai obat yang gratis 

yang berkhasiat  
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9 TB MDR tidak dapat disembuhkan 

dengan pengobatan alternative 

     

10 Perilaku hidup sehat dapat menghindari 

penularan TB MDR kepada keluarga 

dan lingkungannya 

     

11 Pengobatan penyakit TB MDR tidak 

membuat anda kehilangan semangat 

untuk hidup 

     

12 Pengobatan TB MDR tidak mengganggu 

aktifitas hidup sehari-hari 

     

13 Penyakit TB MDR adalah penyakit yang 

tidak perlu dikucilkan 

     

14 Penggunaan masker tidak membuat 

anda merasa risih bergaul dengan 

keluarga dan lingkungan sekitarnya 

     

15 Tidak sulit untuk mendapatkan 

pengobatan TB MDR 

     

 
C. Persepsi Kerentanan TB MDR 

No Pernyataan SS S TT TS STS 

1 Pengobatan yang tidak teratur 

memudahkan terjadinya TB MDR 

     

2 Penyakit TB MDR lebih mudah terjadi 

bila minum obat TB kurang dari 6 bulan 

     

3 Seseorang akan makin mudah untuk 

mendapatkan TB MDR karena 

pengobatan TB sebelumnya 

     

4 Seseorang akan mudah mendapatkan 

TB MDR dikemudian hari karena 

pengobatan TB berulang 
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5 Setiap orang mempunyai risiko untuk  

tertular TB MDR 

     

6 Orang yang menderita TB MDR akan 

menularkan juga kuman TB MDR 

     

7 Penderita TB MDR yang tidak 

menggunakan masker akan dapat 

menularkan kuman TB MDR kepada 

orang lain 

     

8 Setiap penderita TB yang berobat tidak 

sesuai dengan dosisnya akan mudah 

menderita TB MDR/TB XDR 

     

9 Pengobatan TB MDR yang tidak rutin 

akan dapat menimbulkan TB XDR 

     

10 Tidak memutuskan pengobatan TB 

sebelum waktunya bila sudah merasa 

lebih sehat  

     

11 Anda akan dapat menularkan kuman TB 

MDR kepada keluarga melalui udara 

     

12 Anda akan dapat menularkan kuman TB 

MDR dengan berbicara, batuk atau 

bersin 

     

13 Obat TB harus dihentikan selamanya 

bila terjadi efek samping berat pada obat  

     

14 Obat TB sangat efektif untuk 

menyembuhkan penyakit TB sehingga 

risiko TB MDR menjadi kecil 

     

15 Penderita TB lebih mudah menderita TB 

MDR bila tidak menggunakan obat TB 

sesuai regimennya 
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D. Persepsi Tentang Keparahan TB MDR 

No Pernyataan SS S TT TS STS 

1 TB MDR merupakan penyakit serius       

2 Penyakit TB MDR dapat merusak paru-

paru 

     

3 Penyakit TB MDR membuat anda tidak 

dapat bekerja 

     

4 Penyakit TB MDR memberi efek yang 

buruk bagi keluarga anda 

     

5 Penyakit TB MDR menyebabkan anda 

lebih menderita 

     

6 Efek samping setelah minum obat 

membuat anda sangat menderita 

     

7 Penyakit TB MDR menghabiskan seluruh 

energimu 

     

8 Penyakit TB MDR membuat anda sulit 

untuk bernafas 

     

9 Penyakit TB MDR membuat anda kurang 

nafsu makan 

     

10 Penyakit TB MDR menghabiskan waktu 

untuk minum obat 

     

11 Penyakit TB MDR membuat anda kurang 

tidur 

     

12 Penyakit TB MDR membuat anda 

membatasi pergaulan dengan keluarga 

     

13 Penyakit TB MDR membuat anda kurang 

percaya diri 

     

14 Pengobatan penyakit TB MDR yang tidak 

teratur mengakibatkan pengobatan yang 

lebih lama 
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15 Pengobatan penyakit TB MDR yang tidak 

teratur mengakibatkan TB XDR 

     

 

Dukungan Keluarga 
Pernyataan berikut tentang beberapa situasi yang keluarga anda dapat 
berikan dukungan kepada anda. Tentukan seberapa anda pernah 
mengalami situasi dari pernyataan yang ada. Berilah tanda rumput 
yang sesuai dengan kondisi anda, yaitu dengan pilihan sebagai berikut 
: 
Tidak Pernah (TP)  :  apabila anda merasa TIDAK PERNAH 

terhadap pernyataan yang ada. 
Kadang-Kadang (KK)  :  apabila anda merasa KADANG-

KADANG terhadap pernyataan yang 
ada. 

Sering (S)  :  apabila anda merasa SERING terhadap 
pernyataan yang ada. 

No Pernyataan TP KK S 

Keluarga saya : 

1 Mengantar saya ke RS/Puskesmas untuk meminum obat 

TB MDR 

   

2 Sering mendorong saya untuk patuh dalam pengobatan    

3 Ada disaat saya merasa kesepian dan putus asa    

4 Menemani saya minum obat hingga tuntas    

5 Menginformasikan tentang manfaat dan risiko yang terjadi 

bila tidak minum obat teratur 

   

6 Mengingatkan minum obat setiap hari    

7 Memberikan perhatian dan kasih sayang    

8 Mengantarkan saya bila ada efek samping    

9 Mau mendengarkan keluh kesah saya    

10 Menemani saya memeriksakan dahak rutin bulanan di RS 

rujukan 

   

11 Memberikan perhatian atas penyakit yang saya rasakan    

12 Ada saat dibutuhkan    
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13 Ada saat saya merasa sendiri    

14 Membantu menyiapkan kebutuhan untuk minum obat    

15 Memenuhi kebutuhan makan-minum saya di rumah    

16 Merawat saya di rumah dengan ikhlas    

17 Memberikan penghargaan  bila saya sedang putus asa    

18 Mengingatkan saya untuk senantiasa pasrah dan 

bersyukur kepada Tuhan 

   

19 Tidak mempermasalahkan masalah biaya selama 

pengobatan 

   

20 Menyayangi saya    

21 Membantu mengaturkan obat yang diminum di 

RS/Puskesmas 

   

22 Merawat saya bila ada efek samping obat    

23 Memberi nasehat disaat menghadapi masalah dalam 

pengobatan TB MDR 

   

24 Sering memberikan semangat untuk sembuh    

25 Senantiasa menjaga saya tanpa beban    

 
E. Stigma TB 

Pernyataan berikut tentang beberapa situasi yang dapat memberikan 

stigma kepada anda dan perasaan yang anda rasakan. Tentukan 

seberapa anda setuju dari pernyataan yang ada. Berilah tanda rumput 

yang sesuai dengan kondisi anda, yaitu dengan pilihan sebagai berikut 

: 

Sangat Tidak Setuju (STS)  :  apabila anda merasa SANGAT TIDAK 
SETUJU terhadap pernyataan yang 

ada. 

Tidak Setuju (TS)  :  apabila anda merasa TIDAK SETUJU 
terhadap pernyataan yang ada. 
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Setuju (S)  :  apabila anda merasa SETUJU terhadap 

pernyataan yang ada. 

Sangat Setuju (SS)  : apabila anda merasa SANGAT 
SETUJU terhadap pernyataan yang 

ada. 

    
No 

Pernyataan STS TS S SS 

A Perspektif masyarakat terhadap 
tuberculosis 

    

 Beberapa orang tidak menyukai ada 

orang yang menderita TB tinggal di 

lingkungan sekitarnya 

    

1 Beberapa orang tidak ingin makan atau 

minum dengan teman yang mempunyai 

penyakit TB 

    

2 Beberapa orang merasa tidak nyaman 

dekat dengan penderita TB 

    

3 Jika seseorang menderita TB, beberapa 

anggota masyarakat akan berperilaku 

berbeda terhadap kehidupan mereka 

    

4 Beberapa orang tidak menginginkan 

penderita TB bermain dengan anak 

mereka 

    

5 Beberapa orang tetap menjaga jarak 

dengan penderita TB 

    

6 Beberapa orang berpikir bahwa mereka 

dengan TB menjijikkan 

    

7 Beberapa orang tidak ingin berbicara 

dengan penderita TB 

    

8 Beberapa orang takut dengan mereka     
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yang menderita TB 

9 Beberapa orang mencoba untuk tidak 

menyentuh penderita TB 

    

10 Beberapa orang mungkin tidak ingin 

minum atau makan dengan keluarga 

yang  mempunyai penyakit TB  

    

11 Beberapa orang menyukai tidak ada 

penderita TB yang  tinggal ditengah-

tengah masyarakat 

    

      

B Perspektif pasien terhadap 
tuberculosis 

STS TS S SS 

1 Beberapa orang dengan TB merasa 

sakit hati  bagaimana orang lain 

memberikan reaksi ketika mengetahui 

mereka menderita TB 

    

2 Beberapa orang dengan TB kehilangan 

teman ketika mereka memberitahukan 

kepada temannya bahwa mereka 

menderitaTB 

    

3 Beberapa orang dengan TB merasa 

sendiri 

    

