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ABSTRACT

In Bojonegoro in 2010 than in 2009 achieving Conversion Rate and Cure Rate of pulmonary TB has decreased, the 
Conversion Rate decreased by 9.41% and the Cure Rate decreased by 7.06%. The purpose of this study was to analyze 
the influence of predisposing, enabling and reinforcing factors TB treatment compliance behavior in the Health Services 
Unit as the basis for the strategy to improve the conversion and healing of pulmonary TB in Bojonegoro. This study is an 
observational analytic method. Based on the time, this study is Cross Sectional. Population is smear positive pulmonary 
TB patients in public health center and hospital in Bojonegoro, sample is 24 respondents. The results showed that all the 
variables predisposing factors did not significantly affect compliance TB treatment. Enabling factors which significantly 
affect pulmonary TB treatment compliance is transportation cost, the type of transportation used to the health center or 
hospital and place to stay distance TB. Variable reinforcing factors that significantly influence treatment compliance is the 
support went to public health center or hospital. Researchers suggest to the District Health Bojonegoro need to re-arrange 
the TB control strategy is to improve access to TB treatment by conducting home visits and improve health promotion 
about the treatment of pulmonary tuberculosis, which aimed at reinforcing factors to get support from the patient’s family 
and community leaders or social organization to make it more active role as a supervisor taking medication.
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PENDAHULUAN

Pengendalian TB Paru di Indonesia dilaksanakan 
sesuai dengan azas desentralisasi dengan kabupaten 
atau kota sebagai titik berat manajemen program 
dalam kerangka otonomi yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin 
ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan 
prasarana) dan penanggulangan TB dilaksanakan 
dengan menggunakan strategi DOTS (Directly Observed 
Treatment Shortcourse chemo therapy) (Depkes RI, 2008). 
Program penanggulangan penyakit TB di Indonesia 
dilaksanakan dengan penerapan strategi DOTS yang 
mencakup komponen komitmen politis, diagnosis TB 
dengan pemeriksaan mikroskopis dahak yang terjamin 
mutunya, pengobatan jangka pendek yang standar bagi 
semua kasus TB dengan tata laksana kasus yang tepat, 
termasuk pengawasan langsung pengobatan, jaminan 
ketersediaan OAT yang bermutu, sistem pencatatan dan 
pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap 
hasil pengobatan pasien dan kinerja program (Kemenkes 
RI, 2010).

Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 
No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan satuan 

kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan bidang 
kesehatan dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan 
teknis di bidang kesehatan. Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan. 
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan. 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.

Program penanggulangan TB dengan strategi 
DOTS telah berjalan di Kabupaten Bojonegoro dan target 
program penanggulangan TB adalah case detection 
pasien baru TB BTA positif paling sedikit 70% dari 
perkiraan, konversi 80% dan menyembuhkan 85% 
dari semua pasien tersebut dan mempertahankannya. 
Berdasarkan data yang diperoleh sebagai sumber 
informasi yaitu dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 
angka Angka Konversi mengalami kenaikan sebesar 
1,57% dari tahun 2008. Conversion Rate pada tahun 2010 
turun sebesar 9,41% dari tahun 2009. Sedangkan Cure 
Rate turun pada tahun 2010 sebesar 7,06% dari tahun 
2009. Berdasarkan data tersebut maka masalah penelitian 
yang diajukan adalah Conversion Rate dan Cure Rate TB 
yang turun pada tahun 2010 di Kabupaten Bojonegoro, 
yaitu Conversion Rate turun sebesar 9,41% (Conversion 
Rate tahun 2009 96,46% dan tahun 2010 87,05%) dan 
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Cure Rate turun sebesar 7,06% (Cure Rate tahun 2009 
94,75% dan tahun 2010 87,69%).

Turunnya pencapaian Conversion Rate dan Cure 
Rate dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat 
dikaji melalui faktor organisasi program penanggulangan 
TB paru di dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, faktor 
lingkungan fisik dan faktor perilaku kepatuhan pengobatan 
TB di Puskesmas atau rumah sakit. Penelitian ini dibatasi 
pada faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan 
pengobatan TB paru di Puskesmas atau rumah sakit 
tempat penderita mendapatkan pengobatan. 

