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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Tuberkulosis 

2.1.1. Definisi dan Patofisiologi 

Tuberkulosis (TB) adalah infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberculosis (M.tb) Kuman ini menyebar melalui inhalasi droplet nuclei. Setelah 

masuk ke saluran pernapasan dan akhirnya mencapai alveolus, makrofag di 

alveolus akan melakukan fagositosis, namun bakteri ini tidak mati karena memiliki 

dinding sel yang tebal dan mengandung asam mikoleat yang akan melindunginya 

dari enzim lisosom.  

Di dalam makrofag, bakteri ini justru melakukan replikasi. Pada tahap ini, 

pasien umumnya asimtomatis. Setelah sekitar 3 minggu, imunitas seluler spesifik 

(oleh sel T) mulai bekerja dengan cara mengisolasi bakteri TB dalam suatu 

granuloma. Hasilnya, bakteri TB dan jaringan alveolus di dalam granuloma tersebut 

akan mati, sehingga terjadi nekrosis jaringan dengan gambaran yang khas, yaitu 

nekrosis kaseosa (nekrosis perkejuan). Bangunan ini disebut fokus Ghon. Selain 

itu, proses patogenesis di atas juga terjadi di kelenjar getah bening di hilus paru, 

menyebabkan limfangitis. Fokus Ghon ditambah limfangitis disebut kompleks 

Ghon (Philips & Ernst, 2012). 
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Gambar 1. Lesi Primer TB (fokus Ghon) 

Dari sini, infeksi TB dapat berkembang menjadi: 

1. Sembuh total, tidak ada cacat. Bakteri di dalam granuloma akhirnya mati, 

namun meninggalkan fibrosis dan kalsifikasi karena adanya jaringan alveolus 

yang mati 

2. TB laten. Bakteri di dalam granuloma tidak mati, tetapi dorman. Suatu saat, 

ketika imunitas host mengalami penurunan, misalnya karena infeksi HIV atau 

karena usia tua, bakteri ini dapat aktif kembali (Cardona, 2018) 

2.1.2. Strategi Nasional Penanggulangan TB di Indonesia 

Terdiri atas 7 strategi, yaitu: 

1. Memperluas dan meningkatkan pelayanan DOTS yang bermutu 

2. Menghadapi tantangan TB-HIV, TB MDR, TB anak, dan kebutuhan 

masyarakat miskin serta rentan lainnya 
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3. 2wsx Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, masyarakat, 

perusahaan, dan swasta melalui pendekatan public-private mix dan menjamin 

kepatuhan terhadap international standards for TB care 

4. Memberdayakan masyarakat dan pasien TB 

5. Memberikan kontribusi dalam penguatan sistem kesehatan dan manajemen 

program pengendalian TB 

6. Mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap program TB 

7. Mendorong penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan informasi strategis 

2.1.3. Lokasi dan Riwayat Pengobatan TB 

2.1.3.1.  Lokasi 

Berdasarkan lokasi dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. TB paru: infeksi kuman TB pada parenkim paru 

2. TB ekstra paru: infeksi kuman TB pada organ selain paru yang dikonfirmasi 

dengan kultur atau pemeriksaan histopatologi (Noertjojo et al., 2002) 

2.1.3.2.  Riwayat Pengobatan TB 

Berdasarkan hasil riwayat pengobatan TB dibagi menjadi lima (WHO, 

2015), yaitu: 

1. Kasus baru: belum pernah mengonsumsi OAT sebelumnya 

2. Kasus kambuh (relaps): pernah mendapatkan pengobatan TB hingga 

dinyatakan sembuh, kemudian saat ini didapatkan BTA (+) atau kultur (+) 

3. Kasus default: telah berobat dan putus berobat selama > 2 bulan dengan 

BTA (+) 
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4. Kasus gagal: BTA (+) pada kahir bulan ke-5 pengobatan TB 

5. Kasus kronik: BTA (+) setelah selesai menjalani pengobatan TB kategori 2 

2.1.4. Penegakkan Diagnosis 

Diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis, 

pemeriksaan mikrobiologi, dan pemeriksaan radiologi. 

2.1.4.1.  Pemeriksaan Klinis 

1. Dari pemeriksaan klinis, dokter akan mendapatkan manifestasi sebagai 

berikut: 

2. Gejala respiratorik: batuk > 2 minggu; hemoptysis; sesak napas; nyeri dada 

3. Gejala sistemik: demam; malaise; keringat malam; anoreksia; berat badan 

menurun 

4. Pemeriksaan fisik: suara napas bronkial, amforik, atau ronki; pembesaran 

kelenjar getah bening sekitar leher dan ketiak (Knechel, 2009) 

2.1.4.2.  Pemeriksaan Bakteriologi 

Diambil dari spesimen dahak, cairan pleura, cairan serebrospinal, bilasan 

bronkus, atau biopsy. Untuk pengambilan specimen dahak, dilakukan tiga kali, 

yaitu saat kunjungan (sewaktu), pagi (keesokan harinya), dan saat mengantarkan 

dahak (sewaktu). Pengiriman bahan diletakkan di pot dengan mulut lebar dan tutup 

berulir. Pemeriksaan specimen dilakukan secara mikroskopis dan biakan. 

