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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

a. Jumlah pasien TB di RSUD Kota Bekasi tahun 2019 sebanyak 2.025 orang. 

b. Karakteristik pasien TB pada penelitian ini sebagian besar berusia 25-45 

(35,8%), berjenis kelamin laki-laki (59%), memiliki status pendidikan rendah 

(57,5%), memiliki pendapatan rendah (<UMR) 73,9%, menjalani fase 

pengobatan awal (63,4%), menjalani pengobatan <6 bulan (51,5%), 

menggunakan rejimen OAT berupa KDT (89,6%), memiliki pengetahuan 

baik (57,5%), memiliki peran PMO mendukung (73,9%), memiliki dukungan 

keluarga tinggi(76,1%) dan tingkat kepatuhan minum obat tinggi (63,4%). 

c. Terdapat hubungan antara usia, jenis kelamin, status pendidikan, pendapatan, 

fase pengobatan, lama pengobatan, pola penggunaan rejimen OAT, 

pengetahuan, peran PMO dan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan 

minum obat pada pasien TB di RSUD Kota Bekasi. 

d. Faktor dukungan keluarga merupakan variabel yang paling berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan mium obat pada pasien TB di RSUD Kota Bekasi. 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Responden 

Diharapkan bagi responden agar melakukan pengobatan secara rutin sesuai 

dengan anjuran dan tuntas hingga mencapai kesembuhan. Responden diharapkan 

untuk menelusuri lebih banyak informasi tentang TB agar meningkatkan motivasi 

dalam kepatuhan minum obat dan meningkatkan derajat kesehatan dengan pola 

hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya penularan. 

  

V.2.2 Bagi RSUD Kota Bekasi 

Diharapkan bagi RSUD Kota Bekasi dapat meningkatkan pemberian edukasi 

melalui penyuluhan secara menyeluruh dan berkelanjutan pada pasien dan keluarga 

mengenai penyakit TB, pengobatan, cara penularan, gaya hidup yang bersih dan 
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sehat sehingga program pengobatan dapat terlaksana dengan optimal dan dapat 

meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat, memberikan pelatihan pada 

PMO dan keluarga pasien dalam membantu pengawasan kepatuhan minum obat 

pasien.  

 

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan 

mendalam mengenai faktor-faktor yang belum diteliti dalam penelitian ini yang 

dapat mempengaruhi kepatuhan minum obat pada pasien TB, penelitian dilakukan 

dengan desain penelitian yang berbeda seperti kohort.  

 

V.2.3 Bagi Keluarga Pasien 

Diharapkan keluarga mendampingi, mengawasi dan memberitahu mengenai 

pentingnya kepatuhan minum OAT secara rutin. 

 

UPN VETERAN JAKARTA


