
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TB Paru 

1. Pengertian TB Paru 

 TB Paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh 

kuman TB Paru (Mycobacterium tuberculosis). Sebagian besar kuman 

TB Paru menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh 

lainnya (Kemenkes RI, 2011).  

 Kuman M. tuberculosis memiliki sifat khusus yaitu tahan terhadap 

asam pada pewarnaan sehingga disebut pula BTA (Basil Tahan Asam). 

Kuman ini cepat mati dengan sinar matahari secara langsung, tetapi 

dapat bertahan hidup selama beberapa jam di tempat yang gelap dan 

lembab. Dalam jaringan tubuh kuman ini dapat dormant (tidur) selama 

berapa tahun. Pada sifat dormant ini kuman TB Paru suatu saat dimana 

keadaan memungkinkan untuk berkembang, kuman ini dapat bangkit 

kembali (Depkes RI, 2002). 

2. Penularan TB Paru  

 Sumber penularan adalah pasien TB Paru BTA Positif. Pada waktu 

batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk 

percikan dahak (droplet). Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 

percikan dahak. Umumnya penularan terjadi dalam ruangan dan  

percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Ventilasi dapat 
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mengurangi jumlah percikan, sementara sinar matahari langsung dapat 

membunuh kuman. Percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam 

keadaan yang gelap dan lembab. Daya penularan seorang pasien 

ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. 

Makin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan dahak, makin 

menular pasien tersebut. Faktor yang memungkinkan seseorang 

terpajan kuman TB Paru  ditentukan oleh konsentrasi percikan dalam 

udara dan lamanya menghirup udara tersebut (Kemenkes RI, 2011). 

3. Gejala - gejala TB Paru 

 Gejala penyakit TB Paru dapat di bagi menjadi gejala umum dan 

gejala khusus yang timbul sesuai dengan organ yang terlihat. 

Gambaran secara klinis tidak terlalu khas, terutama pada kasus baru, 

sehingga cukup sulit untuk menegakkan diagnosis secara klinik. 

a. Gejala Umum 

1) Demam 

Demam, tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya di 

rasakan malam hari disertai keringat malam. Kadang – kadang, 

serangan demam seperti seranagan influenza dan bersifat hilang 

timbul. 

2) Penurunan nafsu makan dan berat badan. 

3) Batuk – batuk selama lebih dari 3 minggu (dapat disertai 

darah). 

4) Perasaan tidak enak (malaise) dan lemah. 
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b. Gejala khusus 

1) Tergantung dari organ tubuh yang terkena, apabila terjadi 

sumbatan sebagaian bronkus (saluran yang menuju ke paru - 

paru) akibat penekanan kalenjar getah bening yang membesar, 

akan menimbulkan suara “mengi” dan suara nafas melemah 

disertai sesak. 

2) Apabila ada cairan di rongga pleura  (pembungkus paru - 

paru), dapat disertai dengan keluhan sakit dada. 

3) Apabila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti 

infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran 

dan bermuara pada kulit di atasnya. Pada muara ini akan keluar 

cairan nanah. 

4) Pada anak – anak dapat mengenai otak (lapisan pembungkus 

otak) dan disebut sebagai meningitis (radang selaput otak). 

Gejalanya adalah kejang – kejang, demam tinggi, penurunan 

kesadaran (DepKes, 2006). 

4. Diagnosis TB Paru 

a. Diagnosis TB paru 

1) Semua suspek TB Paru diperiksa 3 spesimen dahak dalam waktu 

2 hari, yaitu sewaktu - pagi - sewaktu (SPS). 

2) Diagnosis TB Paru pada orang dewasa ditegakkan dengan 

ditemukannya kuman TB Paru. Pada program TB Paru nasional, 

penemuan BTA melalui pemeriksaan dahak mikroskopis 
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merupakan diagnosis utama. Pemeriksaan lain seperti foto 

toraks, biakan dan uji kepekaan dapat digunakan sebagai 

penunjang diagnosis sepanjang sesuai dengan indikasinya. 

3) Tidak dibenarkan mendiagnosis TB Paru hanya berdasarkan 

pemeriksaan foto toraks saja. Foto toraks tidak selalu 

memberikan gambaran yang khas pada TB Paru, sehingga sering 

terjadi overdiagnosis. 

b.  Diagnosis TB ekstra paru 

1) Gejala dan keluhan tergantung organ yang terkena, misalnya 

kaku kuduk pada Meningitis TB, nyeri dada pada TB pleura 

(Pleuritis), pembesaran kelenjar limfe superfisialis pada 

limfadenitis TB dan deformitas tulang belakang (gibbus) pada 

spondilitis TB dan lain-lainnya.  

2) Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan klinis, 

bakteriologis dan atau histopatologi yang diambil dari jaringan 

tubuh yang terkena. 
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Bagan 2.1 Diagnosis TB Paru (Kemenkes RI, 2011) 

 

 Keterangan: 

a. Suspek TB Paru: Seseorang dengan batuk berdahak selama 2 - 

3 minggu atau lebih disertai dengan atau tanpa gejala lain. 

b. Antibiotik non OAT : Antibiotik spektrum luas yang tidak 

memiliki efek anti TB (jangan gunakan fluorokuinolon). 

(Kemenkes RI, 2011). 
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5. Klasifikasi Penyakit TB Paru  

 Penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien TB Paru 

memerlukan suatu “definisi kasus” yang meliputi empat hal , yaitu: 

a. Lokasi atau organ tubuh yang sakit: paru atau ekstra paru; 

b. Bakteriologi (hasil pemeriksaan dahak secara mikroskopis): BTA 

positif atau BTA negatif; 

c. Riwayat pengobatan TB Paru sebelumnya, pasien baru atau sudah 

pernah diobati 

d. Status HIV pasien. 

 Tingkat keparahan penyakit: ringan atau berat. Saat ini sudah tidak 

dimasukkan dalam penentuan definisi kasus. 

a. Klasifikasi berdasarkan organ tubuh yang terkena: 

1) TB Paru. TB Paru adalah kuman tuberculosis yang menyerang 

jaringan (parenkim) paru. Tidak termasuk pleura (selaput paru) 

dan kelenjar pada hilus. 

2) TB ekstra paru. TB Paru yang menyerang organ tubuh lain 

selain paru, misalnya pleura, selaput otak, selaput jantung 

(pericardium), kelenjar lymfe, tulang, persendian, kulit, usus, 

ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain. 

Pasien dengan TB paru dan TB ekstra paru diklasifikasikan 

sebagai TB paru 

b. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis, 

keadan ini terutama ditujukan pada TB Paru: 
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1) TB Paru BTA positif. 

a) Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya 

BTA positif. 

b) 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks 

dada menunjukkan gambaran TB Paru. 

c) 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan biakan 

kuman TB positif. 

d) 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 

spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya 

hasilnya BTA negatif dan tidak ada perbaikan setelah 

pemberian antibiotika non OAT. 

2) TB Paru BTA negatif 

Kasus yang tidak memenuhi definisi pada TB Paru BTA positif. 

Kriteria diagnostik TB Paru BTA negatif harus meliputi: 

a) Paling tidak 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negative 

b) Foto toraks abnormal sesuai dengan gambaran TB Paru. 

c) Tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non 

OAT, bagi pasien dengan HIV negatif. 

d) Ditentukan (dipertimbangkan) oleh dokter untuk diberi 

pengobatan. 

c. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya 

Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya disebut 

sebagai tipe pasien, yaitu: 
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1) Kasus baru 

Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau 

sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu). 

Pemeriksaan BTA bisa positif atau negatif 

2) Kasus yang sebelumnya diobati 

a) Kasus kambuh (Relaps) 

Adalah pasien TB Paru yang sebelumnya pernah 

mendapat pengobatan TB Paru dan telah dinyatakan 

sembuh atau pengobatan lengkap, didiagnosis kembali 

dengan BTA positif (apusan atau kultur). 

b) Kasus setelah putus berobat (Default) 

Adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 

bulan atau lebih dengan BTA positif. 

c) Kasus setelah gagal (Failure) 

Adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap 

positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima 

atau lebih selama pengobatan. 

3) Kasus Pindahan (Transfer In) 

Adalah pasien yang dipindahkan keregister lain untuk 

melanjutkan pengobatannya. 

4) Kasus lain 

Adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan diatas, 

seperti yang tidak diketahui riwayat pengobatan sebelumnya, 
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pernah diobati tetapi tidak diketahui hasil pengobatannya, 

kembali diobati dengan BTA negative (Kemenkes RI, 2011).  

6. Pengobatan TB Paru 

 Pengobatan TB Paru bertujuan untuk menyembuhkan pasien, 

mencegah kematian, kekambuhan, memutuskan rantai penularan dan 

mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap Obat Anti TB Paru 

(OAT). 