Pewarnaan mikroskopis biasa dengan Ziehl-Nielsen, sedangkan biakan dengan 

media Lowenstein-Jensen (Koch & Mizrahi, 2018). 
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Gambar 2. Algoritma Penegakkan Diagnosis TB Paru Dewasa 

2.1.4.3.  Pemeriksaan Radiologi 

Dicurigai lesi TB aktif bila didapatkan gambaran: 

1. Bayangan berawan atau nodular di lobus atas segmen apikal atau di lobus 

bawah segmen posterior 

2. Kavitas 

3. Bercak milier 

4. Efusi pleura unilateral (Burrill et al., 2007) 

2.1.4.4.  Pemeriksaan Penunjang Lain 

Pemeriksaan penunjang lain yang dapat mendukung diagnosis TB: 

1. Analisis cairan pleura: didapatkan uji rivalta (+); eksudat; dominasi 

limfosit; glukosa rendah (Kumar, P. et al., 2010) 

2. GeneXpert: didapatkan hasil (+). Hasil ini menunjukkan adanya resistensi 

rifampisin 
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3. Biopsi: didapatkan gambaran khas penyakit TB, yaitu nekrosis kaseosa 

(Kumar, V., 2017) 

 

Gambar 3. Gambaran Mikroskopis Nekrosis Kaseosa 
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2.1.4.5. Alur Diagnosis TB  
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2.1.5. Pengobatan  

2.1.5.1. Prinsip Pengobatan 

Terdapat dua fase pengobatan, yaitu fase intensif (2-3 bulan) dan fase 

lanjutan (4-7 bulan). Evaluasi pengobatan dilakukan tiap 2 minggu sekali selama 

bulan pertama pengobatan, kemudian dilanjutkan tiap 4 minggu sekali. Pengobatan 

suportif lainnya boleh diberikan asalkan tidak menimbulkan interaksi obat yang 

berat (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016)  
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Gambar 4. Obat TB 

 

Gambar 5. Dosis Rekomendasi 

2.1.5.2.  Panduan Pemberian OAT 

Regimen yang digunakan didasari pada kategori pasien (Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2013): 

1. Kategori I. Pada kategori ini, regimen yang digunakan adalah 2RHZE/4RH, 

2RHZE/6HE, atau 2RHZE/4R3H3. Yang termasuk dalam kategori ini 

adalah: 

a. Pasien baru dengan BTA (+) 

b. Pasien baru dengan BTA (-) dan radiologi (+) 

c. Pasien TB ekstra paru.  
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Gambar 6. Dosis Tablet Kombinasi Dosis Tetap (KDT) untuk Kategori I 
 

2. Kategori II. Pada kategori ini, regimen yang digunakan adalah 

2RHZES/1RHZE untuk fase intensif dan 5RHE untuk fase lanjutan. 

Sebaiknya pada kategori II ini dilakukan uji resistensi dan regimen fase 

lanjutan dapat menyesuaikan hasil uji resistensi tersebut. Yang termasuk 

dalam kategori ini adalah: 

a. Pasien kambuh (relaps) 

b. Pasien default 

c. Pasien gagal 

 
Gambar 7. Dosis Tablet Kombinasi Dosis Tetap (KDT) untuk Kategori II 
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2.1.5.3. Pemantauan Pengobatan 

 

Gambar 8. Pemantauan Pengobatan TB 

2.1.5.4.  Efek Samping 

 

Gambar 9. Efek Samping Ringan Pengobatan TB 
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Gambar 10. Efek Samping Berat Pengobatan TB 

2.2. MDR TB 

MDR TB merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mtb 

yang sudah memiliki resistensi pada isoniazid dan rifampicin sekaligus 

(Danusantoso, 2011). Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya 

kekebalan atau resistensi kuman terhadap obat tuberkulosis atau MDR, antara lain: 

Penderita TB tidak menyelesaikan pengobatan hingga tuntas, pemberian obat yang 

salah baik jenis obat, dosis, dan lama pengobatan TB, ketidakpatuhan pasien, dan 

peran keluarga yang kurang. Bakteri ini merupakan bakteri aerob yang sangat 

dipengaruhi konsentrasi oksigen. Bakteri ini hidup di lesi cavitas yang terdapat pada 

jaringan parenkim paru-paru. Dinding bakteri ini terdiri dari peptidoglikan, 

arabinogalaktan, dan asam mikolat. Dinding ini tebal dan memiliki konsentrasi lipid 

yang tinggi sehingga tidak mudah ditembus molekul hidrofilik. Lipid pada dinding 

ini juga menyebabkan Mtb resisten terhadap bahan kimia untuk dekontaminasi. 

Bakteri ini tahan terhadap dingin tetapi sensitif terhadap panas, cahaya matahari, 

sinar UV, dan X-rays. Bakteri ini tumbuh lambat yaitu antara 13 sampai 20 jam 

(Brennan, 2003).  
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2.2.1. Faktor Penyebab Resistensi TB 

Kegagalan pada pengobatan TB atau TB-MDR akan menyebabkan lebih 

banyak OAT yang resisten terhadap kuman M. tuberculosis. Kegagalan ini bukan 

hanya merugikan pasien tetapi juga meningkatkan penularan pada masyarakat. 