4 Beberapa orang dengan TB menjaga 

jarak untuk mencegah terjadinya 

penularan kuman penyakit 

    

5 Beberapa orang dengan TB takut untuk 

memberitahu orang-orang diluar lingkup 

keluarga bahwa mereka menderita TB 

    

6 Beberapa orang dengan TB merasa 

takut untuk berkunjung ke klinik TB 
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karena kemungkinan orang lain akan 

melihat mereka disana 

7 Beberapa orang dengan TB takut untuk 

menceritakan kepada orang lain tentang 

penyakitnya, karena kemungkinan 

mereka juga berfikir menderita HIV/AIDS 

    

8 Beberapa orang dengan TB merasa 

bersalah/berdosa sebab keluarga 

memiliki beban dalam merawat mereka 

    

9 Beberapa orang dengan TB akan 

memilih berhati-hati untuk mengatakan 

bahwa mereka menderita TB 

    

10 Beberapa orang dengan TB merasa 

bersalah dengan penyakitnya karena 

perilaku buruk mereka (merokok, minum 

minuman keras dan lain-lain) 

    

11 Beberapa orang dengan TB 

dikhawatirkan juga memiliki penyakit 

AIDS 

    

12 Beberapa orang dengan TB merasa 

takut untuk menceritakan kepada 

keluarga mereka bahwa mereka 

menderita TB 
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MODUL PELAKSANAAN 
MOTIVATIONAL INTERWIEWING UNTUK KEPATUHAN 

PENGOBATAN TB RO PADA PASIEN LOST TO FOLLOW UP  
 
A. LATAR BELAKANG 

Tubekulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan utama di 

Indonesia dan Indonesia menjadi salah satu negara dengan beban TB 

terbanyak di dunia. Bahkan saat ini permasalahan TB juga semakin 

kompleks dengan adanya TB Resisten Obat (TB RO). TB resisten obat 

menjadi tantangan baru dalam peengendalian TB di Indonesia. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, Program Pengendalian Tuberkulosis 

mulai melaksanakan kegiatan Manajemen Terpadu Pengendalian TB 

Resisten Obat (MTPTRO) pada tahun 2009. 

Penatalaksanaan pasien TB dan TB RO juga berbeda. Tantangan 

dalam tatalaksana pasien TB RO jauh lebih besar karena pengobatan 

lebih lama dan efek samping yang lebih berat. Akibatnya banyak kasus TB 

RO mengalami lost to follow up  dalam perjalanan pengobatan TB RO. 

Selain itu beberapa pasien yang telah tegak diagnosis TB RO menolak 

memulai pengobatan dengan berbagai alasan seperti jarak yang jauh 

karena pengobatan harus dilakukan di fasilitas kesehatan setiap hari, 

masalah pekerjaan, psikososial, dan ekonomi.  

Kasus lost to follow up dapat disebabkan oleh beberapa hal 

seperti efek samping obat, rendahnya keyakinan untuk sembuh, 

rendahnya persepsi tentang penyakit TB RO, masalah psikososial, 
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kurangnya dukungan keluarga, dan stigma sosial. Untuk itu, kasus lost to 

follow up harus segera dapat dikurangi dengan pendekatan yang spesifik 

kepada masing-masing pasien dalam hal ini dibutuhkan komunikasi yang 

baik antara pasien, keluarga pasien dan petugas kesehatan atau kader 

kesehatan. 

Pendekatan spesifik dapat dilakukan dengan mengembangkan 

model motivational interviewing. Model ini meningkatkan motivasi dan 

kemandirian pasien untuk berobat karena ditanamkan kesadaran invidu 

yang didasari dari keinginan untuk sembuh. Model motivational 

interviewing dapat dilakukan saat pasien akan memulai pengobatan, 

selama menjalani pengobatan dan saat pasien mulai menurun 

motivasinya selama dalam pengobatan. 

B. PENDEKATAN MOTIVATIONAL INTERVIEWING 

Motivational Interviewing (MI) atau dikenal dengan komunikasi 

motivasi merupakan teknik komunikasi yang bersifat mengarahkan, 

berpusat pada pasien untuk memperoleh perubahan perilaku dengan cara 

membantu pasien menggali dan mengatasi sikap mendua (ambivalensi) 

dalam membuat keputusan. Metode ini baru berkembang pada tahun 

1983 yang disusun oleh William R Miller dan Stephen Rollnick. Model ini 

didasari konsep bahwa perubahan perilaku lebih mungkin terjadi bila 

seseorang menemukan alasan untuk berubah dari dirinya sendiri daripada 

diyakinkan orang lain (misal : oleh dokter/perawat). 
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Tujuan MI adalah untuk terjadinya perubahan perilaku ke arah 

yang sehat dan bertanggung jawab selain itu untuk memotivasi pasien 

agar mampu menyelesaikan pengobatan. Mekanisme MI bekerja dengan 

mengaktifkan motivasi untuk berubah yang ada pada klien dan 

mendorong kepatuhan akan pengobatan medis yang dibutuhkan oleh 

mereka. MI melihat bahwa setiap individu biasanya merasa ambivalen 

untuk berubah. Mereka terjebak antara argumen yang membuat mereka 

mau untuk berubah dan menghalangi diri mereka untuk berubah. Fokus 

dari MI adalah untuk membantu individu membicarakan dan mengatasi 

ambivalensi mereka untuk mengubah tingkah laku dengan menggunakan 

motivasi, energi dan komitmen mereka untuk melakukan hal tersebut. 

(Miller dan Rolnick, 1991). 

Teknik komunikasi motivasi menggunakan beberapa pendekatan 

yaitu : 

d. Berpusat pada pasien. 

Komunikasi motivasi berpusat pada pasien didasarkan pada 

asumsi bahwa pasien memiliki kemampuan didalam dirinya untuk 

menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga peran dari petugas 

kesehatan adalah memunculkan motivasi pasien dan menciptakan 

lingkungan yang mendukung bagi perubahan perilaku pasien. 

Hubungan petugas kesehatan dengan pasien merupakan kolaborasi 

dan kemitraan, dimana petugas diharapkan bersikap netral dan 

menghargai otonomi pasien. 
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e. Mengarahkan. 

Percakapan dalam komunikasi motivasi bersifat 

mengarahkan, dimana percakapan antara petugas kesehatan dengan 

pasien bukan sekedar “ngobrol”, namun petugas kesehatan akan 

menggunakan keterampilannya untuk mengarahkan percakapan 

kearah tujuan perilaku yang diinginkan. 

f. Gaya konseling untuk perubahan perilaku dengan membantu 
pasien untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan sikap mendua 
(ambivalensi).  

Sikap mendua adalah ketika pasien melihat keuntungan dan 

hambatan untuk berubah, dan belum yakin untuk memutuskan mana 

yang akan dipilihnya. Pasien yang menyatakan sikap mendua sering 

kali diperlakukan sebagai hal yang salah oleh petugas, namun 

sebenarnya hal ini normal. Pasien yang belum memiliki sikap mendua 

mengenai situasi yang mereka hadapi biasanya tidak melihat alasan 

untuk berubah. Pasien yang sudah memiliki sikap mendua sudah 

selangkah lebih dekat untuk berubah. Tujuan dari petugas kesehatan 

adalah untuk mengarahkannya kepada perubahan sekaligus 

menghormati otonomi pasien untuk membuat pilihannya. Hal yang perlu 

diingat ketika kita membantu pasien menyelesaikan sikap menduanya, 

sering kali kita secara refleks menyarankan perbaikan atas perilaku 

yang perlu diubah, sehingga pasien akan menyatakan keberatan 

mengenai mengapa dia tidak dapat berubah. Jika kita memicu pasien 
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untuk menyuarakan semua keberatannya untuk tidak berubah, maka 

apa hasil akhir yang dapat diprediksi? 

Prinsip umum dari Komunikasi Motivasi atau MI adalah: 

e. Menunjukkan empati 

Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan 

memahami perasaan orang lain. Didalam menerapkan KM petugas 

kesehatan menaruh perhatian penuh untuk memahami pasien dan 

melihat masalah dari sudut pandang pasien. 

f. Hindari perdebatan 

Di dalam praktik sehari-hari yang berhubungan dengan 

kesehatan, pasien seringkali membuat keputusan yang menurut 

petugas kurang tepat sehingga petugas cenderung mengarahkan ke 

arah yang benar. Dalam penerapan KM, sebaiknya petugas 

menghindari perdebatan untuk mengubah keputusan pasien karena 

membuat pasien tidak nyaman. Ketika kita sebagai petugas 

kesehatan mengemukan alasan untuk berubah, maka pasien akan 

mengemukakan alasan untuk tidak berubah. Pada perdebatan ini, 

petugas kesehatan akan kalah, karena pasien akan lebih banyak 

mengikuti pendapat mereka daripada mengikuti pendapat petugas 

kesehatan. Daripada berdebat dengan pasien, petugas kesehatan 

sebaiknya menggunakan keterampilan mereka untuk bergulir bersama 

perlawanan dengan mencari pemahaman yang lebih baik dari alasan 
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yang dikemukakan oleh pasien yang mendasari keputusan mereka 

dan bekerjsama untuk mencari pilihan yang lebih baik bagi pasien. 