 Jenis, sifat, dan dosis OAT yang akan dijelaskan pada bab ini 

adalah tergolong pada lini pertama. Secara ringkas OAT lini pertama 

dijelaskan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Pengelompokan OAT (Kemenkes RI, 2011) 

Golongan dan Jenis                                          Obat   

Golongan-1 Obat Lini 

Pertama 
 Isoniazid (H) 

 Ethambutol(E)  

 Pyrazinamide (Z) 

 Rifampicin (R) 

 Streptomycin (S) 

Golongan-2/ Obat suntik/ 

Suntikan lini kedua 
 Kanamycin (Km) 

 

 Amikacin (Am) 

 Capreomycin (Cm) 

Golongan-3/ Golongan 

Floroquinoione  
 Ofloxacin (Ofx) 

 Levofloxacin (Lfx) 

 Moxifloaxin (Mfx) 

Golongan-4/ Obat 

bakteriostatik lini kedua 
 Ethionamide(Eto) 

 Prothionamide(Pto) 

 Cycloserine (Cs) 

 Para amino salisilat(PAS) 

 Terizidone (Trd) 

Golongan-5/  

Obat yang belum terbukti 

efikasinya dan tidak 

direkomendasikan 

oleh WHO 

 Clofazimine (Cfz) 

 Linezolid(Lzd) 

 Amoxilin-Clavulanate 

(Amx-Clv) 

 Thioacetazone(Thz) 

 Clarithromycin(Clr) 

 Imipenem(Ipm). 
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Tabel 2.2 Jenis, Sifat dan Dosis OAT lini pertama 

Jenis OAT Sifat Dosis yang direkomendasikan (mg/kg) 

Harian                       3xseminggu 

Isoniazid (H) Bakterisid 5                                              10 

(4-6)                                        (8-12) 

Rifampicin (R) Bakterisid 10                                              10 

(8-12)                                        (8-12) 

Pyrazinamide (Z) Bakterisid 25                                               35 

(20-30)                                       (30-40) 

Streptomycin (S) Bakterisid 15                                               15 

(12-18)                                       (12-18) 

Ethambutol (E) Bakteriostatik 15                                               30 

(15-20)                                        (20-35) 
  

 Pengobatan TB Paru dilakukan dengan prinsip – prinsip sebagai 

 berikut: 

a. OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, 

dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori 

pengobatan. Jangan gunakan OAT tunggal (monoterapi). Pemakaian 

Obat Anti TB Paru - Kombinasi Dosis Tetap (OAT-KDT) lebih 

menguntungkan dan sangat dianjurkan. 

b. Untuk menjamin kepatuhan pasien minum obat, dilakukan 

pengawasan langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh 

seorang Pengawas Minum Obat (PMO). 

c. Pengobatan TB Paru diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan 

lanjutan. 

Tahap awal (intensif) 

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

perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi 

obat. 
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2) Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, 

biasanya pasien menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 

minggu. 

3) Sebagian besar pasien TB Paru BTA positif menjadi BTA negatif 

(konversi) dalam 2 bulan. 

Tahap Lanjutan 

1) Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, 

namun dalam jangka waktu yang lebih lama 

2) Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persisten sehingga 

mencegah terjadinya kekambuhan 

 Paduan OAT yang digunakan di Indonesia 

1) Paduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Pengendalian 

TB Paru di Indonesia: 

a) Kategori 1 : 2(HRZE)/4(HR)3. 

b) Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3. 

 Disamping kedua kategori ini, disediakan paduan obat sisipan 

(HRZE) 

c) Kategori Anak: 2HRZ/4HR 

d) Obat yang digunakan dalam tatalaksana pasien TB Paru resistan 

obat di Indonesia terdiri dari OAT lini ke-2 yaitu kanamycin, 

capreomisin, levofloksasin, ethionamide, sikloserin dan PAS, serta 

OAT lini-1, yaitu pirazinamid and etambutol. 
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2) Paduan OAT kategori-1 dan kategori-2 disediakan dalam bentuk paket 

berupa obat kombinasi dosis tetap (OAT-KDT). Tablet OAT KDT ini 

terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya 

disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam 

satu paket untuk satu pasien. 

3) Paket Kombipak. 

Adalah paket obat lepas yang terdiri dari Isoniasid, Rifampisin, 

Pirazinamid dan Etambutol yang dikemas dalam bentuk blister. 

Paduan OAT ini disediakan program untuk digunakan dalam 

pengobatan pasien yang mengalami efek samping OAT KDT. Paduan 

Obat Anti TB Paru (OAT) disediakan dalam bentuk paket, dengan 

tujuan untuk memudahkan pemberian obat dan menjamin 

kelangsungan (kontinuitas) pengobatan sampai selesai. Satu paket 

untuk satu pasien dalam satu masa pengobatan. 