Pengobatan pasien TB yang tidak adekuat dapat menyebabkan terjadinya penularan 

dari pasien TB-MDR ke orang lain atau masyarakat. Faktor penyebab resitensi 

OAT terhadap kuman M. tuberculosis antara lain: 

1. Faktor Mikrobiologi 

a. Resisten primer 

b. Resisten yang didapat 

c. Virulensi kuman 

2. Faktor klinik (penyelenggara kesehatan) 

a. Keterlambatan diagnosis 

b. Pengobatan tidak mengikuti pedoman  

c. Penggunaan panduan OAT yang tidak adekuat yaitu karena jenis 

obatnya yang kurang atau karena lingkungan tersebut telah terdapat 

resitensi yang tinggi terhadap OAT yang umum digunakan 

d. Tidak ada / kurangnya pelatihan TB 

e. Tidak ada pemantauan pengobatan 

f. Fenomena addition syndrome: suatu obat yang ditambahkan pada 

satu panduan yang telah gagal 

g. Organisasi program nasional TB yang kurang baik 

3. Faktor obat 
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a. Pengobatan TB jangka waktunya lama lebih dari 6 bulan 

b. Obat toksik menyebabkan efek samping 

c. Obat tidak dapat diserap dengan baik 

d. Regimen atau dosis obat yang tidak tepat 

e. Harga obat yang tidak terjangkau 

f. Pengadaan obat terputus 

4. Faktor pasien: 

a. Pengawas Minum Obat (PMO) tidak ada atau kurang baik 

b. Kurangnya informasi atau penyuluhan 

c. Kurang dana untuk berobat atau pemeriksaan penunjang 

d. Efek samping obat 

e. Sarana dan prasarana transportasi sulit 

f. Masalah sosial 

5. Faktor program 

a. Tidak ada fasilitas untuk biakan dan uji kepekaan 

b. Program DOTS belum berjalan dengan baik 

c. Memerlukan biaya yang besar 

2.2.2. Mekanisme Resistensi 

Resistensi terhadap antimikroba merupakan karakteristik alami bakteri Mtb. 

Hal tersebut berhubungan dengan mutasi genetik yaitu spontaneous chromosmomal 

mutation. Mutasi ini tidak terjadi pada 1 kromosom saja, tetapi bertahap sesuai 

antimikroba yang diberikan sehingga timbul Multi-Drug Resistance. Resistensi ini 

dipicu oleh penggunaan antibiotik yang kurang benar (Camimero, 2013). Terdapat 
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4 teori mekanisme multiplikasi selektif MDR TB yang disebabkan oleh penggunaan 

(OAT) yang tidak teratur, yaitu: 

1. Perbedaan aktivitas bakterisidal selama pembunuhan bakteri 

2. Monoterapi yang menyebabkan populasi spesifik menjadi steril 

3. Konsentrasi hambat minimal selama bakteri tersebut tumbuh kembali 

4. Perbedaan efek pasca pengobatan selama bakteri tersebut tumbuh kembali 

2.2.3. Kategori Resistensi Obat Anti TB (OAT) 

Resistensi kuman M.tb terhadap OAT adalah keadaan dimana kuman sudah 

tidak dapat lagi dibunuh dengan OAT. 

Terdapat 5 kategori resistensi terhadap obat anti TB, yaitu: 

a. Monoresistance, resisten terhadap salah satu OAT, misalnya resisten 

terhadap isoniazid (H) 

b. Polyresistance, yakni resisten terhadap lebih dari satu OAT, selain 

kombinasi isoniazid (H) dan rifampisin (R), misalnya resisten isoniazid dan 

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

streptomisin (HES), rifampisin etambutol dan streptomisin (RES).  

c. Multi Drug Resistance (MDR) , resisten terhadap isoniazid dan rifampisin 

dengan atau tanpa OAT lini pertama yang lain, misalnya resisten HR HRE, 

HRES 

d. Extensively Drug Resistance (XDR)  

TB MDR disertai resistensi terhadap salah satu obat golongan 

fluorokuinolon salah satu dari OAT injeksi lini kedua (kapreomisin, 

kanamisin, dan amikasin) 

e. TB Resisten rifampisin (TB RR) 

Resisten terhadap rifampisin (monoresisten, poliresisten, TB MDR, TB 

XDR) yang terdeteksi menggunakan metode fenotip atau genotip dengan 

atau tanpa resisten OAT lainnya.  



19 

 

2.2.4. Penularan 

Penularan MDR TB sama seperti penularan TB yaitu melalui droplet nuclei 

yang mengandung bakteri Mtb yang beterbangan setelah penderita berbicara, batuk, 

bersin, dan lain-lain. Terdapat beberapa keadaan yang meningkatkan risiko terpapar 

MDR TB, yaitu: 

1. Paparan dari pasien MDR TB 

2. Paparan dari pasien TB yang sudah mendapat terapi sebelumnya tetapi 

gagal atau kambuh 

3. Paparan dari pasien TB yang berada pada daerah dengan prevalensi MDR 

TB yang tinggi 

4. Paparan dari pasien yang menunjukkan hasil batang tahan asam (BTA) dan 

kultur positif setelah pengobatan 2 bulan (Rumende, 2018) 

2.2.5. Pengobatan MDR TB 

Pengobatan MDR TB dilaksanakan dalam 2 tahap dengan durasi 18-24 

bulan. Tahap awal menggunakan (OAT) injeksi yang digunakan minimal 6 bulan 

dan selama 4 bulan setelah kultur menunjukkan hasil negatif. Tahap lanjutan 

menggunakan OAT non injeksi.  