Petugas sebaiknya memahami dan mengetahui alasan 

mengapa pasien mengambil keputusan tersebut, serta  bekerja sama 

untuk menggali pilihan-pilihan lain yang lebih baik bagi pasien. 

g. Mengembangkan Kesenjangan 

Ketika seorang pasien belum merasakan sikap mendua 

(ambivalensi), maka mereka belum melihat mengapa mereka perlu 

berubah. Pada situasi ini, petugas kesehatan dapat membantu pasien 

untuk mengembangkan kesenjangan, dengan cara meminta pasien 

membayangkan kesenjangan antara situasi mereka saat ini dan 

harapan mereka. Sebagai contoh petugas kesehatan membimbing 

pasien untuk membayangkan situasi yang mungkin terjadi ketika pasien 

memutuskan untuk mulai pengobatan dan membandingkannya dengan 

situasi yang mungkin terjadi ketika pasien memutuskan tidak memulai 

pengobatan. Hal ini diharapkan dapat membantu pasien melihat 

dampak negatif dan positif dari masalah kesehatannya dan termotivasi 

untuk membuat suatu keputusan yang tepat. 

h. Memampukan pasien dalam membuat keputusan 

Melalui tahapan di atas pasien dibantu untuk membuat 

keputusan yang lahir dari dirinya sendiri, bukan lahir dari petugas 

kesehatan.Petugas kesehatan bukan hanya membantu pasien dalam 
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meneguhkan motivasi tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan 

kemampuan pasien untuk berubah menjadi lebih baik. 

Petugas kesehatan perlu menyadari bahwa keputusan yang 

diambil sepenuhnya adalah otonomi pasien. Hal ini berarti kita bukan 

hanya mendukung pasien membuat keputusan yang tepat terkait 

kesehatannya, namun petugas kesehatan juga perlu untuk menerima 

hak pasien untuk membuat keputusan bahkan ketika pasien 

memutuskan untuk belum berubah. Bagi kebanyakan petugas 

kesehatan, hal terakhir ini sulit dilakukan. Petugas kesehatan 

mendukung keputusan pasien dan menanyakan kepada pasien apa 

yang bisa dibantu untuk memudahkan pasien menjalani pengobatan. 

C. PELAKSANAAN MOTIVATIONAL INTERVIEWING (MI) 

Bentuk gaya komunikasi dalam MI adalah memandu (guiding) 

dibandingkan dengan mengarahkan (directing) atau mengikuti (following). 

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga kemampuan komunikasi inti dalam 

MI yang perlu dikuasai dalam penerapannya, yaitu : 

1. Bertanya (asking) yaitu menanyakan tujuan individu dan mengenal 

lebih dalam mengenai pasien. 

2. Mendengar (listening) yaitu kemampuan mendengar yang digunakan 

dalam MI adalah mendengar reflektif. Kemampuan ini menuntut 

kepekaan, kesabaran dan kemampuan untuk menangkap apa yang 

dialami pasien dan merefleksikannya dalam kata-kata yang dipilih 

dengan baik. Memilih apa yang direfleksikan termasuk ke dalam yang 
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penting dalam memandu pasien untuk mengatasi ambivalensinya untuk 

berubah. Meringkas merupakan hal yang juga harus dilakukan. Proses 

mendengarkan dan memandu membantu individu untuk terus berbicara 

dan bergerak maju kearah perubahan. Membantu pasien untuk tetap 

berpikir dan mengeksplorasi alasan (hasrat, kemampuan dan 

kebutuhan) untuk berubah dibandingkan terus kembali pada keadaan 

ambivalensi antara pro dan kontra perubahan yang dapat membuat 

pasien lebih menutup diri. 

3. Menginformasikan (informing) yaitu memberikan informasi kepada 

pasien, terdapat beberapa hal yng harus dilakukan, yaitu: 

a. Meminta izin : menyediakan informasi dengan kesediaan dari pasien 

merupakan hal yang fundamental dalam memandu. 

Menginformasikan bisa menstimulasi resistensi ketika pasien tidak 

siap atau tidak mau untuk menerima informasi tersebut. Dengan 

prinsip menghormati otonomi pasien, memberikan informasi atau 

saran ketika ia mempunyai izin untuk melakukan hal tersebut. 

Beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk meminta izin selain 

menunggu pasien bertanya adalah announcing, first choice dan 

prefacing. 

b. Menawarkan pilihan : saat memberikan informasi, berikan atau 

tawarkan alternatif-alternatif yang memungkinkan. Hal ini 

mendukung otonomi pasien. 
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c. Bicara mengenai apa yang orang lain lakukan dalam situasi yang 

sama dengan pasien.  

Berikut merupakan panduan konseling dengan menggunakan MI 

yang dikonstruksikan oleh Rollnick, Miller dan Butler (2008): 

1. Mencapai persetujuan dalam fokus terapi 

a. Membangun rapport. Dasar dari konseling yang baik adalah atmosfir 

yang bersahabat dan suportif. Semakin pasien merasa dipahami, 

semakin baik kemajuan yang dicapai selama konsultasi. 

b. Menyusun agenda. Jika sasaran perubahan hanya satu perilaku 

maka tugas yang diberikan bisa langsung pada titik permasalahan. 

Mengangkat topik dan meminta izin untuk membicarakan hal 

tersebut. Jika banyak perilaku yang menjadi fokus perubah, maka 

ajak pasien untuk mempertimbangkan semua kemungkinan, 

perhatikan preferensi dan kesiapan mereka untuk berubah, tetapi 

juga jujur mengenai kekhawatiran yang dirasakan. Lakukan hingga 

tercapai persetujuan mengenai fokus perilaku yang dibicarakan. 

c. Menekankan pada pendekatan yang dipakai dalam  konseling. 

2. Eksplorasi dan membangun motivasi untuk berubah 

Hal ini merupakan inti dari diskusi mengenai perubahan perilaku, 

mendengarkan masalah pasien dalam menghadapi perubahan dan 

mengajak pasien untuk memperkuat alasan dan bagaimana mereka 

bisa berubah. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah : 
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a. Bertukar informasi : meenggunakan kerangka atau pola pikir yang 

berbeda dapat membantu meningkatkan motivasi pasien untuk 

berubah. 

b. Menanyakan pertanyaan berguna yang berfungsi mengarahkan 

pasien. Kombinasikan hal ini dengan kemampuan mendengar 

reflektif. Hal ini bisa sangat efektif dalam mengajak pasien untuk 

memperjelas apa yang mereka rasakan dan mempertimbangkan 

perspektif  yang berbeda, serta dapat mengeksplorasi hubungan 

antara perubahan tingkah laku dengan nilai yang mereka punya. 

c. Gunakan strategi yang terstruktur. 

3. Meringkas kemajuan yang telah dicapai 

Diantara berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan dalam meringkas 

kemajuan, dibawah ini beberapa proses yang bisa dilakukan : 

a. Memberikan ringkasan yang panjang. Lanjutkan dengan 

menanyakan pasien apa langkah selanjutnya. 

b. Kembali pada agenda yang telah ditetapkan untuk memperjelas 

kemajuan dan mencapai persetujuan arah yang akan dituju 

selanjutnya. 

c. Mempertimbangkan langkah selanjutnya. Perjelas rencana pasien 

dimasa depan yang disetujui   

Fase Perubahan MI 

1. Menurunnya resistensi untuk berubah 

2. Menurunnya diskusi mengenai masalah 
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3. Terdapat suatu tanda resolusi dimana pasien terlihat lebih tenang dan 

tidak terlalu jenuh dengan masalahnya 

4. Meningkatnya pertanyaan mengenai perubahan 

5. Mencoba beberapa cara untuk berubah 

6. Meningkatnya change talk. Langkah pertama untuk menolong pasien 

membuat argumen untuk berubah adalah dengan mengenali change 

talk yang kemudian dibandingkan dengan resistensi. Terdapat 6 tema 

berbeda dari change talk yaitu hasrat, kemampuan, alasan, kebutuhan, 

komitmen dan mengambil langkah. 