 Kombinasi Dosis Tetap (KDT) mempunyai beberapa keuntungan dalam 

 pengobatan TB: 

a) Dosis obat dapat disesuaikan dengan berat badan sehingga menjamin 

efektifitas obat dan mengurangi efek samping. 

b) Mencegah penggunaan obat tunggal sehinga menurunkan resiko 

terjadinya resistensi obat ganda dan mengurangi kesalahan penulisan 

resep 

c) Jumlah tablet yang ditelan jauh lebih sedikit sehingga pemberian obat 

menjadi sederhana dan meningkatkan kepatuhan pasien 
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 Paduan OAT lini pertama dan peruntukannya 

1) Kategori-1 (2HRZE/ 4H3R3) 

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru: 

a) Pasien TB Paru baru BTA positif 

b) Pasien TB Paru baru BTA negatif foto toraks positif 

c) Pasien TB ekstra paru 

Tabel 2.3 Dosis untuk paduan OAT KDT untuk Kategori 1     

Berat Badan Tahap Intensif tiap hari selama 56 

hari RHZE (150/75/400/275) 

Tahap Lanjutan seminggu 3 kali selama 

16 minggu RH (150/150) 

30 – 37 kg 2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT 

38 – 54 kg 3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT 

55 – 70 kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT 

≥ 71 kg 5 tablet 4KDT 5 tablet 2KDT 

Sumber : Kemenkes RI, 2011  

Tabel 2.4 Dosis Panduan OAT- Kombipak untuk Kategoari 1 

Tahap 

Pengobatan 

Lama 

Pengobatan 

 Dosis per hari 

/ kali 

  Jumlah 

hari/kali 

menelan 

obat 

 

 

 

Intensif 

Lanjutan 

 

 

 

2 Bulan 

4 Bulan 

Tablet       

Isoniasid 

@300 mg 

1 

2 

Kaplet 

Rifampisisn 

@450 mg 

1 

1 

Tablet 

Pirazinamid 

@500 mg 

3 

- 

Tablet 

Etambutol 

@250 mg 

3 

- 

 

 

 

56 

48 

Sumber : Kemenkes RI, 2011 

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

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien TB Paru BTA positif yang 

telah diobati sebelumnya: 

a) Pasien kambuh 

b) Pasien gagal 

c) Pasien dengan pengobatan setelah putus berobat (default) 

 

Hubungan Karakteristik Pengawas..., Septi Epriyanti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



Tabel 2.5 Dosis untuk panduan OAT KDT Kategori 2 

Berat badan  Tahap Intensif tiap hari RHZE (150/75/400/275) + S  

Selama 56 hari                 Selama 28 hari 

Tahap Lanjutan 3 kali 

seminggu RH (150/150) + 

E (400) Selama 20 minggu 

30 – 37 kg 2 tab 4KDT + 500 mg S inj               2 tab 4KDT  2 tab 2KDT + 2 tab E 

38 – 54 kg 3 tab 4KDT + 750 mg S inj               3 tab 4KDT 3 tab 2KDT + 3 tab E 

55 – 70 kg 4 tab 4KDT + 1000 mg S inj             4 tab 4KDT 4 tab 2KDT + 4 tab E 

≥ 71 kg 5 tab 4KDT + 1000 mg S inj             5 tab 4KDT 5 tab 2KDT + 5 tab E 

Sumber : Kemenkes RI, 2011 

Tabel 2.6 Dosis paduan OAT Kombipak untuk Kategori 2 

Tahap 

pengobatan 

Lama 

peng-

obatan 

Tablet 

Isoniasid 

@300 mg 

Tablet 

Rifampisin 

@450 mg 

Tablet 

Pirazinamid 

@500 mg 

Etambutol  

Tablet       Tablet 

@250 mg  @400 mg 

Tahap Intensif 

(dosis harian) 

Tahap 

Lanjutan 

(dosis 3x 

seminggu) 

2 bulan 

1 bulan 

 

 

4 bulan 

1 

1 

 

 

2 

1 

1 

 

 

1 

3 

3 

 

 

- 

3                  - 

3                  - 

 

 

1                   2 

 Sumber : Kemenkes RI, 2011 

Keterangan: 

1. Untuk pasien yang berumur 60 tahun ke atas dosis maksimal untuk 

streptomisin adalah 500 mg tanpa memperhatikan berat badan. 

2. Untuk perempuan hamil lihat pengobatan TB Paru dalam keadaan 

khusus. 

3. Cara melarutkan streptomisin vial 1 gram yaitu dengan menambahkan 

aquabidest sebanyak 3,7 ml sehingga menjadi 4 ml.(1ml= 250mg) 

(Kemenkes RI, 2011). 