Alur Pengobatan TB Resisten Obat 
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Menurut Pengelompokan Obat MDR TB yang diterbitkan oleh WHO pada 

tahun 2016. Terdapat 4 kelompok obat yang digunakan untuk pengobatan MDR 

TB, antara lain: 

Grup A. 

Florokuinolon 

Levofloksasin 

Moxifloksasin 

Gatifloksasin 

Lfx 

Mfx 

Gfx 

Am 

Cm 

Grup B. Amikasin 

Capreomisin 
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Obat injeksi lini 

kedua 

Kanamisin 

(Streptomisin)  

Km 

(S) 

Eto/Pto 

Cs/Trd 

Lzd 

Cfz 

Grup C. 

Obat lini kedua 

utama lainnya 

Etionamid/Protionamid 

Sikloserin/terizidone 

Linezolid 

Clofazimine 

Grup D. 

Obat tambahan 

D1 

 

Pirazinamid 

Etambutol 

Isoniazid dosis tinggi 

 

Z 

E 

H 

D2 Bedaquline 

Delamanid 

Bdq 

Dlm 

D3 Asam p-

aminosalisilat 

Imipinem-silastatin 

Meropenam 

Amokisilin-

klavulanat 

Thiosetazone 

PAS 

 

Ipm 

Mpm 

Amx-

Clv 

T 

2.2.5.1. Efek Samping Obat MDR TB 

Obat-obatan untuk MDR TB cukup toksik dan menyebabkan berbagai efek 

samping, sehingga pasien memiliki kecenderungan untuk berhenti berobat (Arbex 

et al., 2010). Efek samping obat-obatan tersebut antara lain (Smith et al., 2016): 
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1. Grup A yang merupakan obat-obatan golongan fluoroquinolones memiliki efek 

samping yaitu: 

a. Efek pada sistem gastrointestinal yaitu mual, muntah, diare, anorexia 

b. Efek pada sistem susunan saraf pusat yaitu pusing, sakit kepala, tremor, 

insomnia 

c. Erythema, pruritus, dan alergi 

d. Arthropathy, erosi kartilago, arthralgia 

e. Takikardia 

f. Hipoglikemi  

2. Grup B yang merupakan obat-obatan golongan aminoglikosida memiliki efek 

samping antara lain: 

a. Ototoksisitas yang menyebabkan kerusakan pada nervus cranialis VIII 

dan akibatnya terjadi gangguan keseimbangan dan pendengaran. 

b. Neurotoksisitas yaitu terjadi parasthesi perioral. 

c. Nefrotoksisitas yaitu oliguria, proteinuria, toraks abnormal pada urine, 

penurunan creatinine clearance, dan peningkatan level urea dan 

kreatinin dalam serum. 

d. Kegagalan sistem respirasi 

e. Hipersensitivitas  

3. Grup C 

a. Ethionamide dapat menyebabkan beberapa efek samping, yaitu: 

b. Efek pada sistem gastrointestinal seperti mual, muntah, kehilangan 

nafsu makan, dan sakit perut.  
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c. Hepatotoksisitas 

d. Neurotoksisitas seperti depresi, halusinasi, dan diplopia. 

e. Hipotensi 

f. Hipothiroid, ginekomasti, dan impotensi. 

g. Cycloserine/ terizidone dapat menyebabkan sakit kepala, vertigo, skin 

rash, dan Stevens-Johnson syndrome. 

4. D1: Pyrazinamide dapat menyebabkan anoreksia, mual, kemerahan pada kulit, 

muntah, hepatitis, athralgia, ruam kulit, dan gout akut. 

5. D2 

a. Bedaquiline dapat menyebabkan efek samping antara lain: 

b. Mual dan muntah 

c. Pusing, sakit kepala 

d. Nyeri dada 

e. Skin rash 

f. Athralgia/ myalgia 

g. Anorexia, kelelahan, urine berwarna gelap, ikterus 

6. D3: Asam para-aminosalisilat (PAS) dapat menyebabkan hipothiroid dan efek 

gastro intestinal seperti mual, muntah, dan diare. 

2.3. Kepatuhan Minum Obat 

2.3.1. Definisi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh adalah suka menurut 

perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan 

berdisiplin. Segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan 
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pengobatan, salah satunya adalah kepatuhan minum obat (Haswan & Pinatih, 

2017). Kepatuhan adalah tingkatan perilaku seseorang yang mendapatkan 

pengobatan mengikuti diet dan atau melaksanakan gaya hidup sesuai dengan 

rekomendasi pemberi pelayanan kesehatan (Osamor & Owumi, 2016). Kepatuhan 

terhadap pengobatan dapat juga didefinisikan sebagai proses ketika pasien 

mengambil obat mereka seperti yang telah diresepkan sesuai dengan tiga fase 

kuantitatif yaitu inisiasi, implementasi dan penghentian (Rusida et al., 2017). 