Teori perilaku yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah gabungan teori dari Lawrence Green dan 
teori behavior intention dari Snehendu B Kar. Menurut 
Lawrence Green (1991), kesehatan seseorang atau 
masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu 
faktor perilaku (behavior causes) dan faktor yang di luar 
perilaku (non behavior causes). Selanjutnya perilaku 
itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu 
predisposing factors (faktor pemudah) adalah faktor 
pemicu/anteseden perilaku yang memberikan alasan 
atau motivasi untuk perilaku tersebut, enabling factors 
(faktor pemungkin) adalah anteseden perilaku yang 
memungkinkan motivasi untuk terlaksana, reinforcing 
factors (faktor penguat) adalah faktor sesudah perilaku 
yang memberikan reward atau insentif berkelanjutan 
bagi perilaku dan berkontribusi bagi persistensi atau 
pengulangannya. 

Menurut teori Snehendu B. Kar (1983), perilaku 
kesehatan merupakan fungsi dari behavior intention yaitu 
niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan 
kesehatan atau perawatan kesehatannya, social support 
dukungan sosial dari masyarakat sekitarnya, accessibility 
of mean for action yaitu ada tidaknya kemudahan sarana 
untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan atau 
perawatan kesehatan, personal autonomy yaitu otonomi 
pribadi yang bersangkutan dalam hal ini mengambil 
tindakan atau keputusan, action situation situasi yang 
memungkinkan untuk bertindak atau tidak bertindak (Kar 
SB, 1983). Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis 
pengaruh predisposing, enabling dan reinforcing terhadap 
kepatuhan pengobatan TB di unit pelayanan kesehatan 
sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan konversi 
dan kesembuhan TB paru di Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Rancang bangun penel i t ian ini  termasuk 
observasional analitic dengan teknik cross sectional study 
karena pengambilan data dilakukan pada suatu saat saja 
(Supriyanto S, Djohan AJ, 2011). Unit analisis penelitian 
ini adalah individu penderita TB paru BTA positif yang 
sedang mendapatkan pengobatan TB menggunakan 
OAT-KDT (Obat Anti Tuberkulosisi Kombinasi Dosis Tetap) 
di seluruh Puskesmas dan Rumah sakit di Kabupaten 
Bojonegoro. Populasi dari penelitian ini adalah penderita 
TB BTA positif yang sedang mendapatkan pengobatan TB 

menggunakan OAT-KDT pada bulan Januari dan Februari 
2012, di 36 Puskesmas dan 1 rumah sakit pemerintah 
di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 196 orang. Dengan 
menggunakan rumus besar sampel didapat besar sampel 
sebanyak 130 orang.

Penelitian ini menggunakan simple random sampling. 
Dan berdasarkan proporsi jumlah penderita TB paru per 
Puskesmas dan rumah sakit maka dapat ditentukan 
besar sampel Puskesmas dan rumah sakit tersebut. Pada 
penelitian ini yang dapat dilakukan pengambilan data 
adalah sebanyak 124 orang. Enam orang tidak dapat di 
data karena tidak ada di tempat.

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner tertutup, dengan bantuan enumerator sebanyak 
37 orang mahasiswa tingkat 3 Akademi Kebidanan 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Data penelitian ini 
dianalisis deskriptif untuk mencari distribusi frekuensi 
variabel, baik variabel karakteristik responden maupun 
variabel predisposing, enabling dan reinforcing factors dan 
kepatuhan pengobatan TB paru. Juga dilakukan uji regresi 
logistik ganda untuk mencari pengaruh predisposing, 
enabling dan reinforcing factor terhadap kepatuhan 
pengobatan TB paru. Berdasarkan hasil analisis deskriptif 
dan uji regresi logistik pengaruh predisposing, enabling 
dan reinforcing factors terhadap kepatuhan pengobatan 
TB paru maka didapat temuan hasil yang merupakan isu 
strategis yang dapat dijadikan acuan untuk menyusun 
strategi peningkatan angka konversi dan Cure Rate di 
Kabupaten Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Predisposing Factor

