
 

Putri Fazartika Santoso, 2020 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENGOBATAN PADA PASIEN TUBERKULOSIS 

PARU DI PUSKESMAS TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 
101 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut :  

a. Responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 responden 

dengan distribusi karakteristik responden adalah laki-laki sebanyak 32 orang 

(53,3%) dan perempuan sebanyak 28 orang (46,7%). Responden rata-rata 

berumur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 58 orang (96,7%). Tingkat 

pendidikan formal terakhir mayoritas pada jenjang SD/SMP sebanyak 48 orang 

(80%).  

b. Mayoritas responden bekerja sebagai pekerja penuh waktu sebanyak 25 orang 

(31,7%) dan memiliki penghasilan < 3 juta sebanyak 31 orang (51,7%). 

Mayoritas responden menempuh jarak >10 km sebanyak 40 orang (66,7%).  

c. Mayoritas responden dengan pengetahuan baik sebanyak 28 orang (46,7%). 

Responden yang menunjukkan sikap baik sebanyak 44 orang (73,3%). 

Mayoritas responden patuh sebanyak 39 orang (65%). Responden mayoritas 

memiliki PMO sebanyak 54 orang (90%). Mayoritas responden berhasil dalam 

pengobatan sebanyak 43 orang (71,7%).   

d. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin (p=0,018), pekerjaan 

(p=0,048), tingkat penghasilan (p=0,043), pendidikan (p=0,017), kepatuhan 

berobat (p=0,024) dan PMO (p=0,037) terhadap keberhasilan pengobatan pada 

pasien tuberkulosis di Puskesmas Tanjungsari Kabupaten Bogor. 

e. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan pengobatan tuberkulosis 

paru di Puskesmas Tanjungsari adalah 1) Jarak tempat tinggal (p=0,226, 

OR=613,463, CI95%=0,019-19903940,743), 2) Ada/Tidak PMO (p=0,037, 

OR=368,638, CI95%=1,433-94807,660), 3) Pendidikan (p=0,017, OR=67,976, 

CI95%=2,101-2199,788), 4) Kepatuhan (p=0,024, OR=17,263, CI95%=1,450-

205,470), 5) Sikap (p=0,497, OR=2,584, CI95%=0,167-39,945). 
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f. Semakin dekat jarak tempat tinggal, dengan adanya PMO, semakin tinggi 

pendidikan, sikap dan kepatuhan obat akan semakin tinggi keberhasilan 

pengobatan tuberkulosis paru di Puskesmas Tanjungsari. 

 

V.2 Saran 

a. Bagi ilmu kedokteran, diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan pada pasien 

tuberkulosis. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang 

jelas dan lengkap tentang penyakit dan cara pengobatan tuberkulosis.  

b. Bagi puskesmas Tanjungsari Kabupaten Bogor, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi puskesmas, serta dapat 

menjadi bahan promosi kesehatan akan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pengobatan tuberkulosis, sehingga pasien lebih patuh dalam 

meminum obat OAT hingga dinyatakan sembuh, selain itu dapat 

meningkatkan kemitraan dengan berbagai mitra terutama PMO.  

c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang 

berguna untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pengobatan 

tuberkulosis. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

masukan terhadap masyarakat agar memiliki kemauan, semangat, 

kesadaran dan kemampuan untuk hidup bersih, mengkonsumsi gizi yang 

cukup, serta memiliki pengetahuan dan kepatuhan dalam menyelesaikan 

pengobatan tuberkulosis sesuai dengan anjuran petugas kesehatan.  

d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

di bidang kesehatan dengan menggunakan variabel lain yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Hasil penelitian 

diharapkan dapat menjadi landasan dan masukan bagi peneliti selanjutnya. 