Minum obat dengan benar juga melibatkan lebih dari sekedar membaca 

“petunjuk pada botol”. Kepatuhan yang tepat untuk rejimen pengobatan melibatkan 

6 faktor kunci meliputi: (a) minum obat yang tepat; (b) minum dosis obat dengan 

tepat; (c) minum obat pada waktu yang tepat; (d) mengikuti jadwal yang tepat; (e) 

minum obat pada kondisi yang tepat, misalnya, obat harus diminum pada saat perut 

kosong; (f) minum obat dengan tindakan pencegahan yang tepat (Wahyudi et al., 

2017). 

2.3.2. Jenis-Jenis Kepatuhan 

Kepatuhan dibagi menjadi 2 bagian (Srikartika et al., 2016): 

2.3.2.1.  Kepatuhan penuh (Total Compliance) 

Pada keadaan ini penderita tidak hanya berobat secara teratur sesuai batas 

waktu yang ditetapkan melainkan juga patuh meminum obat secara teratur sesuai 

petunjuk. 
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2.3.2.2.  Pasien yang sama sekali tidak patuh (Non Compliance) 

Pada keadaan ini pasien putus obat atau tidak mengkonsumsi obat sama 

sekali. 

2.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan 

2.3.3.1.  Komunikasi 

Berbagai aspek komunikasi antara pasien dengan dokter mempengaruhi 

tingkat ketidaktaatan, misalnya informasi pengawasan yang kurang, ketidakpuasan 

terhadap aspek hubungan emosional dengan dokter dan ketidakpuasan terhadap 

obat yang diberikan (Saefudin et al., 2016). 

2.3.3.2.  Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya.  

Pengetahuan tidak hanya didapat secara formal melainkan juga melalui 

pengalaman. Pengetahuan penderita hipertensi akan sangat berpengaruh pada sikap 

patuh berobat. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh penderita tersebut, 

maka semakin tinggi pula kesadaran atau keinginan untuk bisa sembuh dengan 

cara patuh kontrol dan datang berobat kembali (Andrianti, 2016). 

2.3.3.3.  Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan 

Keterjangkauan pelayanan kesehatan adalah mudah atau sulitnya seseorang 

untuk mencapai tempat pelayanan kesehatan. Keterjangkauan yang dimaksud 

adalah keterjangkauan yang dilihat dari segi jarak, waktu tempuh dan kemudahan 

transportasi untuk mencapai pelayanan kesehatan. Kurangnya sarana transportasi 
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merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan keteraturan berobat 

(Mutmainah, 2018). Rendahnya keterjangkauan masyarakat pada pelayanan 

kesehatan puskesmas dan jaringannya terkait dengan kendala pada keterbatasan 

sumber daya serta pola pelayanan yang belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

Semakin jauh jarak rumah pasien dari tempat pelayanan kesehatan yang tersedia 

dan sulitnya transportasi maka, akan berhubungan dengan keteraturan berobat 

pasien yang membutuhkan persedian obat (Triguna & Sudhana, 2016). 

2.3.3.4.  Dukungan Keluarga 

Salah satu upaya untuk menciptakan sikap penderita patuh dalam 

pengobatan adalah adanya dukungan keluarga. Hal ini karena keluarga sebagai 

individu terdekat dari pasien. Tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk 

lisan, namun keluarga juga harus mampu memberikan dukungan dalam bentuk 

sikap. Misalnya yang dilakukan keluarga penderita yaitu keluarga membantu 

penderita untuk mencapai suatu pelayanan kesehatan dengan cara mengantarkan 

penderita ke tempat pelayanan kesehatan sesuai demgan jadwal kontrol pasien 

(Puspita, 2016). 

Seseorang yang mempunyai penyakit sangat membutuhkan dukungan dari 

orang-orang terdekatnya, yaitu keluarga, dukungan dapat ditujukan melalui sikap 

yaitu dengan (Tumenggung, 2016): 

 Memberikan perhatian, misalnya mengingatkan penderita untuk berjemur pada 

pagi hari dan selalu menjaga kebersihan.  
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 Mengingatkan, misalnya kapan penderita harus minum obat, kapan istirahat 

serta kapan saatnya kontrol. 

 Menyiapkan obat yang harus diminum oleh pasien. 

 Memberikan motivasi pada penderita untuk sembuh 

Dukungan keluarga merupakan bagian yang penting untuk kesembuhan 

penderita. Penderita akan merasa senang dan tenteram apabila mendapat perhatian 

dan dukungan dari keluarganya karena dengan dukungan tersebut akan 

menimbulkan kepercayaan dirinya dalam menghadapi atau mengelola penyakitnya 

dengan baik serta penderita menuruti saran-saran yang diberikan oleh keluarga 

untuk menunjang pengelolaan penyakitnya (Efendi & Larasati, 2017). 