Berikut pelaksanaan pendekatan motivational interviewing untuk 

Terapi Kepatuhan (Compliance Therapy) pada pasien TB RO 

28. Mengajak pasien untuk melihat kembali riwayat penyakitnya untuk 

memastikan konseptualisasi dari penyakitnya dan melihat sikapnya 

terhadap masalah dan penanganannya 

29. Mencoba untuk menghubungkan penghentian medikasi dengan 

kekambuhan TB 

30. Mengakui dan menerima pengalaman negatif pasien saat penanganan 

dilakukan 

31. Secara berhati-hati mencoba untuk membicarakan penyangkalan 

pasien terhadap kondisinya 

32.  Menanyakan kepada pasien mengapa orang lain bisa berpikir bahwa 

ada masalah pada dirinya 

33. Menanyakan kepada pasien bagaimana dia mengevaluasi perilaku 

yang sama pada orang lain. (Jika terdapat resistensi yang kuat untuk 

mengakui adanya masalah, tidak usah dibahas lagi) 

34. Secara berhati-hati mencoba membicarakan kebutuhan pasien 

terhadap pengobatan 
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35. Secara perlahan membicarakan kepada pasien mengenai 

konsekuensi sosial 

36. Secara lembut mencoba membahas mengenai disrupsi pada gaya 

hidup 

37. Menyediakan informasi dasar mengenai simptom TB RO 

38. Mengeksplorasi ambivalensi pasien terhadap penanganan yang 

disarankan untuknya 

39. Menanyakan kepada pasien untuk berkomentar terhadap penyebab 

umum seseorang menjadi resisten terhadap penanganan yang 

dilakukan 

40. Mendiskusikan dengan pasien perasaan kurang percaya mengenai 

penanganan dan sikap pro serta kontra terhadap medikasi 

41. Secara terbuka memprediksi beberapa hal yang membuat mereka 

tidak percaya mengenai pengobatan seperti efek samping yang dapat 

dirasakan mulai efek samping ringan sampai berat, perlakuan yang 

dapat diterima dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. 

 

42. Menginformasikan dan mengkoreksi miskonsepsi jika pasien bingung 

mengenai simptom dan efek samping jika dibutuhkan 

43. Mendiskusikan kecenderungan alamiah yang dapat terjadi untuk 

berhenti menggunakan medikasi ketika sudah merasa lebih baik 

44. Mengeksplorasi makna pasien mengenai medikasi, seperti identitas 

sebagai “orang sakit” 

45. Mengajak pasien untuk melihat keuntungan dari pengobatan TB RO 

hingga sembuh 

46. Menekankan keuntungan dari pengobatan, terutama ketika mereka 

dikonsumsi sesuai dengan yang dianjurkan 

47. Memberikan umpan balik mengenai efek samping dari pengobatan 

yang dilaporkan oleh pasien 

48. Menekankan pada keuntungan tidak langsung dari medikasi seperti 

dapat berinteraksi dengan lebih baik pada orang lain 



 
 

313 
 

49. Gunakan metafora, seperti medikasi sebagai hal yang melndungi 

untuk menciptakan tingkat dari disonansi kognitif pada pasien, bahwa 

kepatuhan yang rendah sangat tidak menguntungkan bagi kebutuhan, 

gaya hidup dan tujuan mereka 

50. Menggunakan alasan normalisasi untuk mengatasi isu stigma, jika 

dibutuhkan 

51. Analogikan dengan sakit fisik, bahwa gangguan yang dialami 

membutuhkan penanganan yang intensif 

52. Mengubah pola pikir mereka sehingga penggunaan medikasi dilihat 

sebagai strategi yang bebas dipilih untuk meningkatkan kualitas hidup 

53. Memprediksikan konsekuensi dari memberhentikan medikasi 

54. Menekankan pada pentingnya untuk tetap dalam kondisi yang baik 

untuk meraih tujuan tertentu 

Sumber : Kemp et al (1996; 1998) dan Tay (2007) 

D. PENUTUP 
Modul ini merupakan panduan untuk melaksanakan terapi kepatuhan 

pengobatan pada pasien yang mengalami lost to follow up dengan 

menggunakan pendekatan motivational interviewing agar pasien kembali 

berobat secara teratur hingga sembuh.  
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Kaplan-Meier 

 
Case Processing Summary 

Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

160 80 80 50.0% 

 
Means and Medians for Survival Time 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound 

9.313 .786 7.772 10.854 5.000 1.599 1.866 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 

 
 

 
Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Umur Kat Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

>= 55 tahun 43 17 26 60.5% 
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15-54 tahun 117 63 54 46.2% 

Overall 160 80 80 50.0% 

Means and Medians for Survival Time 

Umur Kat 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound 

>= 55 tahun 12.015 1.457 9.159 14.870 . . 

15-54 tahun 7.676 .844 6.022 9.330 3.000 .950 

Overall 9.313 .786 7.772 10.854 5.000 1.599 
 

Means and Medians for Survival Time 

Umur Kat 

Mediana 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

>= 55 tahun . . 

15-54 tahun 1.138 4.862 

Overall 1.866 8.134 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 
Overall Comparisons 

 
Chi-Square Df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 5.309 1 .021 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
3.281 1 .070 

Tarone-Ware 4.084 1 .043 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of Umur Kat. 
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Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Jenis Kelamin Kat Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

Laki-Laki 98 45 53 54.1% 

Perempuan 62 35 27 43.5% 

Overall 160 80 80 50.0% 

Means and Medians for Survival Time 

Jenis Kelamin Kat 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound 

Laki-Laki 10.161 1.020 8.162 12.160 5.000 2.465 

Perempuan 8.027 1.200 5.674 10.379 3.000 1.086 

Overall 9.313 .786 7.772 10.854 5.000 1.599 
 

Means and Medians for Survival Time 

Jenis Kelamin Kat 

Mediana 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Laki-Laki .169 9.831 

Perempuan .871 5.129 

Overall 1.866 8.134 
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a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 
Overall Comparisons 

 
Chi-Square Df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 1.576 1 .209 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
.985 1 .321 

Tarone-Ware 1.249 1 .264 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of Jenis 

Kelamin Kat. 

 

 
 

Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Pendidikan Kat Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

Rendah 71 30 41 57.7% 

Tinggi 89 50 39 43.8% 

Overall 160 80 80 50.0% 

 
Means and Medians for Survival Time 

Pendidikan Kat 

Meana Median 

Estimate Std. Error 95% Confidence Interval Estimate Std. Error 
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Lower Bound Upper Bound 

Rendah 11.154 1.153 8.893 13.415 10.000 4.245 

Tinggi 7.871 1.062 5.790 9.952 3.000 .865 

Overall 9.313 .786 7.772 10.854 5.000 1.599 
 

Means and Medians for Survival Time 

Pendidikan Kat 

Mediana 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Rendah 1.679 18.321 

Tinggi 1.305 4.695 

Overall 1.866 8.134 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

Overall Comparisons 

 
Chi-Square Df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 5.740 1 .017 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
5.966 1 .015 

Tarone-Ware 6.055 1 .014 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of Pendidikan Kat. 
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Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Pekerjaan Kat Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

Tidak Bekerja 62 35 27 43.5% 

Bekerja 98 45 53 54.1% 

Overall 160 80 80 50.0% 

 
Means and Medians for Survival Time 

Pekerjaan Kat 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound 

Tidak Bekerja 7.837 1.193 5.499 10.175 5.000 .990 

Bekerja 10.319 1.014 8.333 12.306 5.000 2.842 

Overall 9.313 .786 7.772 10.854 5.000 1.599 

Means and Medians for Survival Time 

Pekerjaan Kat 

Mediana 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Tidak Bekerja 3.059 6.941 

Bekerja .000 10.571 

Overall 1.866 8.134 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 
Overall Comparisons 

 
Chi-Square Df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 1.607 1 .205 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
.526 1 .468 

Tarone-Ware .910 1 .340 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of Pekerjaan Kat. 
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Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Pendapatan Kat Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

< Rp2000.000,- 126 71 55 43.7% 

>= Rp2000.000,- 34 9 25 73.5% 

Overall 160 80 80 50.0% 

Means and Medians for Survival Time 

Pendapatan Kat 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound 

< Rp2000.000,- 7.945 .849 6.281 9.609 3.000 .784 

>= Rp2000.000,- 13.943 1.679 10.652 17.234 . . 

Overall 9.313 .786 7.772 10.854 5.000 1.599 
 

Means and Medians for Survival Time 

Pendapatan Kat 

Mediana 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

< Rp2000.000,- 1.463 4.537 

>= Rp2000.000,- . . 

Overall 1.866 8.134 
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a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 
Overall Comparisons 

 
Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 9.916 1 .002 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
8.710 1 .003 

Tarone-Ware 9.479 1 .002 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of Pendapatan Kat. 

 

 
Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Kebiasaan Merokok Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

Tdk 83 45 38 45.8% 

Ya 77 35 42 54.5% 

Overall 160 80 80 50.0% 

Means and Medians for Survival Time 

Kebiasaan Merokok 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound 

Tdk 8.527 1.072 6.426 10.628 5.000 1.032 

Ya 10.090 1.149 7.838 12.342 5.000 2.983 



 
 

322 
 

Overall 9.313 .786 7.772 10.854 5.000 1.599 
 

Means and Medians for Survival Time 

Kebiasaan Merokok 

Mediana 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Tdk 2.978 7.022 

Ya .000 10.847 

Overall 1.866 8.134 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

Overall Comparisons 

 
Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 1.010 1 .315 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
1.089 1 .297 

Tarone-Ware 1.097 1 .295 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of 

Kebiasaan Merokok. 