7. Evaluasi Pengobatan TB Paru 

a. Evaluasi Klinis 

1) Pasien dievaluasi setiap 2 minggu pada 1 bulan  pertama, 

pengobatan selanjutnya setiap 1 bulan. 
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2) Evaluasi: respon pengobatan dan ada tidaknya efek samping 

obat serta ada tidaknya komplikasi penyakit. 

3) Evaluasi klinis meliputi keluhan, berat badan, pemeriksaan 

fisik. 

b. Evaluasi Bakteriologis (0-2-6/9 bulan pengobatan) 

1) Tujuan untuk mendeteksi ada tidaknya konversi dahak. 

2) Pemeriksaan dan evaluasi pemeriksaan mikroskopis : 

a) Sebelum pengobatan dimulai 

b)  Setelah 2 bulan pengobatan (setelah fase intensif) 

c) Pada akhir pengobatan 

3) Bila ada fasilitas biakan, dilakukan pemeriksaan biakan dan uji 

resistensi. 

c. Evaluasi radiologi (0-2-6/9 bulan pengobatan) 

Pemeriksaan dan evaluasi foto toraks dilakukan pada : 

1) Sebelum pengobatan 

2) Setelah 2 bulan pengobatan (kecuali pada kasus yang juga 

dipikirkan kemungkinan keganasan dapat dilakukan 1 bulan 

pengobatan) 

3) Pada akhir pengobatan. 

d. Evaluasi efek samping secara klinis 

Bila pada evaluasi klinis dicurigai terdapat efek samping, maka 

dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikannya dan 

penanganan efek samping obat sesuai pedoman. 
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e. Evaluasi keteraturan berobat 

1) Yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi keteraturan 

berobat dan diminum atau tidaknya obat tersebut. 

2) Ketidakteraturan berobat akan menyebabkan gagal dan timbul 

masalah resistensi (PDPI, 2006). 

8. Hasil Pengobatan Pasien TB Paru  BTA Positif 

a. Sembuh 

Pasien TB Paru telah menyelesaikan pengobatannya secara 

lengkap dan pemeriksaan apusan dahak ulang (follow-up) hasilnya 

negatif dan pada satu pemeriksaan sebelumnya 

b. Pengobatan Lengkap 

Adalah pasien TB Paru yang telah menyelesaikan pengobatannya 

secara lengkap tetapi tidak tidak ada hasil pemeriksaan apusan 

dahak ulang dan pada satu pemeriksaan sebelumnya. 

c. Meninggal 

Adalah pasien TB Paru yang meninggal dalam masa pengobatan 

karena sebab apapun. 

d. Putus berobat (Default) 

Adalah pasien TB Paru yang tidak berobat 2 bulan berturut-turut 

atau lebih sebelum masa pengobatannya selesai. 
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e. Gagal 

Pasien TB Paru yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau 

kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama 

pengobatan. 

f. Pindah (Transfer out) 

Adalah pasien TB Paru yang dipindah ke unit pencatatan dan 

pelaporan (register) lain dan hasil pengobatannya tidak diketahui. 

g. Keberhasilan pengobatan (treatment success) 

Jumlah yang sembuh dan pengobatan lengkap. Digunakan pada 

pasien TB Paru dengan BTA+ atau biakan positif (Kemenkes, 

2011). 

B. Pengawas Minum Obat (PMO) 

 Pengawas Minum Obat (PMO) merupakan salah satu komponen 

penting dari Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS). DOTS 

adalah pengobatan paduan OAT jangka pendek dengan pengawasan 

langsung. Untuk menjamin keteraturan pengobatan diperlukan seorang 

PMO.  

1. Persyaratan PMO 

a. Seseorang yang dikenal, dipercaya dan disetujui, baik oleh petugas 

kesehatan maupun pasien, selain itu harus disegani dan dihormati 

oleh pasien. 

b. Seseorang yang tinggal dekat dengan pasien. 

c. Bersedia membantu pasien dengan sukarela. 
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d. Bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama 

dengan pasien. 

2. Siapa yang bisa jadi PMO 

 Sebaiknya PMO adalah petugas kesehatan, misalnya Bidan di Desa, 

Perawat, Pekarya, Sanitarian, Juru Immunisasi, dan lain-lain. Bila 

tidak ada petugas kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat berasal 

dari kader kesehatan, guru, anggota PPTI, PKK, atau tokoh 

masyarakat lainnya atau anggota keluarga. 