Pengetahuan Penderita TB Paru tentang TB Paru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan 
penderita TB paru di Kabupaten Bojonegoro sebagian 
besar mempunyai tingkat pengetahuan baik dan cukup 
(89,5%). Akan tetapi hanya 67,7% penderita TB paru 
yang menjawab dengan benar pertanyaan penyebab TB 
paru, sedangkan atas pertanyaan gejala, cara penularan, 
cara pencegahan dan pengobatan TB paru mendapat 
jawaban benar lebih 80%. Hal ini tidak sesuai dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosyid FN (2010) 
di Puskesmas Banyuates Sampang, yang menemukan 
bahwa pada umumnya penderita TB paru mempunyai 
pengetahuan yang kurang tentang penyakit TB. Berbeda 
dengan hasil penelitian yang dilakukan CP Bhatt, AB Bhatt 
dan B Shresta di Nepal, menemukan bahwa mayoritas 
penderita TB (83%) tahu bahwa TB paru dapat diobati 
dengan pengobatan rutin (CP Bhatt et al). Dalam penelitian 
ini masih dijumpai anggapan bahwa penyakit TB paru 
disebabkan selain kuman, yaitu disebabkan oleh merokok, 
mengonsumsi alkohol, makan makanan gorengan dan 
stres. Hal ini sesuai dengan studi mengenai perjalanan 
pasien TB dalam mencari pelayanan di Yogyakarta 
masih mengidentifikasi adanya penyebab TB yang tidak 
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infeksius, seperti merokok, alkohol, stres, kelelahan, 
makanan gorengan, tidur di lantai dan tidur larut malam. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini 
terjadi setelah orang melakukan pengindraan suatu 
objek tertentu (Notoatmodjo, 2010b). Pengetahuan 
penderita TB paru tentang penyakit TB paru yang baik dan 
cukup di Kabupaten Bojonegoro dimungkinkan karena 
penderita sudah mendapatkan penyuluhan tentang TB 
dari petugas TB Puskesmas atau rumah sakit setiap kali 
berobat. Adanya pengetahuan yang masih kurang tentang 
penyebab TB di Kabupaten Bojonegoro dapat menjadi 
ancaman terhadap penularan penyakit TB. Stigma TB 
di masyarakat dapat dikurangi dengan meningkatkan 
pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai TB, 
mengurangi mitos TB melalui kampanye pada kelompok 
tertentu dan membuat materi penyuluhan yang sesuai 
dengan budaya setempat (Kemenkes RI, 2010).

Keyakinan Penderita TB Paru tentang TB Paru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan 
penderita TB paru di Kabupaten Bojonegoro sebagian 
besar mempunyai kategori keyakinan tinggi dan sedang 
(90,3%). Dan semua pernyataan tentang keyakinan 
bahwa penyakit TB paru dapat menyebabkan akibat yang 
serius, dapat disembuhkan dan dapat membahayakan 
kesehatan mendapat jawaban yakin dan sangat yakin 
>80%. Keyakinan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan 
sebagai kepercayaan yang sesungguhnya, kepastian 
dan ketentuan. Kepercayaan mempunyai arti anggapan 
atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercaya itu benar 
atau nyata. Keyakinan adalah kepercayaan bahwa suatu 
fenomena atau objek benar atau nyata. Iman, keyakinan, 
dan kebenaran adalah kata digunakan untuk menyatakan 
atau menyiratkan keyakinan. Keyakinan merupakan 
pondasi, keyakinan akan melahirkan kekuatan yang berlipat 
ganda untuk melakukan tindakan konkret sebagai wujud 
dari sebuah proses panjang kesuksesan (Wijaya CS, 2011). 
Dua dimensi dari health belief model, keyakinan pada 
kerentanan dan keyakinan pada keparahan bisa diartikan 
sebagai rasa takut akan penyakit atau kondisi atau perilaku. 
Rasa takut merupakan kekuatan motivasi yang kuat, 
tapi mengandung dimensi kecemasan yang lebih besar 
dibanding dimensi kecemasan dari keyakinan. Sumber 
kecemasan tersebut adalah keyakinan pada kerentanan dan 
keparahan yang berkombinasi dengan rasa putus asa atau 
tak berdaya untuk melakukan apa pun terhadap ancaman 
yang samar atau menyebar. Kombinasi ini menimbulkan 
respons flight (menghindar) yang sering bermanifestasi 
sebagai penolakan atau rasionalisasi ancaman sebagai 
sesuatu yang tidak nyata. Dengan demikian, pembangkitan 
rasa takut dalam pesan edukasi kesehatan dapat menjadi 
bumerang kecuali pesan yang membangkitkan rasa takut 
tersebut disertai dengan rangkaian tindakan seketika yang 
dapat diambil oleh orang tersebut untuk mengurangi rasa 
takut (Green LW, Kreuter MW, 1991). 