 

 
Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Tempat pengobatan TB Total N N of Events Censored 
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sebelumnya N Percent 

Faskes Non DOTS 33 24 9 27.3% 

Faskes DOTS 127 56 71 55.9% 

Overall 160 80 80 50.0% 

 
Means and Medians for Survival Time 

Tempat pengobatan TB 

sebelumnya 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Lower Bound Upper Bound 

Faskes Non DOTS 6.272 1.336 3.654 8.889 2.000 

Faskes DOTS 10.388 .924 8.578 12.199 7.000 

Overall 9.313 .786 7.772 10.854 5.000 
 

Means and Medians for Survival Time 

Tempat pengobatan TB sebelumnya 

Mediana 

Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Faskes Non DOTS .639 .748 3.252 

Faskes DOTS 2.891 1.333 12.667 

Overall 1.599 1.866 8.134 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 
Overall Comparisons 

 
Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 5.746 1 .017 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
3.514 1 .061 

Tarone-Ware 4.442 1 .035 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of Tempat pengobatan TB sebelumnya. 
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Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Keteraturan pengobatan TB Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

Tidak Teratur 72 44 28 38.9% 

Teratur 88 36 52 59.1% 

Overall 160 80 80 50.0% 

 
Means and Medians for Survival Time 

Keteraturan pengobatan TB 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Lower Bound Upper Bound 

Tidak Teratur 6.842 1.042 4.801 8.884 4.000 

Teratur 11.349 1.079 9.234 13.464 12.000 

Overall 9.313 .786 7.772 10.854 5.000 

Means and Medians for Survival Time 

Keteraturan pengobatan TB 

Mediana 

Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Tidak Teratur .809 2.415 5.585 

Teratur . . . 

Overall 1.599 1.866 8.134 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 
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Overall Comparisons 

 
Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 5.276 1 .022 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
1.781 1 .182 

Tarone-Ware 3.105 1 .078 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of 

Keteraturan pengobatan TB. 

 

 
 

 
Cox Regression 
 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

TMPOBATTBb 1=Faskes Non DOTS 33 1 

2=Faskes DOTS 127 0 
 

Block 0: Beginning Block 

 
Omnibus Tests 

of Model 

Coefficients 
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-2 Log Likelihood 

736.830 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Change From 

Previous 

Block 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square 

732.542 4.737 1 .030 4.287 1 .038 4.287 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

df Sig. 

1 .038 
 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

 
Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

TMPOBATTB .526 .245 4.631 1 .031 1.693 1.048 2.735 

 
Covariate Means 

 
Mean 

TMPOBATTB .206 

 
Cox Regression 
 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

TMPOBATTBb 1=Faskes Non DOTS 33 1 

2=Faskes DOTS 127 0 

Block 0: Beginning Block 
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Omnibus Tests 

of Model 

Coefficients 

-2 Log Likelihood 

736.830 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Change From 

Previous 

Block 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square 

732.542 4.737 1 .030 4.287 1 .038 4.287 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

df Sig. 

1 .038 
 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

 
Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

TMPOBATTB .526 .245 4.631 1 .031 1.693 1.048 2.735 

 
Covariate Means 

 
Mean 

TMPOBATTB .206 
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Cox Regression 

Case Processing Summary 

 
N Percent 

Cases available in analysis Eventa 80 50.0% 

Censored 80 50.0% 

Total 160 100.0% 

Cases dropped Cases with missing values 0 0.0% 

Cases with negative time 0 0.0% 

Censored cases before the 

earliest event in a stratum 
0 0.0% 

Total 0 0.0% 

Total 160 100.0% 
 

a. Dependent Variable: Laju densitas TB 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

AGE1b 1=>= 55 tahun 43 1 

2=15-54 tahun 117 0 
 

a. Category variable: AGE1 (Umur Kat) 

b. Indicator Parameter Coding 
Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

-2 Log Likelihood 

736.830 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. 

732.097 4.395 1 .036 4.732 1 .030 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Chi-square df Sig. 
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4.732 1 .030 
 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

AGE1 -.574 .277 4.286 1 .038 .563 .327 .970 

Covariate Means 

 
Mean 

AGE1 .269 

 
Cox Regression 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

SEX1b 1=Laki-Laki 98 1 

2=Perempuan 62 0 

a. Category variable: SEX1 (Jenis Kelamin Kat) 

b. Indicator Parameter Coding 
 

Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

-2 Log Likelihood 

736.830 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. 

735.557 1.296 1 .255 1.272 1 .259 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Chi-square df Sig. 

1.272 1 .259 
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a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

SEX1 -.256 .226 1.289 1 .256 .774 .497 1.204 

Covariate Means 

 
Mean 

SEX1 .613 

 
 
 
 
 
 
Cox Regression 
 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

PENDPTN1b 1=< Rp2000.000,- 126 1 

2=>= Rp2000.000,- 34 0 
 

a. Category variable: PENDPTN1 (Pendapatan Kat) 

b. Indicator Parameter Coding 
 
Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

-2 Log Likelihood 

736.830 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 
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-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. 

727.124 8.220 1 .004 9.706 1 .002 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Chi-square df Sig. 

9.706 1 .002 
 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI 

for Exp(B) 

Lower 

PENDPTN1 .983 .356 7.613 1 .006 2.672 1.329 
 

Variables in the Equation 

 
95.0% CI for Exp(B) 

Upper 

PENDPTN1 5.369 

Covariate Means 

 
Mean 

PENDPTN1 .788 

 
 

Cox Regression 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

ROKOKb 1=Merokok 77 1 

2=Tidak Merokok 83 0 
 

a. Category variable: ROKOK (Kebiasaan Merokok) 

b. Indicator Parameter Coding 
 
Block 0: Beginning Block 
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Omnibus Tests of Model Coefficients 

-2 Log Likelihood 

736.830 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. 

735.995 .831 1 .362 .834 1 .361 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Chi-square df Sig. 

.834 1 .361 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

ROKOK -.205 .226 .829 1 .363 .814 .523 1.267 

 
Covariate Means 

 
Mean 

ROKOK .481 

 

 

 

 

 
 

Cox Regression 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 
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TMPOBATTBb 1=Faskes Non DOTS 33 1 

2=Faskes DOTS 127 0 
 

a. Category variable: TMPOBATTB (Tempat pengobatan TB sebelumnya) 

b. Indicator Parameter Coding 
 
Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

-2 Log Likelihood 

736.830 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. 

732.542 4.737 1 .030 4.287 1 .038 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Chi-square df Sig. 

4.287 1 .038 
 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI 

for Exp(B) 

Lower 

TMPOBATTB .526 .245 4.631 1 .031 1.693 1.048 
 

Variables in the Equation 

 
95.0% CI for Exp(B) 

Upper 

TMPOBATTB 2.735 

 
Covariate Means 
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Mean 

TMPOBATTB .206 

 
Cox Regression 
 
Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

-2 Log Likelihood 

736.830 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. 

732.542 4.336 1 .037 4.288 1 .038 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Chi-square df Sig. 

4.288 1 .038 
 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI 

for Exp(B) 

Lower 

TRTUROBAT -.466 .226 4.260 1 .039 .628 .403 
 

Variables in the Equation 

 
95.0% CI for Exp(B) 

Upper 

TRTUROBAT .977 

Covariate Means 

 
Mean 
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TRTUROBAT 1.550 

 
Cox Regression 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

PENDIDIKAN1b 1=Rendah 71 1 

2=Tinggi 89 0 
 

a. Category variable: PENDIDIKAN1 (Pendidikan Kat) 

b. Indicator Parameter Coding 
 
Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

-2 Log Likelihood 

736.830 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. 

732.053 4.720 1 .030 4.777 1 .029 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Chi-square df Sig. 

4.777 1 .029 
 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI 

for Exp(B) 

Lower 

PENDIDIKAN1 -.503 .234 4.628 1 .031 .605 .383 
 

Variables in the Equation 
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95.0% CI for Exp(B) 

Upper 

PENDIDIKAN1 .956 

Covariate Means 

 
Mean 

PENDIDIKAN1 .444 

 
Cox Regression 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

PEKERJAAN1b 1=Tidak Bekerja 62 1 

2=Bekerja 98 0 
 

a. Category variable: PEKERJAAN1 (Pekerjaan Kat) 

b. Indicator Parameter Coding 
 
 
 
Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

-2 Log Likelihood 

736.830 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. 

735.535 1.319 1 .251 1.295 1 .255 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Chi-square df Sig. 

1.295 1 .255 
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a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

 
Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI 

for Exp(B) 

Lower 

PEKERJAAN1 .259 .226 1.312 1 .252 1.295 .832 
 

Variables in the Equation 

 
95.0% CI for Exp(B) 

Upper 

PEKERJAAN1 2.018 

 
Covariate Means 

 
Mean 

PEKERJAAN1 .388 

 
 
Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

80 32 48 60.0% 

 
Means and Medians for Survival Time 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound 

24.763 1.241 22.330 27.195 . . . 
 

Means and Medians for Survival Time 

Mediana 

95% Confidence Interval 
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Upper Bound 

. 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 

 
 
Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Skor pengetahuan kat Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

Kurang 46 12 34 73.9% 

Cukup 34 20 14 41.2% 

Overall 80 32 48 60.0% 

 
Means and Medians for Survival Time 

Skor pengetahuan kat 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Lower Bound Upper Bound 
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Kurang 27.500 1.415 24.726 30.274 . 

Cukup 21.059 2.039 17.062 25.056 28.000 

Overall 24.763 1.241 22.330 27.195 . 
 

Means and Medians for Survival Time 

Skor pengetahuan kat 

Mediana 

Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Kurang . . . 

