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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Keterangan :                 : Variabel yang diteliti. 

                      ---------   : Variabel yang tidak teliti. 

Karakteristik Pasien 

Tuberkulosis : 

- Jenis kelamin 

- Pekerjaan  

- Umur  

 

Program DOTS untuk 

pengobatan  pasien 

tuberkulosis : 

- Kategori 1 

- Kategori 2 

Faktor yang mempengaruhi perilaku 

Teori Lawrance Green  

Predisposing Factors : 

a. Pengetahuan 

b. Sikap  
c. Pendidikan 

d. Ekonomi 

e. Budaya  

f. Keyakinan  

Enabling Factors : 

a. Ketersediaan sarana 

dan fasilitas kesehatan 

b. Kondisi ekonomi 

c. Kemudahan  mencapai 

sarana dan fasilitas 

kesehatan 

Reinforcing Factors : 

a. Sikap dan perilaku                        

    Petugas Kesehatan 

b. Dukungan keluarga 

Kepatuhan pasien dalam menjalani 

pengobatan tuberkulosis yang diukur 

dengan kuesioner Modifed Morisky 

Adherence Scale (MMAS-8)  
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3.2 Penjelasan Kerangka Konsep 

      Pada kerangka konsep diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat penyakit 

tuberkulosis di Indonesia meningkat sehingga pemerintah menjalankan program 

DOTS yaitu  pelaksanaan tuberkulosis yang menekankan pengawasan untuk 

memastikan pasien menyelesaikan pengobatan sesuai dengan ketentuan dan sampai 

dinyatakan sembuh. Pengobatan pasien tuberkulosis memerlukan waktu yang lama 

dan diharuskan mengkonsumsi obat setiap hari sampai batas waktu yang ditentukan 

maka perilaku pasien harus patuh dalam mengkonsumsi obat- obatan. Dan menurut 

teori Lawrance Green terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu faktor 

predisposis (predisposing factors) antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan , 

kepercayaan, nilai-nilai, tradisi dan sebagiannya, faktor yang kedua yaitu faktor 

pendukung ( enabling factor) antara lain lingkungan fisik, tersedia atau tidaknya 

fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana kesehatan, dan faktor ketiga yaitu faktor 

pendorong (reinforcing factors) antara lain faktor yang mendorong atau 

memperkuat terjadinya perilaku, seperti sikap dan perilaku petugas kesehatan atau 

petugas lainnya yang merupakan kelompok yang dicontoh oleh masyarakat. Sikap 

merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pasien dalam mengkonsumsi obat 

anti tuberkulosis sampai habis sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien 

dalam mengkonsumsi obat – obatan. Jika pasien tuberkulosis patuh dalam 

mengkonsumsi obat dan aturan yang diberikan sampai dikatakan sembuh maka 

akan menurunkan angka penyakit tuberkulosis di Indonesia khususnya Kota 

Malang 

 