Nilai Penderita TB Paru tentang Manfaat 
Pengobatan TB Paru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai penderita 
TB paru tentang manfaat pengobatan TB paru di Kabupaten 
Bojonegoro sebagian besar dalam kategori tinggi dan 
sedang (89,5%). Dan semua pernyataan tentang nilai 
manfaat pengobatan TB paru yaitu manfaat untuk 
penyembuhan, manfaat untuk pencegahan penularan 
dan manfaat ekonomi dijawab dengan bermanfaat dan 
sangat bermanfaat >80%.

 Menurut MZ Lawang (2004), nilai adalah gambaran 
apa yang diinginkan, yang pantas, berharga dan dapat 
memengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai 
tersebut. Menurut mantan Menteri Kesehatan dan 
kesejahteraan Kanada, sebagian besar warga Kanada 
lebih sehat dan panjang umur karena mereka siap 
mengorbankan dananya untuk kesehatannya agar tetap 
sehat. Mereka siap mengurangi kesenangan diri sendiri 
dan tidak mentolerir ketidaknyamanan untuk kepentingan 
pencegahan penyakit (Green LW, Kreuter MW, 1991). 
Penderita TB paru diharapkan mempunyai nilai positif 
terhadap manfaat pengobatan TB paru, meliputi nilai 
manfaat penyembuhan, manfaat pencegahan dan manfaat 
ekonomi. Konflik nilai dalam kesehatan merupakan 
salah satu dilema penting dan tantangan bagi praktisi 
pendidikan kesehatan. Membantu seseorang untuk 
memilah konflik nilai dalam kesehatan adalah penting bagi 
bidang pendidikan kesehatan. Sebagai contoh nilai pribadi 
tentang kesehatan (Green LW, Kreuter MW, 1991). 

Sikap Penderita TB Paru tentang TB Paru

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penderita TB 
paru di Kabupaten Bojonegoro sebagian besar mempunyai 
sikap positif dan cukup positif terhadap penyakit TB paru 
(88,7%). Dan tanggapan penderita terhadap tidak boleh 
berdahak di sembarang tempat mendapat jawaban setuju 
dan sangat setuju masih rendah yaitu 76,6%. Penderita 
TB paru BTA positif bila berdahak di sembarang tempat 
dapat menularkan penyakitnya ke orang lain di sekitarnya. 
Ini menunjukkan bahwa ancaman penularan TB masih 
tinggi di Kabupaten Bojonegoro.

Sikap adalah respons tertutup seseorang terhadap 
stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan 
faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan, misalnya: 
setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, baik tidak 
baik dan sebagainya. Newcomb, salah seorang ahli 
psikologi sosial menyatakan bahwa sikap merupakan 
kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan 
merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap merupakan 
kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan 
tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek 
(Notoatmodjo, 2010). Menurut Kirscht, sikap merupakan 
kumpulan keyakinan yang selalu dinilai dalam hal baik 
dan buruk atau positif dan negatif. Pendidikan kesehatan 
harus memahami dua kunci konsep sikap. Sikap adalah 
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perasaan agak konstan yang diarahkan menuju satu objek 
(baik itu orang, tindakan atau objek) dan melekat dalam 
struktur sikap adalah evaluasi, dimensi buruk baik (Green 
LW, Kreuter MW, 1991). 

Niat Berobat Penderita TB Paru ke Tempat 
Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penderita 
TB paru di Kabupaten Bojonegoro sebagian besar 
mempunyai niat berobat dalam kategori kuat dan sedang 
(80,7%). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Darmadi (2000), yang menemukan bahwa hampir 
seluruh penderita yang aktif berobat maupun yang tidak 
aktif berobat menunjukkan adanya niat untuk kesembuhan 
bagi dirinya dan hanya sebagian kecil saja yang tidak ada 
niat atau pasrah dengan keadaan sakitnya. 