Cukup 6.560 15.143 40.857 

Overall . . . 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 
Overall Comparisons 

 
Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 9.180 1 .002 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
8.597 1 .003 

Tarone-Ware 8.949 1 .003 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of Skor 

pengetahuan kat. 
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KM KTHNOBAT BY EFIKASI1 

  /STATUS=SURVIVALOBAT(1) 

  /PRINT MEAN 

  /PLOT SURVIVAL 

  /TEST LOGRANK BRESLOW TARONE 

  /COMPARE OVERALL POOLED. 
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Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Skor efikasi kat Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

Efikasi Kurang 48 25 23 47.9% 

Efikasi Baik 32 7 25 78.1% 

Overall 80 32 48 60.0% 

 
Means and Medians for Survival Time 

Skor efikasi kat 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound 

Efikasi Kurang 22.354 1.749 18.926 25.782 31.000 . 

Efikasi Baik 28.375 1.436 25.560 31.190 . . 

Overall 24.763 1.241 22.330 27.195 . . 
 

Means and Medians for Survival Time 

Skor efikasi kat 

Mediana 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Efikasi Kurang . . 

Efikasi Baik . . 
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Overall . . 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 
Overall Comparisons 

 
Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 7.221 1 .007 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
7.347 1 .007 

Tarone-Ware 7.313 1 .007 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of Skor 

efikasi kat. 

 

 
 

 
KM KTHNOBAT BY RESPEFEK1 

  /STATUS=SURVIVALOBAT(1) 

  /PRINT MEAN 

  /PLOT SURVIVAL 
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  /TEST LOGRANK BRESLOW TARONE 

  /COMPARE OVERALL POOLED. 

 
Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Skor respon efektif kat Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

Persepsi kurang 43 23 20 46.5% 

Persepsi Baik 37 9 28 75.7% 

Overall 80 32 48 60.0% 

 
Means and Medians for Survival Time 

Skor respon efektif kat 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Lower Bound Upper Bound 

Persepsi kurang 22.349 1.764 18.892 25.806 30.000 

Persepsi Baik 27.568 1.613 24.406 30.730 . 

Overall 24.763 1.241 22.330 27.195 . 
 

 

 

 

Means and Medians for Survival Time 

Skor respon efektif kat 

Mediana 

Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Persepsi kurang . . . 

Persepsi Baik . . . 

Overall . . . 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 
Overall Comparisons 

 
Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 6.544 1 .011 
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Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
5.769 1 .016 

Tarone-Ware 6.197 1 .013 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of Skor 

respon efektif kat. 

 

 
 

 
KM KTHNOBAT BY KERENTANAN1 

  /STATUS=SURVIVALOBAT(1) 

  /PRINT MEAN 

  /PLOT SURVIVAL 

  /TEST LOGRANK BRESLOW TARONE 
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  /COMPARE OVERALL POOLED. 

 
Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Skor kerentanan kat Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

Persepsi Kurang 42 22 20 47.6% 

Persepsi Baik 38 10 28 73.7% 

Overall 80 32 48 60.0% 

 
Means and Medians for Survival Time 

Skor kerentanan kat 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound 

Persepsi Kurang 22.810 1.784 19.312 26.307 31.000 . 

Persepsi Baik 26.921 1.644 23.699 30.143 . . 

Overall 24.763 1.241 22.330 27.195 . . 
 

Means and Medians for Survival Time 

Skor kerentanan kat 

Mediana 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Persepsi Kurang . . 

Persepsi Baik . . 

Overall . . 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 
Overall Comparisons 

 
Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 4.984 1 .026 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
4.249 1 .039 

Tarone-Ware 4.635 1 .031 
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Test of equality of survival distributions for the different levels of Skor 

kerentanan kat. 

 

 
 

 
KM KTHNOBAT BY KEPARAHAN1 

  /STATUS=SURVIVALOBAT(1) 

  /PRINT MEAN 

  /PLOT SURVIVAL 

  /TEST LOGRANK BRESLOW TARONE 

  /COMPARE OVERALL POOLED. 

 
Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Skor keparahan kat Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

Persepsi Kurang 47 21 26 55.3% 

Persepsi Baik 33 11 22 66.7% 
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Overall 80 32 48 60.0% 

 
Means and Medians for Survival Time 

Skor keparahan kat 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound 

Persepsi Kurang 24.277 1.661 21.020 27.533 . . 

Persepsi Baik 25.455 1.851 21.826 29.083 . . 

Overall 24.763 1.241 22.330 27.195 . . 
 

Means and Medians for Survival Time 

Skor keparahan kat 

Mediana 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Persepsi Kurang . . 

Persepsi Baik . . 

Overall . . 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 
Overall Comparisons 

 
Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) .805 1 .370 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
.654 1 .419 

Tarone-Ware .725 1 .395 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of Skor 

keparahan kat. 
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KM KTHNOBAT BY DUKUNGKEL1 

  /STATUS=SURVIVALOBAT(1) 

  /PRINT MEAN 

  /PLOT SURVIVAL 

  /TEST LOGRANK BRESLOW TARONE 

  /COMPARE OVERALL POOLED. 

 
Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Dukungan keluarga kat Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

Tidak Mendukung 41 22 19 46.3% 

Mendukung 39 10 29 74.4% 
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Overall 80 32 48 60.0% 

 
Means and Medians for Survival Time 

Dukungan keluarga kat 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Lower Bound Upper Bound 

Tidak Mendukung 21.585 1.894 17.873 25.298 30.000 

Mendukung 28.103 1.399 25.360 30.845 . 

Overall 24.763 1.241 22.330 27.195 . 
 

Means and Medians for Survival Time 

Dukungan keluarga kat 

Mediana 

Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Tidak Mendukung . . . 

Mendukung . . . 

Overall . . . 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 
Overall Comparisons 

 
Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 6.933 1 .008 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
7.002 1 .008 

Tarone-Ware 7.017 1 .008 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of 

Dukungan keluarga kat. 
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KM KTHNOBAT BY STIGMA1 

  /STATUS=SURVIVALOBAT(1) 

  /PRINT MEAN 

  /PLOT SURVIVAL 

  /TEST LOGRANK BRESLOW TARONE 

  /COMPARE OVERALL POOLED. 

 
Kaplan-Meier 

Case Processing Summary 

Stigma masyarakat kat Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

Stigma Rendah 38 21 17 44.7% 

Stigma Tinggi 42 11 31 73.8% 

Overall 80 32 48 60.0% 
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Means and Medians for Survival Time 

Stigma masyarakat kat 

Meana Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Lower Bound Upper Bound 

Stigma Rendah 21.842 1.921 18.078 25.607 29.000 

Stigma Tinggi 27.405 1.489 24.486 30.324 . 

Overall 24.763 1.241 22.330 27.195 . 
 

Means and Medians for Survival Time 

Stigma masyarakat kat 

Mediana 

Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Stigma Rendah 4.623 19.938 38.062 

Stigma Tinggi . . . 

Overall . . . 
 

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored. 

 
Overall Comparisons 

 
Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 7.007 1 .008 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
6.476 1 .011 

Tarone-Ware 6.779 1 .009 
 

Test of equality of survival distributions for the different levels of 

Stigma masyarakat kat. 
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Cox Regression 

Case Processing Summary 

 
N Percent 

Cases available in analysis Eventa 32 20.0% 

Censored 48 30.0% 

Total 80 50.0% 

Cases dropped Cases with missing values 80 50.0% 

Cases with negative time 0 0.0% 

Censored cases before the 

earliest event in a stratum 
0 0.0% 

Total 80 50.0% 

Total 160 100.0% 
 

a. Dependent Variable: Laju ketahanan pengobatan TB 
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Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

PENGET1b 1=Kurang 46 1 

2=Cukup 34 0 
 

a. Category variable: PENGET1 (Skor pengetahuan kat) 

b. Indicator Parameter Coding 
 
Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests of Model 

Coefficients 

-2 Log Likelihood 

266.721 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Change From 

Previous Block 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square 

258.154 8.969 1 .003 8.567 1 .003 8.567 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Df Sig. 

1 .003 
 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

PENGET1 -1.051 .367 8.208 1 .004 .350 .170 .717 

 
Covariate Means 

 
Mean 



 
 

354 
 

PENGET1 .575 

 
Cox Regression 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

EFIKASI1b 1=Efikasi Kurang 48 1 

2=Efikasi Baik 32 0 
 

a. Category variable: EFIKASI1 (Skor efikasi kat) 

b. Indicator Parameter Coding 
 
Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests of Model 

Coefficients 

 

-2 Log Likelihood 

266.721 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Change From 

Previous Block 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square 

259.119 7.060 1 .008 7.602 1 .006 7.60  
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Df Sig. 