3. Tugas seorang PMO 

a. Mengawasi pasien TB Paru agar minum obat secara teratur sampai 

selesai pengobatan. 

b. Memberi dorongan kepada pasien TB Paru agar mau berobat 

teratur. 

c. Mengingatkan pasien TB Paru untuk periksa ulang dahak pada 

waktu yang telah ditentukan. 

d. Memberi penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB Paru yang 

mempunyai gejala-gejala mencurigakan TB Paru untuk segera 

memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Tugas seorang PMO bukanlah untuk mengganti kewajiban pasien TB 

Paru  mengambil obat dari unit pelayanan kesehatan 

4. Informasi penting yang perlu dipahami PMO untuk disampaikan 

kepada pasien dan keluarganya: 
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a. TB Paru disebabkan kuman, bukan penyakit keturunan atau 

kutukan 

b. TB Paru dapat disembuhkan dengan berobat teratur 

c. Cara penularan TB Paru, gejala-gejala yang mencurigakan dan cara 

pencegahannya 

d. Cara pemberian pengobatan pasien (tahap intensif dan lanjutan) 

e. Pentingnya pengawasan supaya pasien berobat secara teratur 

f. Kemungkinan terjadinya efek samping obat dan perlunya segera 

meminta pertolongan ke Fasyankes. (Kemenkes RI, 2011). 

Peran keluarga sebagai PMO 

 Dalam pengawasan pengobatan, petugas kesehatan harus 

mengikutsertakan keluarga supaya pasien dapat berobat secara 

kontinyu. Dukungan keluarga dan masyarakat mempunyai andil 

yang besar dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan penderita 

(Becher, 1997). 

 Peran keluarga yang dapat dilakukan dalam perawatan 

penderita TB Paru di rumah yaitu sebagai PMO, pengawas 

penampungan dahak, mengawasi dan membantu membersihkan 

alat – alat makan dan minum penderita serta menepati janji kontrol 

(Noviandi, 1999). 
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C. Keluarga 

1. Pengertian keluarga 

 Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan – 

ikatan kebersamaan dan ikatan emosional dan yang 

mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian dari keluarga 

(Friedman, 2003). Keluarga adalah kumpulan dua atau lebih individu 

yang berbagi tempat tinggal atau berdekatan satu dengan lainnya, 

memiliki ikatan emosi, terlibat dalam posisi sosial, peran dan tugas – 

tugas yang saling berhubungan, serta adanya rasa saling menyayangi 

dan memilki (Friedman, 2003). 

 Menurut Effendy (1998) dukungan dari keluarga merupakan salah 

satu aspek yang sangat fundamental dari kesuksesan “coping” dan 

penyembuhan dari penyakit. Ada beberapa fungsi yang dapat 

dijalankan keluarga sebagai berikut: 

a. Fungsi Biologis 

Fungsi untuk memenuhi kebutuhan generasi dan menjaga 

kelangsungan keluarga terdiri dari meneruskan keturunan, 

memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi 

keluarga, memelihara dan merawat anggota keluarga. 

b. Fungsi Psikologis 

Fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu 

untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan 

orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu 

Hubungan Karakteristik Pengawas..., Septi Epriyanti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



dan psikososial anggota keluarga. Terdiri dari memberikan kasih 

sayang dan rasa aman, memberi perhatian di antara anggota 

keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, 

memberikan identitas keluarga. 

c. Fungsi Sosialisasi 

Fungsi mengembangkan dan tempat melatih anak untuk 

berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk 

berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Terdiri dari 

membina sosialisasi pada anak, membentuk norma – norma 

tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, 

meneruskan nilai – nilai budaya keluarga. 

d. Fungsi Ekonomi 

Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara 

ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu 

meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Terdiri dari mencari sumber – sumber penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan 

penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 

menabung untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan keluarga di 

masa yang akan datang (pendidikan, jaminan hari tua, kesehatan 

keluarga dan sebagainya). 
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e. Fungsi Pendidikan 

Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan 

tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan 

pengetahuan terhadap anggota keluarga. Terdiri dari 

menyekolahkan anak – anak untuk memberikan pengetahuan, 

keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat 

dan minat yang dimilikinya, mempersiapkan anak untuk kehidupan 

dewasa yang akan datang dalam memenuhi perannya sebagai orang 

dewasa, mendidik anak sesuai dengan tingkat – tingkat 

perkembangannya.   

2. Sumber Dukungan Keluarga 

 Dukungan keluarga dapat berupa dukungan keluarga internal, 

seperti dukungan dari suami atau istri, atau dukungan dari saudara 

kandung atau dukungan keluarga eksternal bagi keluarga inti (dalam 

jaringan kerja sosial keluarga). Sebuah jaringan sosial keluarga secara 

sederhana dalah jaringan kerja sosial keluarga itu sendiri (Friedman, 

2003). 