Teori tindakan beralasan menyatakan bahwa 
langkah terakhir dalam proses pemudah sebelum 
tindakan yang sebenarnya terjadi adalah merumuskan 
behavioral intention (niat). Langkah ini dipengaruhi 
oleh sikap terhadap perilaku dan oleh persepsi atas 
norma sosial yang menguntungkan perilaku. Sikap ini, 
pada gilirannya, dipengaruhi oleh keyakinan mengenai 
efikasi tindakan dalam mencapai hasil yang diharapkan 
dan dengan sikap terhadap hasil tersebut. Persepsi 
atas norma sosial dipengaruhi oleh keyakinan tentang 
kekuatan pendapat orang lain tentang perilaku dan oleh 
motivasi seseorang untuk mematuhi orang lain yang 
penting (Green, L.W., Kreuter, M.W., 1991).

Menurut the reasoned action model atau model 
aksi beralasan (Fishbein and Ajzen, 1975), intensi 
dipengaruhi 2 faktor, yaitu attitude atau sikap dan 
subjektif norm atau norma subjektif. Sikap berkaitan 
dengan perasaan positif atau negatif dalam perilaku, 
sedangkan norma subjektif berkaitan dengan persepsi 
individu terhadap kepercayaan pihak lain atau perilaku 
itu tepat atau tidak. Sikap dipengaruhi kepercayaan 
seseorang tentang konsekuensi perilaku dan evaluasi 
positif dan negatif tiap hasilnya. Norma subjektif 
dipengaruhi oleh kepercayaan seseorang tentang 
reaksi orang lain atau kelompok terhadap perilaku dan 
motivasinya yang memenuhi harapan mereka (dalam 
Walgito B, 2011). 

Enabling Factor

Enabling factors adalah kemampuan dan sumber 
daya yang diperlukan yang memungkinkan terjadinya 
perilaku kesehatan. Enabling factors terdiri dari kemudahan 
mencapai fasilitas kesehatan (biaya transportasi, 
ketersediaan transportasi, jarak tempat tinggal dan 
lamanya jam buka). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penderita TB paru di Kabupaten Bojonegoro sebagian 
Penderita TB paru mempunyai biaya untuk transportasi 
menuju ke Puskesmas atau rumah sakit (54,8%), sebagian 
besar menggunakan transportasi kendaraan bermotor 
menuju tempat pengobatan (71,8%), sebagian besar jarak 

tempat tinggalnya dengan Puskesmas atau rumah sakit 
dalam kategori jauh (80,6%), sebagian besar menganggap 
jam buka tempat Puskesmas atau rumah sakit di mana dia 
mendapat pengobatan adalah sebentar (74,2%). 

Tidak tersedianya alat transportasi menuju tempat 
berobat dan tidak tersedianya biaya untuk menjangkau 
pelayanan kesehatan yang jauh dari rumah tempat tinggal 
penderita dapat menjadi hambatan untuk terjadinya 
perilaku kepatuhan pengobatan penderita. Seseorang yang 
tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan Puskesmas 
yang ada, mungkin bukan karena dia tidak tahu akan 
bahaya penyakitnya atau karena tidak percaya pada 
Puskesmas, tetapi karena rumahnya jauh, sedangkan 
sarana transportasi umum untuk menuju Puskesmas sulit 
dan mahal (Anies, 2006). 

Reinforcing Factor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penderita 
TB paru di Kabupaten Bojonegoro sebagian besar 
mendapat dukungan berobat dari orang lain (81,5%). 
Dukungan berobat sebagian besar berasal dari petugas 
kesehatan (55%). Dukungan dari keluarga dan tokoh 
masyarakat masih rendah, masing-masing 33,1% dan 
0,8%. Faktor penguat adalah konsekuensi dari tindakan 
yang menentukan apakah pelaku mendapat umpan 
balik positif atau negatif dan didukung secara sosial 
sesudah umpan balik terjadi. Faktor penguat dengan 
demikian meliputi dukungan sosial, pengaruh rekan 
sebaya, dan saran dan umpan balik oleh penyedia 
layanan kesehatan. 