1 .006 
 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 
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Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

EFIKASI1 1.085 .428 6.413 1 .011 2.959 1.278 6.849 

 
Covariate Means 

 
Mean 

EFIKASI1 .600 

 

Cox Regression 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

RESPEFEK1b 1=Persepsi kurang 43 1 

2=Persepsi Baik 37 0 
 

a. Category variable: RESPEFEK1 (Skor respon efektif kat) 

b. Indicator Parameter Coding 
 
Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests of Model 

Coefficients 

-2 Log Likelihood 

266.721 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Change From 

Previous Block 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square 

260.112 6.397 1 .011 6.609 1 .010 6.609 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Df Sig. 
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1 .010 
 

 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower 

RESPEFEK1 .961 .394 5.936 1 .015 2.614 1.207 

Variables in the Equation 

 
95.0% CI for Exp(B) 

Upper 

RESPEFEK1 5.664 

Covariate Means 

 
Mean 

RESPEFEK1 .538 

 
Cox Regression 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

KEPARAHAN1b 1=Persepsi Kurang 47 1 

2=Persepsi Baik 33 0 
 

a. Category variable: KEPARAHAN1 (Skor keparahan kat) 

b. Indicator Parameter Coding 
 
Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests of 

Model Coefficients 

-2 Log Likelihood 

266.721 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 



 
 

357 
 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Change From 

Previous Block 

Chi-square Df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square 

265.917 .787 1 .375 .804 1 .370 .804 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Df Sig. 

1 .370 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI 

for Exp(B) 

Lower 

KEPARAHAN1 .329 .372 .780 1 .377 1.389 .670 

Variables in the Equation 

 
95.0% CI for Exp(B) 

Upper 

KEPARAHAN1 2.882 

 

Covariate Means 

 
Mean 

KEPARAHAN1 .588 

 
Cox Regression 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 

DUKUNGKEL1b 1=Tidak Mendukung 41 1 

2=Mendukung 39 0 

a. Category variable: DUKUNGKEL1 (Dukungan keluarga kat) 

b. Indicator Parameter Coding 
 
Block 0: Beginning Block 
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Omnibus Tests of 

Model Coefficients 

-2 Log Likelihood 

266.721 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Change From 

Previous Block 

Chi-square Df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square 

259.873 6.776 1 .009 6.848 1 .009 6.848 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Df Sig. 

1 .009 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI 

for Exp(B) 

Lower 

DUKUNGKEL1 .959 .382 6.289 1 .012 2.610 1.233 

Variables in the Equation 

 
95.0% CI for Exp(B) 

Upper 

DUKUNGKEL1 5.523 

 

Covariate Means 

 
Mean 

DUKUNGKEL1 .513 

 
Cox Regression 

Categorical Variable Codingsa 

 
Frequency (1) 
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STIGMA1b 1=Stigma Rendah 38 1 

2=Stigma Tinggi 42 0 
 

a. Category variable: STIGMA1 (Stigma masyarakat kat) 

b. Indicator Parameter Coding 
 
Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests of 

Model Coefficients 

-2 Log Likelihood 

266.721 

Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Change From 

Previous Block 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square 

259.934 6.848 1 .009 6.787 1 .009 6.787 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Df Sig. 

1 .009 
 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

STIGMA1 .942 .373 6.372 1 .012 2.566 1.234 5.333 

 
Covariate Means 

 
Mean 

STIGMA1 .475 

 
Cox Regression 
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Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests 

of Model 

Coefficients 

-2 Log Likelihood 

266.721 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Change 

From 

Previous 

Block 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square 

261.738 4.872 1 .027 4.983 1 .026 4.983 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Df Sig. 

1 .026 
 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI 

for Exp(B) 

Lower 

KERENTANAN1 -.820 .382 4.610 1 .032 .440 .208 
 

Variables in the Equation 

 
95.0% CI for Exp(B) 

Upper 

KERENTANAN1 .931 

Covariate Means 

 
Mean 

KERENTANAN1 1.475 
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Cox Regression 
 
Block 0: Beginning Block 

Omnibus Tests 

of Model 

Coefficients 

-2 Log Likelihood 

266.721 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) Change From Previous Step 

Change From 

Previous Block 

Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Chi-square 

264.469 2.256 1 .133 2.252 1 .133 2.252 
 

Omnibus Tests of Model Coefficientsa 

Change From Previous Block 

Df Sig. 

1 .133 
 

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter 

Variables in the Equation 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

STATUSDM -.535 .360 2.203 1 .138 .586 .289 1.187 

 

Covariate Means 

 
Mean 

STATUSDM 1.525 
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Analisis Multivariat  
B LR tanpa interaksi 

 
Variables in the Equation 

 B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

Step 1 AGE1 -.306 .299 1.044 1 .307 .737 .410 1.324 

SEX1 -.436 .358 1.481 1 .224 .647 .321 1.305 

PENDIDIKAN1 -.397 .253 2.468 1 .116 .672 .409 1.103 

PEKERJAAN1 -.369 .378 .952 1 .329 .691 .330 1.451 

PENDPTN1 1.102 .395 7.769 1 .005 3.011 1.387 6.536 

TMPOBATTB .239 .274 .762 1 .383 1.271 .742 2.176 

TRTUROBAT .417 .250 2.785 1 .095 1.518 .930 2.479 

Step 2 AGE1 -.296 .298 .988 1 .320 .743 .414 1.334 

SEX1 -.446 .362 1.517 1 .218 .640 .315 1.302 

PENDIDIKAN1 -.416 .252 2.729 1 .099 .660 .403 1.081 

PEKERJAAN1 -.409 .380 1.154 1 .283 .665 .315 1.401 

PENDPTN1 1.158 .393 8.686 1 .003 3.184 1.474 6.876 

TRTUROBAT .503 .228 4.882 1 .027 1.654 1.058 2.585 

Step 3 SEX1 -.456 .359 1.614 1 .204 .634 .313 1.281 

PENDIDIKAN1 -.512 .236 4.716 1 .030 .600 .378 .951 

PEKERJAAN1 -.391 .377 1.074 1 .300 .676 .323 1.417 

PENDPTN1 1.186 .391 9.216 1 .002 3.274 1.522 7.041 

TRTUROBAT .509 .228 4.977 1 .026 1.663 1.064 2.600 

Step 4 SEX1 -.171 .227 .567 1 .452 .843 .540 1.316 

PENDIDIKAN1 -.517 .235 4.838 1 .028 .596 .376 .945 

PENDPTN1 1.026 .359 8.175 1 .004 2.789 1.381 5.635 

TRTUROBAT .491 .228 4.651 1 .031 1.634 1.046 2.553 

Step 5 PENDIDIKAN1 -.517 .235 4.838 1 .028 .596 .376 .945 

PENDPTN1 1.052 .357 8.689 1 .003 2.863 1.423 5.761 

TRTUROBAT .482 .227 4.498 1 .034 1.619 1.037 2.529 
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B wald 
Variables in the Equation 

 B SE Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

Step 1 EFIKASI1 1.046 .433 5.842 1 .016 2.847 1.219 6.649 

RESPEFEK1 .898 .424 4.483 1 .034 2.456 1.069 5.641 

KERENTANA

N1 
.342 .421 .659 1 .417 1.407 .617 3.210 

DUKUNGKEL

1 
.790 .399 3.924 1 .048 2.203 1.008 4.814 

STIGMA1 .834 .378 4.869 1 .027 2.302 1.098 4.827 

Step 2 EFIKASI1 1.076 .432 6.222 1 .013 2.934 1.259 6.836 

RESPEFEK1 1.021 .400 6.520 1 .011 2.776 1.268 6.078 

DUKUNGKEL

1 
.880 .386 5.199 1 .023 2.410 1.131 5.133 

STIGMA1 .819 .377 4.706 1 .030 2.268 1.082 4.752 

 
 
B. LR 

 B SE Wald Sig. Exp(B) 

95.0% CI for Exp(B) 

Lower Upper 

Step 1 Efikasi Diri 1.046 .433 5.842 .016 2.847 1.219 6.649 

Respon Efektif .898 .424 4.483 .034 2.456 1.069 5.641 

Kerentanan .342 .421 .659 .417 1.407 .617 3.210 

Dukungan Kel .790 .399 3.924 .048 2.203 1.008 4.814 

Stigma .834 .378 4.869 .027 2.302 1.098 4.827 
Step 2 Efikasi Diri 1.076 .432 6.222 .013 2.934 1.259 6.836 

Respon Efektif 1.021 .400 6.520 .011 2.776 1.268 6.078 

Dukungan Kel .880 .386 5.199 .023 2.410 1.131 5.133 

Stigma .819 .377 4.706 .030 2.268 1.082 4.752 
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Frequencies 

 
Statistics 

 
Efikasi Diri Post Efikasi Diri Respon Efektif 

Post Respon 

Efektif Kerentanan 

N Valid 21 21 21 21 21 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 83.05 93.14 52.10 60.57 51.38 

Median 84.00 97.00 56.00 64.00 52.00 

Std. Deviation 17.247 25.601 9.959 11.796 9.800 

Minimum 33 42 33 37 32 

Maximum 104 127 69 73 69 
 

Statistics 

 
Post Kerentanan Keparahan Post Keparahan 

Dukungan 

Keluarga 

Post Dukungan 

Keluarga 

N Valid 21 21 21 21 21 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 59.19 43.76 58.19 60.86 67.90 