 Anggota keluarga merupakan orang – orang yang penting dalam 

memberikan dukungan instrumental, emosional, dan kebersamaan 

dalam menghadapi berbagai peristiwa menekan dalam kehidupan 

(Friedman, 2003). 
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3. Bentuk Dukungan Keluarga 

 Menurut Arlija (2006) membagi dukungan keluarga ke dalam 

beberapa bentuk, yaitu: 

a. Dukungan Instrumental 

Bentuk dukungan ini merupakan penyediaan materi yang dapat 

memberikan pertolongan langsung seperti pemberian uang, 

pemberian barang, makanan serta pelayanan. Bentuk ini dapat 

mengurangi stres karena individu dapat langsung memecahkan 

masalahnya yang berhubungan dengan materi. Dukungan 

instrumental sangat diperlukan terutama dalam mengatasi masalah 

yang dianggap dapat dikontrol. 

b. Dukungan Informasional  

Bentuk dukungan ini melibatkan pemberian informasi, saran atau 

umpan balik tentang situasi dalam kondisi individu. Jenis informasi 

seperti ini dapat menolong individu untuk mengenali dan 

mengatasi masalah dengan mudah. 

c. Dukungan Emosional 

Bentuk dukungan ini membuat individu memiliki perasaan 

nyaman, yakin, dipedulikan dan dicintai oleh keluarga sehingga 

individu dapat menghadapi masalah dengan baik. Dukungan ini 

sangat penting dalam menghadapi keadaan yang dianggap tidak 

dapat dikontrol. 

 

Hubungan Karakteristik Pengawas..., Septi Epriyanti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



d. Dukungan Pengharapan 

Dukungan pengharapan meliputi pertolongan pada individu untuk 

memahami kejadian stres lebih baik dan juga sumber stres serta 

strategi koping yang dapat digunakan dalam menghadapi stressor. 

Dukungan sosial keluarga dapat membantu meningkatkan strategi 

koping individu dengan menyarankan strategi – strategi alternatif 

yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan dengan 

mengajak orang – orang berfokus pada aspek – aspek yang lebih 

positif dari situasi tersebut. Individu diarahkan kepada orang yang 

sama pernah mengalami situasi yang sama untuk mendapatkan 

nasihat dan bantuan. Individu dibandingkan dengan orang lain 

yang mengalami hal yang lebih buruk. Pada dukungan 

pengharapan keluarga bertindak sebagai pembimbing dengan 

memberikan umpan balik. 

4. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga 

 Menurut Friedman (2003), ada bukti kuat dari hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa keluarga besar dan keluarga kecil secara kualitatif 

menggambarkan pengalaman – pengalaman perkembangan. Anak – 

anak yang berasal dari keluarga kecil menerima lebih banyak perhatian 

daripada anak – anak dari keluarga yang besar. Selain itu, dukungan 

yang diberikan orang tua (khususnya ibu) juga dipengaruhi oleh usia. 

Menurut Friedman (1998), ibu yang masih muda cenderung untuk 
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lebih tidak bisa merasakan atau mengenali kebutuhan anaknya dan 

juga lebih egois dibandingkan ibu – ibu yang lebih tua. 

 Faktor – faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga lainnya 

adalah kelas sosial ekonomi orang tua. Kelas sosial ekonomi di sini 

meliputi tingkat pendapatan atau pekerjaan orang tua dan tingkat 

pendidikan. Dalam keluarga kelas menengah, suatu hubungan yang 

lebih demokratis dan adil mungkin ada, sementara dalam keluarga 

kelas bawah, hubungan yang ada lebih otoritas. Selain itu orang tua 

dengan kelas sosial menegah mempunyai tingkat dukungan, dan 

keterlibatan yang lebih tinggi daripada orang tua dengan kelas sosial 

bawah.  

D. Kepatuhan Minum Obat 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan diartikan 

sebagai perilaku yang sesuai dengan peraturan yang telah diberikan. 

Kepatuhan minum obat (medication compliance) adalah mengkonsumsi 

obat – obatan yang diresepkan dokter pada waktu dan dosis yang tepat 

(Kusbiyantoro, 2002). 

 World Health Organitation (WHO) menyatakan bahwa perilaku 

kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Pemikiran dan perasaan (Thoughts and feelings) 

Pemikiran dan perasaan ini dalam bentuk pengetahuan, kepercayaan 

dan sikap. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri atau 

pengalaman orang lain, sedangkan kepercayaan biasanya diperoleh 
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dari orang tua, kakek atau nenek. Seseorang menerima kepercayaan itu 

berdasarkan keyakinan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. 