Kepatuhan Pengobatan TB Paru 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penderita 
TB paru di Kabupaten Bojonegoro sebagian besar patuh 
berobat TB paru di unit Puskesmas atau rumah sakit 
tempat penderita TB paru tersebut berobat (87,1%). 
Perilaku yang diharapkan dalam penanggulangan TB 
paru adalah adanya kepatuhan penderita TB paru untuk 
berobat teratur. Pengobatan TB paru membutuhkan 
waktu yang lama sehingga dapat memengaruhi kondisi 
psikis penderita berupa stres yang berkepanjangan. 
Karena itu penderita TB memerlukan pengawas yang 
dapat memastikan penderita disiplin meminum obat 
dan terus memberikan motivasi kepada penderita untuk 
dapat sembuh (Sudewo, 2009). Penderita TB paru BTA 
positif harus menjalani pengobatan teratur. Pengobatan 
yang tidak tekstur atau tidak selesai dapat menimbulkan 
terjadinya resistensi/kekebalan terhadap kuman TB. 
Bila terjadi kekebalan maka lebih sulit pengobatannya 
(Nur, 2009). Perkembangan strain bakteri yang resisten 
obat telah membuat pengobatan menjadi lebih sulit 
dan kepatuhan terhadap pengobatan menjadi hal yang 
penting. Pasien yang tidak mematuhi program medikasi 
adalah penyebab utama kegagalan pengobatan (Marrelli, 
2000). Ketidakpatuhan pasien dengan resimen medis 
merupakan faktor utama dalam kegagalan terapi dan 
sangat merugikan uji klinis (Cramer JA, 1991).
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Pengaruh Predisposing, Enabling dan Reinforcing 
Factor terhadap Kepatuhan Pengobatan TB Paru

Semua variabel predisposing factor tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan pengobatan. Konsep 
behavioral intention merupakan inti dari teori tindakan 
beralasan (reasoned action). Variabel predisposing 
factor yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, 
nilai, sikap dan niat tentang TB pencapaiannya di 
Kabupaten Bojonegoro adalah sangat baik sehingga 
tidak memengaruhi kepatuhan pengobatan TB paru.

Enabling factors yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap perilaku kepatuhan pengobatan TB paru ke 
unit pelayanan kesehatan adalah biaya transportasi, 
jenis transportasi yang digunakan penderita TB paru dan 
jarak tempat tinggal. Semakin tersedia biaya transportasi 
maka penderita semakin patuh berobat, semakin tersedia 
transportasi kendaraan bermotor penderita semakin patuh 
berobat. Untuk menuju tempat berobat penderita TB 
memerlukan biaya dan alat transportasi. Alat transportasi 
yang digunakan untuk menuju tempat berobat di 
Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil penelitian ini 
adalah jalan kaki, dengan sepeda angin dan becak masih 
relatif besar yaitu 28,2%, sedangkan jarak tempat tinggal 
penderita dengan tempat berobat adalah jauh lebih 1 km 
adalah 80%. Tidak tersedianya biaya transportasi dan 
alat transportasi bagi penderita TB di Bojonegoro dapat 
menjadi hambatan bagi penderita untuk patuh berobat di 
Puskesmas/RS. Sedangkan jarak yang jauh atau dekat 
dapat tidak menjadi masalah bila tersedia biaya dan alat 
transportasi. 

Menurut Azwar (2006) pelayanan kesehatan yang 
baik salah satunya adalah mudah dicapai (accessible), 
pengertian di sini adalah terutama dari sudut lokasi. 
Pengaturan distribusi dan sarana kesehatan menjadi 
sangat penting. Pelayanan kesehatan yang terlalu 
terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan sementara itu 
tidak ditemukan di daerah pedesaan, bukanlah pelayanan 
kesehatan yang baik. 