Median 64.00 44.00 60.00 64.00 71.00 

Std. Deviation 13.079 6.098 13.303 11.555 9.241 

Minimum 30 35 32 40 41 

Maximum 72 58 75 74 75 
 

Statistics 

 
Stigma Sosial Post Stigma Sosial 

N Valid 21 21 

Missing 0 0 

Mean 60.29 57.05 

Median 59.00 61.00 

Std. Deviation 9.051 13.887 

Minimum 42 32 

Maximum 78 84 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 
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N Mean Rank Sum of Ranks 

Post Efikasi Diri - Efikasi Diri Negative Ranks 6a 9.33 56.00 

Positive Ranks 15b 11.67 175.00 

Ties 0c   

Total 21   

 

a. Post Efikasi Diri < Efikasi Diri 

b. Post Efikasi Diri > Efikasi Diri 

c. Post Efikasi Diri = Efikasi Diri 

 
Test Statisticsa 

 
Post Efikasi Diri 

- Efikasi Diri 

Z -2.069b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .039 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 
N Mean Rank Sum of Ranks 

Post Respon Efektif - 

Respon Efektif 

Negative Ranks 6a 7.75 46.50 

Positive Ranks 15b 12.30 184.50 

Ties 0c   

Total 21   

 

a. Post Respon Efektif < Respon Efektif 

b. Post Respon Efektif > Respon Efektif 

c. Post Respon Efektif = Respon Efektif 

 
Test Statisticsa 



 
 

366 
 

 

Post Respon 

Efektif - Respon 

Efektif 

Z -2.399b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .016 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
pWilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 
N Mean Rank Sum of Ranks 

Post Kerentanan - 

Kerentanan 

Negative Ranks 5a 9.10 45.50 

Positive Ranks 15b 10.97 164.50 

Ties 1c   

Total 21   

 

a. Post Kerentanan < Kerentanan 

b. Post Kerentanan > Kerentanan 

c. Post Kerentanan = Kerentanan 

 
Test Statisticsa 

 
Post Kerentanan 

- Kerentanan 

Z -2.223b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .026 
p 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 
N Mean Rank Sum of Ranks 

Post Keparahan - Keparahan Negative Ranks 4a 6.25 25.00 

Positive Ranks 17b 12.12 206.00 
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Ties 0c   

Total 21   

 

a. Post Keparahan < Keparahan 

b. Post Keparahan > Keparahan 

c. Post Keparahan = Keparahan 

 
Test Statisticsa 

 
Post Keparahan 

- Keparahan 

Z -3.147b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 
N Mean Rank Sum of Ranks 

Post Dukungan Keluarga - 

Dukungan Keluarga 

Negative Ranks 3a 10.17 30.50 

Positive Ranks 17b 10.56 179.50 

Ties 1c   

Total 21   

 

a. Post Dukungan Keluarga < Dukungan Keluarga 

b. Post Dukungan Keluarga > Dukungan Keluarga 

c. Post Dukungan Keluarga = Dukungan Keluarga 

 
Test Statisticsa 

 

Post Dukungan 

Keluarga - 

Dukungan 

Keluarga 

Z -2.784b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005 
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a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 
N Mean Rank Sum of Ranks 

Post Stigma Sosial - Stigma 

Sosial 

Negative Ranks 11a 12.82 141.00 

Positive Ranks 10b 9.00 90.00 

Ties 0c   

Total 21   

 

a. Post Stigma Sosial < Stigma Sosial 

b. Post Stigma Sosial > Stigma Sosial 

c. Post Stigma Sosial = Stigma Sosial 

 
Test Statisticsa 

 

Post Stigma 

Sosial - Stigma 

Sosial 

Z -.887b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .375 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Efikasi Diri 21 83.05 17.247 33 104 

Post Efikasi Diri 21 93.14 25.601 42 127 

Status pengobatan 21 1.67 .483 1 2 

 
Mann-Whitney Test 

Ranks 

 
Status pengobatan N Mean Rank Sum of Ranks 
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Efikasi Diri Tdk Lanjut 7 10.14 71.00 

Lanjut 14 11.43 160.00 

Total 21   

Post Efikasi Diri Tdk Lanjut 7 4.00 28.00 

Lanjut 14 14.50 203.00 

Total 21   

 
Test Statisticsa 

 
Efikasi Diri Post Efikasi Diri 

Mann-Whitney U 43.000 .000 

Wilcoxon W 71.000 28.000 

Z -.451 -3.659 

Asymp. Sig. (2-tailed) .652 .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .689b .000b 
 

a. Grouping Variable: Status pengobatan 

b. Not corrected for ties. 

 
Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Respon Efektif 21 52.10 9.959 33 69 

Post Respon Efektif 21 60.57 11.796 37 73 

Status pengobatan 21 1.67 .483 1 2 

 
Mann-Whitney Test 

Ranks 

 
Status pengobatan N Mean Rank Sum of Ranks 

Respon Efektif Tdk Lanjut 7 10.86 76.00 

Lanjut 14 11.07 155.00 

Total 21   

Post Respon Efektif Tdk Lanjut 7 4.14 29.00 

Lanjut 14 14.43 202.00 

Total 21   
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Test Statisticsa 

 
Respon Efektif 

Post Respon 

Efektif 

Mann-Whitney U 48.000 1.000 

Wilcoxon W 76.000 29.000 

Z -.075 -3.593 

Asymp. Sig. (2-tailed) .940 .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .971b .000b 
 

a. Grouping Variable: Status pengobatan 

b. Not corrected for ties. 

 
Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Kerentanan 21 51.38 9.800 32 69 

Post Kerentanan 21 59.19 13.079 30 72 

Status pengobatan 21 1.67 .483 1 2 

 
Mann-Whitney Test 

Ranks 

 
Status pengobatan N Mean Rank Sum of Ranks 

Kerentanan Tdk Lanjut 7 10.29 72.00 

Lanjut 14 11.36 159.00 

Total 21   

Post Kerentanan Tdk Lanjut 7 4.14 29.00 

Lanjut 14 14.43 202.00 

Total 21   

 
Test Statisticsa 

 
Kerentanan Post Kerentanan 
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Mann-Whitney U 44.000 1.000 

Wilcoxon W 72.000 29.000 

Z -.374 -3.590 

Asymp. Sig. (2-tailed) .709 .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .743b .000b 
 

a. Grouping Variable: Status pengobatan 

b. Not corrected for ties. 

 

 
Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Keparahan 21 43.76 6.098 35 58 

Post Keparahan 21 58.19 13.303 32 75 

Status pengobatan 21 1.67 .483 1 2 

 
Mann-Whitney Test 

 
Ranks 

 
Status pengobatan N Mean Rank Sum of Ranks 

Keparahan Tdk Lanjut 7 12.07 84.50 

Lanjut 14 10.46 146.50 

Total 21   

Post Keparahan Tdk Lanjut 7 4.86 34.00 

Lanjut 14 14.07 197.00 

Total 21   

 

 
Test Statisticsa 

 
Keparahan Post Keparahan 

Mann-Whitney U 41.500 6.000 

Wilcoxon W 146.500 34.000 

Z -.563 -3.222 

Asymp. Sig. (2-tailed) .574 .001 
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Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .585b .001b 
 

a. Grouping Variable: Status pengobatan 

b. Not corrected for ties. 

 
 
NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Dukungan Keluarga 21 60.86 11.555 40 74 

Post Dukungan Keluarga 21 67.90 9.241 41 75 

Status pengobatan 21 1.67 .483 1 2 

 
 
 
 
Mann-Whitney Test 

Ranks 

 
Status pengobatan N Mean Rank Sum of Ranks 

Dukungan Keluarga Tdk Lanjut 7 12.64 88.50 

Lanjut 14 10.18 142.50 

Total 21   

Post Dukungan Keluarga Tdk Lanjut 7 7.07 49.50 

Lanjut 14 12.96 181.50 

Total 21   

 
Test Statisticsa 

 
Dukungan 

Keluarga 

Post Dukungan 

Keluarga 

Mann-Whitney U 37.500 21.500 

Wilcoxon W 142.500 49.500 

Z -.860 -2.070 

Asymp. Sig. (2-tailed) .390 .038 
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Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .400b .038b 
 

a. Grouping Variable: Status pengobatan 

b. Not corrected for ties. 

 
NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Stigma Sosial 21 60.29 9.051 42 78 

Post Stigma Sosial 21 57.05 13.887 32 84 

Status pengobatan 21 1.67 .483 1 2 

 
Mann-Whitney Test 

Ranks 

 
Status pengobatan N Mean Rank Sum of Ranks 

Stigma Sosial Tdk Lanjut 7 7.79 54.50 

Lanjut 14 12.61 176.50 

Total 21   

Post Stigma Sosial Tdk Lanjut 7 12.71 89.00 

Lanjut 14 10.14 142.00 

Total 21   

 
Test Statisticsa 

 
Stigma Sosial 

Post Stigma 

Sosial 

Mann-Whitney U 26.500 37.000 

Wilcoxon W 54.500 142.000 

Z -1.682 -.897 

Asymp. Sig. (2-tailed) .093 .370 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .094b .400b 
 

a. Grouping Variable: Status pengobatan 

b. Not corrected for ties. 

 
 