2.3.3.5.  Dukungan Sosial 

Dukungan sosial dalam bentuk dukungan emosional dari anggota keluarga 

lain merupakan faktor penting dalam kepatuhan terhadap program- program medis. 

Keluarga dapat mengurangi ansietas yang disebabkan oleh penyakit tertentu dan 

dapat mengurangi godaan terhadap ketidakpatuhan (Utami & Raudatussalamah, 

2017). 

2.3.3.6.  Dukungan Pelayanan 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 perilakupasien dengan cara 

menyampaikan antusias mereka terhadap tindakan tertentu dari pasien dan secara 
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terus menerus memberikan penghargaan yang positif bagi pasien yang telah mampu 

beradaptasi dengan program pengobatannya (Wati et al., 2016). 

2.3.3.7.  Motivasi 

Motivasi sebagai interaksi antara perilaku dan lingkungan sehingga dapat 

meningkatkan, menurunkan dan mempertahankan perilaku. (Sulistyarini & 

Hapsari, 2016). Adanya motivasi yang tinggi dari pasien berarti ada suatu keinginan 

dari dalam diri pasien untuk menjalani pengobatan secara teratur. Motivasi yang 

tinggi dapat terbentuk karena adanya hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan 

tujuan. Adanya kebutuhan untuk sembuh, maka pasien akan terdorong untuk patuh 

dalam menjalani pengobatan (Khomaini et al., 2017). 

2.3.4. Faktor-faktor yang Dapat Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat 

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam meminum 

obat (Edi, 2016): 

1. Memberikan informasi pada pasien akan manfaat dan pentingnya kepatuhan 

untuk mencapai keberhasilan pengobatan. 

2. Mengingatkan pasien untuk melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan 

demi keberhasilan pengobatan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya. 

3. Menunjukan kepada pasien kemasan obat yang sebenarnya atau dengan cara 

menunjukan obat aslinya. 

4. Memberikan keyakinan pada pasien akan efektivitas obat dalam penyembuhan. 

5. Memberikan resiko ketidakpatuhan dalam meminum obat. 
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6. Memberikan layanan kefarmasian dengan observasi langsung, mengunjungi 

rumah pasien dan memberikan konsultasi kesehatan. 

7. Adanya dukungan dari pihak keluarga, teman dan orang disekitarnya untuk 

selalu mengingatkan pasien, agar teratur minum obat demi keberhasilan minum 

obat. 

2.3.5. Cara Mengukur Kepatuhan 

Terdapat dua metode yang biasa digunakan untuk mengukur kepatuhan, 

yaitu (Triguna & Sudhana, 2016). 

2.3.5.1.  Metode langsung 

Dilakukan dengan observasi pengobatan secara langsung, mengukur 

konsentrasi obat dan metabolismenya dalam darah. Namun, biaya yang digunakan 

sangat mahal. 

2.3.5.2.  Metode tidak langsung 

Dilakukan dengan menanyakan pasien tentang cara pasien menggunakan 

obat, menilai respon klinik, melakukan penghitungan obat (pill count), dan 

mengumpulkan kuesioner kepada pasien. Cara menghitung jumlah sisa tablet 

secara langsung dan menghitung tingkat kepatuhan pasien dengan menggunakan 

rumus: 

Kepatuhan = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑏𝑎𝑡−𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑜𝑏𝑎𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑏𝑎𝑡
 𝑥 100% 

Interpretasi: 

 Patuh : 70-100% 

 Tidak patuh : < 70 % 
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2.3.6. Kepatuhan Pasien MDR TB 

Beberapa pasien TB datang berobat ke layanan kesehatan saat sudah 

mengalami komplikasi, hal ini menyebabkan pasien tidak sabar dan ingin segera 

sembuh, tetapi pengobatan harus dilakukan sesuai prosedur yaitu 6 bulan. 

Pengobatan yang lama ini menyebabkan keluarga enggan dan bosan mendukung 

pengobatan pasien sehingga pasien berobat berpindah-pindah dan tidak teratur serta 

tidak menghabiskan obat karena sudah merasa sehat (Munro et al., 2007). Selama 

putus berobat ini, kuman TB berkembang biak dan dapat mendorong timbulnya 

MDR TB (Multi Drug Resistant Tuberculosis). Pasien yang sebelumnya sudah 

pernah mendapat pengobatan memiliki peluang terjadinya resistensi 4 kali lipat 

(Irnawati & Siagia, 2016). Pasien yang sudah terdiagnosis MDR TB nantinya harus 

memulai pengobatan lagi dari awal dengan biaya yang lebih besar dan waktu yang 

lebih lama. Pasien juga dituntut untuk melakukan prosedur pengobatan yang lebih 

intensif, salah satunya adalah penelanan obat yang diawasi langsung oleh petugas 

kesehatan setiap hari. Hal ini tentu membuat pasien merasa tidak nyaman. Selain 

disebabkan oleh ketidakpatuhan pasien, MDR TB juga disebabkan oleh pasien yang 

tidak berobat saat fase intensif yaitu 2 bulan pengobatan pertama (Yuni, 2016). Hal 

ini disebabkan oleh rendahnya motivasi pasien, kurangnya informasi tentang TB 

dan risiko apabila tidak patuh berobat, lamanya pengobatan dan banyaknya obat, 

sehingga menyebabkan bosan, terdapat efek samping obat, pasien merasa sudah 

sehat, dan kurangnya biaya serta tenaga. Meskipun demikian, motivasi pasien yang 

tinggi tidak selalu patuh dan motivasi pasien yang rendah tidak selalu tidak patuh 
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(Muna & Soleha, 2015). Hal ini juga dipengaruhi dukungan sosial keluarga yang 

dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam berobat. Terdapat beberapa faktor 

yang berhubungan dengan kepatuhan pasien dalam pengobatan, antara lain: 

1. Motivasi untuk sembuh dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam 

pengobatan. 