Reinforcing factor yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepatuhan pengobatan adalah 
dukungan berobat, semakin mendapat dukungan berobat 
dari orang lain semakin patuh berobat. Dukungan terbesar 
berasal dari petugas Puskesmas (44,4%), dukungan 
kurang dari keluarga (33,1%) dan dukungan sangat 
kecil dari tokoh masyarakat (0,8%). Dukungan dari 
masyarakat atau sosial dapat memperkuat tindakan 
penderita TB paru patuh berobat di Puskesmas atau 
rumah sakit. Peran masyarakat dan keluarga dalam 
program penanggulangan TB paru dapat bertindak 
sebagai PMO (Pengawas Minum Obat) langsung, untuk 
menjamin keteraturan pengobatan penderita. Peran 
petugas kesehatan juga membantu pasien menyadari atau 
menerima perlunya mematuhi program pengobatan untuk 
mencegah pengaktifan berulang atau komplikasi (Doenges 
EM, et al., 2000). Dukungan dari keluarga, ditambah 
dukungan dari pemuka masyarakat di samping dukungan 
dari petugas kesehatan dalam melakukan pengobatan di 

Unit Pelayanan Kesehatan akan memberikan penguatan 
penderita untuk patuh berobat. 

Penyusunan Strategi Peningkatan Konversi dan 
Kesembuhan TB Paru di Kabupaten Bojonegoro 

Berdasarkan isu strategis dan pembahasan, maka 
strategi peningkatan konversi dan kesembuhan di 
Kabupaten Bojonegoro berdasarkan penelitian ini adalah 
Peningkatan akses pengobatan TB paru melalui dukungan 
pengobatan penderita, yaitu dengan kunjungan rumah 
penderita baik untuk pengobatan rutin maupun untuk 
penderita yang tidak patuh berobat. 

Berdasarkan penelitian ini didapatkan sebagian 
besar penderita TB di Kabupaten Bojonegoro adalah tidak 
mempunyai biaya transportasi dan tidak mempunyai alat 
transportasi yang memadai untuk menuju Puskesmas 
atau rumah sakit ditambah dengan sebagian besar 
tingkat pendapatannya rendah maka keadaan ini menjadi 
penghambat bagi penderita untuk patuh berobat ke 
Puskesmas atau rumah sakit. Semakin tersedia biaya 
transportasi untuk menuju Puskesmas atau rumah sakit 
tempat penderita mendapat pengobatan maka penderita 
semakin patuh berobat dan semakin tersedia alat 
transportasi kendaraan bermotor untuk menuju Puskesmas 
atau rumah sakit tempat penderita mendapat pengobatan 
penderita semakin patuh berobat. Untuk mengatasi 
hambatan biaya transportasi dan alat transportasi 
yang kurang memadai diperlukan penambahan dana 
operasional untuk kunjungan rumah bagi petugas TB 
Puskesmas atau rumah sakit, baik untuk pengobatan 
rutin maupun untuk mereka yang tidak patuh berobat. 
Dana dapat disediakan dari pemerintah daerah atau dari 
pihak lain yang tidak mengikat. Juga mestinya dapat 
dianggarkan dari Jamkesmas atau Jamkesda. 

Tabel 1.

Hasil Seleksi Bivariate antara Predisposing, Enabling 
dan Reinforcing Factors dengan Perilaku Kepatuhan 

Pengobatan TB Paru

No Variabel p 

Predisposing factors

1 Pengetahuan 0,000

2 Keyakinan 0,000

3 Nilai 0,000

4 Sikap 0,000

5 Niat 0,000

Enabling factors

6 Biaya transportasi 0,002

7 Jenis transportasi 0,000

8 Jarak tempat tinggal dengan 
Puskesmas/RS

0,205

9 Lama jam buka Puskesmas/RS 0,028

Reinforcing factors

10 Dukungan berobat 0,000
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Promosi kesehatan tentang pengobatan TB paru, 
yang ditujukan pada faktor penguat (reinforcing) yaitu 
untuk mendapatkan dukungan keluarga penderita dan 
tokoh masyarakat/organisasi sosial untuk lebih berperan 
dalam PMO (Pengawas Minum Obat).