Sikap menggambarkan suka atau tidak seseorang terhadap objek dan 

seringnya diperoleh dari pengalaman sendiri atau orang lain yang 

paling dekat. 

2. Orang penting sebagai referensi (Personal reference) 

Perilaku seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh orang – orang yang 

dianggap penting. Apabila seseorang itu dianggap penting baginya, 

maka apa yang orang tersebut katakan atau perbuat cenderung akan 

dicontoh. 

3. Sumber daya (Resource) 

Mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga, yang berpengaruh positif atau 

negatif bagi perilaku seseorang. 

4. Kebudayaan (Culture) 

Kebiasaan dan nilai – nilai dalam satu masyarakat menghasilkan pola 

hidup yang disebut kebudayaan (Effendy, 2005). 

E. Kerangka Teori 

 Menurut Niven (2002) bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan adalah : 

1. Faktor penderita atau individu 

a. Sikap atau motivasi individu ingin sembuh 

Motivasi atau sikap yang paling kuat adalah dalam diri individu 

sendiri. Motivasi individu ingin tetap mempertahankan 
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kesehatannya sangat berpengaruh terhadap faktor – faktor yang 

berhubungan dengan perilaku penderita dalam kontrol penyakitnya. 

b. Keyakinan 

Keyakinan merupakan dimensi spiritual yang dapat menjalani 

kehidupan. Penderita yang berpegang teguh terhadap keyakinannya 

akan memiliki jiwa yang tabah dan tidak mudah putus asa serta 

dapat menerima keadaannya, demikian juga cara perilaku akan 

lebih baik. Kemauan untuk melakukan kontrol penyakitnya dapat 

dipengaruhi oleh keyakinan penderita, dimana penderita memiliki 

keyakinan yang kuat akan lebih tabah terhadap anjuran dan 

larangan kalau tahu akibatnya. 

2. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga merupakan bagian dari penderita yang paling 

dekat dan tidak dapat dipisahkan. Penderita akan merasa senang dan 

tenteram apabila mendapat perhatian dan dukungan dari keluarganya, 

karena dengan dukungan tersebut akan menimbulkan kepercayaan 

dirinya untuk menghadapi atau mengelola penyakitnya dengan lebih 

baik, serta penderita mau menuruti saran – saran yang diberikan oleh 

keluarga untuk menunjang pengelolaan penyakitnya. 

3. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial dalam bentuk dukungan emosional dari anggota 

keluarga lain merupakan faktor – faktor yang penting dalam 

kepatuhan terhadap program – program medis. Keluarga dapat 
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mengurangi ansietas yang disebabkan oleh penyakit tertentu dan dapat 

mengurangi godaan terhadap ketidaktaatan.  

4. Dukungan Petugas Kesehatan 

Dukungan petugas kesehatan merupakan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi perilaku kepatuhan. Dukungan mereka terutama 

berguna saat pasien menghadapi bahwa perilaku sehat yang baru 

tersebut merupakan hal penting. Begitu juga mereka dapat 

mempengaruhi perilaku pasien dengan cara menyampaikan antusias 

mereka terhadap tindakan tetentu dari pasien, dan secara terus – 

menerus memberi penghargan yang positif bagi pasien yang telah 

mampu beradaptasi dengan program pengobatannya. 
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Bagan 2.2 Kerangka Teori Penelitian 

Teori Kepatuhan Niven (2002) 

1. Faktor penderita 

atau  individu 

2. Dukungan 

Keluarga 

3. Dukungan Sosial 

4. Dukungan 

Petugas 

Kesehatan 

Tingkat Kepatuhan 

Minum Obat Pada 

Pasien TB Paru 

Patuh 

Tidak 

patuh 

Sembuh 

Kambuh 

Gagal 

Kematian 

Sumber 

penularan 

Pengobatan 

bertambah 

lama 1. Pemahaman 

terhadap 

instruksi 

2. Kualitas 

interaksi 

3. Keluarga 

4. Sikap 

5. Nilai 

6. Keyakinan 
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F. Kerangka Konsep 

Variabel Bebas     Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

G. Hipotesis 

1. Ada hubungan antara karakteristik Pengawas Minum Obat (jenis 

kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan) dengan kepatuhan 

minum obat pada pasien TB Paru BTA positif di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kembaran II 

2. Ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada 

pasien TB Paru BTA positif di Wilayah Kerja Puskesmas  Kembaran II 

 

 
 

1. Karakteristik 

PMO: 

a. Jenis kelamin 

b. Umur 

c. Pendidikan 

d. Pekerjaan 

e. Pengetahuan 

Dukungan Keluarga 

Kepatuhan  Minum 

Obat pada pasien 

TB Paru BTA 

positif 
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