2. Dukungan sosial 

3. Dukungan petugas kesehatan 

4. Dukungan keluarga: berupa mendorong pasien untuk patuh minum obat, 

menunjukkan rasa simpati pada pasien, dan tidak menghindari pasien. Hal ini 

penting karena adanya anggapan masyarakat yang salah tentang TB paru 

sehingga pasien malu untuk berobat. Hal tersebut tentu mendorong timbulnya 

ketidakpatuhan pasien. Pasien yang tidak patuh dapat menyebabkan angka 

kesembuhan pasien rendah, angka kematian tinggi, angka kekambuhan 

meningkat, dan resistensi (Irnawati & Siagia, 2016) 

Kepatuhan pasien juga dipengaruhi oleh faktor sosiokultur dan ekonomi. 

Pasien yang mengalami kesulitan untuk mengakses pengobatan karena tidak ada 

kendaraan atau orang yang mengantar memiliki kecenderungan untuk tidak patuh 

3 kali lipat. Selain itu biaya untuk transportasi dan obat-obatan tambahan juga 

menyebabkan pasien cenderung tidak patuh. Kesulitan akses ini juga menyebabkan 

pasien yang berobat ke rumah sakit memiliki kecenderungan untuk tidak patuh. 

Kepatuhan pasien juga dipengaruhi oleh faktor pengobatan, kontrol dan biaya. 

Pasien meminum obat secara teratur juga sangat menentukan dalam menuntaskan 

pengobatan. Selain itu, kontrol secara rutin juga merupakan poin penting dalam 
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kepatuhan pasien serta mengikuti konseling yang diadakan tenaga kesehatan secara 

rutin selama masa pengobatan (Herrero & Ramos, 2015). 

Keterbatasan akses terutama waktu juga dapat menyebabkan pasien 

cenderung tidak patuh. Hal tersebut karena pasien harus meninggalkan pekerjaan 

dan meluangkan waktu untuk datang ke fasilitias kesehatan hanya untuk berobat 

(Bam & Gunneberg, 2006). Jenis kelamin juga termasuk dalam faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan pasien. Pasien laki-laki memiliki kecenderungan yang 

tinggi untuk tidak patuh. Pasien laki-laki yang bekerja memiliki kecenderungan 

untuk tidak patuh karena mereka enggan meninggalkan pekerjaan mereka hanya 

untuk berobat ke fasilitas kesehatan (Herrero & Ramos, 2015). 

2.4.Peran Keluarga 

2.4.1. Definisi Keluarga 

Keluarga (family) ialah unit terkecil dalam masyarakat, yang merupakan 

suatu kumpulan individu yang terdiri dari kepala keluarga beserta anggota 

keluarganya yang membentuk suatu rumah tangga, memiliki kekayaan bersama, 

menciptakan dan memelihara budaya yang sama, saling berhubungan dan terlibat 

secara emosional dalam lingkup peraturan, peranan, struktur kekuasaan, bentuk 

komunikasi,tatacara negoisasi serta tata cara penyelesaian masalah yang disepakati 

bersama, sehingga memungkinkan pelbagai tugas dapt diselenggarakan secara lebih 

efektif dan efisien (Eria, 2010).  
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2.4.2. Peranan Keluarga 

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, 

kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. 

Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari 

kelompok serta norma yang ada dalam masyarakat. Ada berbagai macam peranan 

yang ada dalam keluarga, diantaranya adalah sebagai berikut: 

2.4.2.1.  Peranan ayah  

Ayah sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anak, berperanan 

sebagai pencari nafkah, kepala keluarga, pendidik, pelindung, pemberi rasa 

aman bagi anak dan istrinya dan juga sebagai anggota dari kelomok sosialnya 

serta sebagai anggota masyarakat di dalam lingkungan di mana dia tinggal. 

2.4.2.2.  Peranan ibu  

Sebagai istri dan ibu anak-anaknya, ibu mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam keluarga. Diantaranya adalah peranan sebagai pengasuh 

dan pendidik anak-anaknya, mengurus rumah tangga, sebagai pelindung dari 

anak-anak saat ayah tidak ada di rumah. Disamping itu ibu juga berperan 

sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosial serat sebagai anggota 

masyaakat dari lingkungan di mana dia tinggal. Di samping itu juga dapat 

berperan sebagai pencari nafkah tambahan bagi bagi keluarganya.  