Berdasarkan isu strategis ditemukan bahwa 
dukungan berobat dari keluarga dan tokoh masyarakat 
masih rendah, serta penderita yang mendapat dukungan 
berobat dari orang lain semakin patuh berobat, sehingga 
diperlukan dukungan dari keluarga dan tokoh masyarakat 
atau organisasi sosial untuk berperan dalam mendorong 
penderita patuh berobat ke Puskesmas atau rumah sakit. 
Maka diperlukan promosi kesehatan tentang pengobatan 
TB paru. Sasaran promosi kesehatan ditujukan kepada 
keluarga penderita TB dan tokoh masyarakat/organisasi 
sosial agar mereka mampu memberikan dukungan 
berobat kepada penderita TB paru. Jenis metode yang 
digunakan adalah metode didaktik, yaitu dilakukan secara 
satu arah atau one way method, misalnya ceramah, film, 
leaflet, poster, buklet dan siaran radio. WHO menekankan 
bahwa promosi kesehatan merupakan suatu proses yang 
bertujuan memungkinkan individu meningkatkan kontrol 
terhadap kesehatan dan meningkatkan kesehatannya 
berbasis filosofi yang jelas mengenai pemberdayaan diri 
sendiri (self empowerment) (Maulana HDJ, 2009). Promosi 
adalah komunikasi yang dilakukan oleh markerter untuk 
menginformasikan, merayu dan mengingatkan calon 
pelanggan dengan tujuan memengaruhi pendapatnya 
dalam mengambil keputusan (Supriyanto, Ernawati, 
2010). Petugas penyuluh kesehatan harus menguasai ilmu 
komunikasi dan mengguasahi pemahaman yang lengkap 
tentang pesan yang akan disampaikan. Materi yang 
disampaikan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah 
untuk mendapatkan dukungan pengobatan TB paru dari 
keluarga dan tokoh masyarakat/kelompok masyarakat. 
Dalam program penanggulangan TB paru, keluarga, 
tokoh masyarakat dan anggota organisasi sosial dapat 
berperan sebagai PMO (Pengawas Minum Obat) bagi 
penderita TB yang ada di lingkungannya. Adanya PMO 
dari orang-orang yang dikenal, dipercaya dan dihormati 
akan mendorong penderita TB akan patuh berobat ke 
Puskesmas/rumah sakit. 

SIMPULAN

Variabel predisposing factors yang terdiri dari 
pengetahuan tentang TB paru, keyakinan terhadap 
pengobatan TB paru, nilai terhadap manfaat pengobatan 
TB paru, sikap terhadap penyakit TB paru dan niat berobat, 
semuanya dalam kategori baik. Tingginya responden yang 
tidak memiliki biaya transportasi menuju Puskesmas atau 
rumah sakit tempat berobat dan rendahnya ketersediaan 
transportasi kendaraan bermotor yang digunakan menuju 
Puskesmas atau rumah sakit tempat berobat. Rendahnya 
dukungan berobat ke Puskesmas/rumah sakit dari 
keluarga dan tokoh masyarakat.

Semua variabel predisposing factor tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan pengobatan. Variabel 

enabling factor yang berpengaruh secara signifikan 
adalah biaya transportasi, jenis transportasi dan jarak 
tempat tinggal penderita. Dan variabel reinforcing factor 
yaitu dukungan berobat berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepatuhan pengobatan. Rumusan strategi 
peningkatan konversi dan kesembuhan TB paru adalah 
peningkatan akses pengobatan TB paru melalui dukungan 
pengobatan penderita, yaitu dengan kunjungan rumah 
penderita baik untuk pengobatan rutin maupun untuk 
penderita yang tidak patuh berobat. Promosi kesehatan 
pengobatan TB paru yang ditujukan kepada faktor 
penguat (reinforcing) yaitu untuk mendapatkan dukungan 
dari keluarga penderita dan tokoh masyarakat/organisasi 
sosial untuk lebih berperan dalam PMO (Pengawas Minum 
Obat). 

SARAN

Institusi Dinas Kesehatan perlu menata kembali 
strategi penanggulangan TB yaitu dengan peningkatan 
akses pengobatan TB paru melalui dukungan pengobatan 
penderita, yaitu dengan kunjungan rumah penderita baik 
untuk pengobatan rutin maupun untuk penderita yang 
tidak patuh berobat dan melakukan promosi kesehatan 
tentang pengobatan TB paru yang ditujukan kepada faktor 
penguat (reinforcing) untuk mendapatkan dukungan dari 
keluarga penderita dan tokoh masyarakat/organisasi sosial 
untuk lebih berperan dalam PMO (Pengawas Minum 
Obat). Dan bagi penelitian mendatang dapat dilakukan 
penelitian tentang sumber daya manusia kesehatan dalam 
penanggulangan tuberkulosis.
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