2.4.2.3.  Peranan anak  

Anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat 

perkembangan baik fisik, mental, sosial dan spiritual (Eria, 2010).  
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2.4.3. Peran Keluarga dalam Pengobatan 

Keluarga berperan dalam menentukan derajat kesehatan individu serta 

memilih pengobatan apabila individu tersebut sakit. Keluarga berperan sebagai 

sistem pendukung ketika ada anggota keluarga yang sakit karena keluarga selalu 

siap memberi pertolongan dan perhatian sehingga pasien tidak merasa sendirian 

dalam melalui penyakitnya (Irnawati & Siagia, 2016). Keluarga juga dapat 

mempengaruhi pengobatan pasien. Apabila keluarga mendukung pengobatan 

seperti mengingatkan konsumsi obat dan memberi semangat serta perhatian maka 

akan menunjang keberhasilan pengobatan, tetapi apabila keluarga sudah enggan 

dan bosan untuk mencari atau mendukung pengobatan pasien karena pengobatan 

yang lama, mahal, dan lain-lain, maka akan mendorong pasien untuk putus berobat. 

Hal ini akan menyebabkan penyakit menjadi kebal obat (resisten) hingga kematian. 

Dukungan sosial keluarga dapat dibagi menjadi (Irnawati & Siagia, 2016): 

1. Dukungan informasional: Dukungan ini berupa pemberian informasi 

tentang penyakit, pengobatan, risiko ketidakpatuhan pengobatan, dan lain-

lain. 

2. Dukungan penilaian: Dukungan ini berupa pemberian semangat dan support 

agar penderita tidak berputus asa dalam menjalankan pengobatan serta 

dorongan untuk sembuh. 

3. Dukungan instrumental: Dukungan ini berupa penyediaan biaya untuk 

berobat, mengantar berobat, dan penyediaan kebutuhan sehari-hari.  
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4. Dukungan emosional: Dukungan ini berupa pemberian perhatian, simpati, 

kepedulian dan mendorong sikap percaya diri pasien dengan cara tidak 

menghindarinya. 

2.4.4. Fungsi Keluarga  

2.4.4.1.  Fungsi biologis  

Dalam hal ini keluaraga mempunyai fungsi untuk meneruskan 

keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi 

keluarga, juga memelihara dan merawat anggota keluarga yang sehat maupun 

sakit.  

2.4.4.2.  Fungsi psikologis  

Dalam menjalankan fungsi psikologis, keluarga mempunyai fungsi 

untuk memberikan kasih sayang dan rasa aman agi anggota keluarga yang ada, 

memberikan perhatian diantara anggota keluarga, membina pendewasaan 

kepribadian anggota keluarga, dan memberikan identitas bagi keluarga. 

2.4.4.3. Fungsi sosialisasi  

Keluarga berfungsi dalam membina sosialisasi pada anak, membentuk 

norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan pada anak, 

serta meneruskan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam keluarga tersebut. 

2.4.4.4.  Fungsi ekonomis  

Keluaraga berfungsi dalam mencari sumber-sumber penghasilan untuk 

memenuhi penghasilan keluarga, melakukan pengaturan penggunaan 

penghasilan keluarga untuk memnuhi kebutuhan keluarga, menabung untuk 
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memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga di masa yang akan datang, misalnya 

pendidikan anakanak, jaminan hari tua, dan sebagainya.  

2.4.4.5.  Fungsi pendidikan  

Dalam hal keluarga berfungsi dalam menyekolahkan anak untuk 

memberikan pengetahuan, ketrampilan dan membentuk perilaku anak sesuai 

dengan bakat dan minat yang dimiliki, mempersiapkan anak untuk kehidupan 

dewas yang akan datangdalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa, 

serta mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya (Eria, 

2010). 

2.5.Konsep Sehat Sakit 

Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit, 

tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek fisik, 

emosi, sosial, dan spiritual. Definisi WHO tentang sehat mempunyui karakteristik 

berikut yang dapat meningkatkan konsep sehat yang positif:  

1. Memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh 

2. Memandang sehat dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan 

eksternal 

3. Penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup 

UU No.23 th 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sehat adalah 

keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif 

secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat 
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sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental dan sosial dan 

di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan. 

Terdapat banyak model yang digunakan untuk menjelaskan konsep seha dan 

sakit, salah satunya adalah model agen-host-lingkungan. Menurut model ini, tingkat 

sehat dan sakit individu ditentukan oleh hubungan dinamis antara agen, host, dan 

lingkungan. 

1. Agen adalah berbagai faktor internal-eksternal yang dengan atau tanpanya 

dapat menyebabkan terjadinya penyakit atau sakit. Komponen ini dapat 

bersifat biologis, kimia, fisik, mekanis, atau psikososial. 

2. Host adalah sesorang atau sekelompok orang yang rentan terhadap penyakit 

tertentu. Faktor host antara lain situasi atau kondisi fisik dan psikososoial 

yang menyebabkan seseorang yang beresiko menjadi sakit, misalnya 

riwayat keluarga, usia, dan gaya hidup 

3. Lingkungan adalah seluruh faktor yang ada di luar host, misalnya kondisi 

ekonomi, iklim, kondisi tempat tinggal, penerangan, kebisingan. 
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