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 ABSTRAK 
 

 
 Malaria masih merupakan masalah di Kabupaten Belu, hal ini ditunjukkan 
dengan nilai AMI (Annual Malaria Incidence) pada tahun 2005 sebesar 129,9‰. 
Jenis plasmodium yang dominan adalah plasmodium falciparum (57,3%). Hasil 
uji resistensi klorokuin pada penderita malaria falciparum di Kabupaten Belu pada 
tahun 2005 dari 95 sampel yang diuji 25 orang dinyatakan resistensi klorokuin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui faktor perilaku 
pengobatan yang berhubungan dengan resistensi klorokuin pada penderita malaria 
falciparum di Kabupaten Belu. 
 Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan kasus 
kontrol. Sampel  kasus yaitu semua penderita malaria falciparum yang resistensi 
klorokuin sebanyak 25 orang dan sampel kontrol yaitu penderita malaria 
falciparum yang tidak resistensi klorokuin dengan perbandingan sampel kasus dan 
kontrol 1: 2 sehingga sampel kontrol sebanyak 50 orang diambil secara simple 
random sampling. Analisis dengan menggunakan uji Chi-Square (X²) dengan 
α=0,05. Variabel bebas adalah kepatuhan, cara minum obat, lama minum obat, 
riwayat minum obat dan ketepatan dosis. Variabel terikat resistensi klorokuin. 
 Hasil analisis sebagai berikut : Ada hubungan antara kepatuhan(p=0,001 
OR=6,000), cara minum obat (p=0,010 OR=4,148),lama minum obat (p=0,002 
OR=5,464),riwayat minum obat (p=0,001 OR=6,729), ketepatan dosis (p=0,003 
OR=5,318) dengan resistensi klorokuin pada penderita malaria falciparum. Hal ini 
karena perilaku pengobatan yang tidak tepat akan menyebabkan dosis obat yang 
di minum tidak tepat pula yang pada akhirnya berpengaruh pada terjadinya 
resistensi klorokuin  
 Disimpulkan bahwa faktor perilaku pengobatan berhubungan dengan 
resistensi klorokuin pada penderita malaria falciparum. Saran yang perlu 
diberikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu adalah perlu adanya Pengawas 
Menelan Obat (PMO) bagi penderita malaria falciparum yang diobati  dan 
penyuluhan yang intensif pada penderita, keluarga dan masyarakat luas mengenai 
perilaku pengobatan yang berhubungan dengan resistensi klorokuin untuk 
mencegah meluasnya kasus resistensi obat. 
 
 
Kata kunci : Resistensi klorokuin, malaria falciparum 
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ABSTRACT 

 
 

Malaria still becomes a serious problem in Belu regency, shown by the 
value of AMI(Annual of Malaria Incidence) in 2005 that equaled to 129,9‰. 
Dominant type of plasmodium is plasmodium falciparum (57,3%). The result of  
chloroquine resistance test at malaria falciparum patient in Belu regency in 2005 
indicated that from 95 examined samples, 25 samples are asserted as chloroquine 
resistant patients. The aim of this study is to find out medication behavior factor 
correlated with chloroquine resistance at malaria falciparum patient in Belu 
regency. 
 This study is observational research with the case control design. Case 
samples are 25 chloroquine-resistant malaria falciparum patients, and control 
samples are non-chloroquin-resistant malaria falciparum patient with the case and 
control sample ratio 1:2, thus 50 control samples are chosen by simple random 
sampling. The statistical analysis was conducted by chi square test (X²) with 
α=0,05. The independent variable are patient compliance, way of medication, 
medication period, history of medication, and dose accuracy. The dependent 
variable is chloroquine-resistance. 
 The analysis result are : there is correlation between patient compliance 
(p=0,001 OR=6,000), Way of medication (p=0,010 OR=4,148), medication period 
(p=0,002 OR=5,464), history of medication (p=0,001 OR= 6,729), dose accuracy 
(p=0,003 OR=5,318) and chloroquine-resistance of malaria falciparum patient.It 
is cause by inappropriate medication behavior caused by patient compliance 
leading to chloroquine-resistance. 
 It is concluded that patient compliance, way of medication, medication 
period, history of medication, and dose accuracy are factor correlated with 
chloroquine-resistance at malaria falciparum patients. It is suggested for Health 
Service of Belu regency that medication supervisor/Pengawas Menelan Obat 
(PMO) for malaria falciparum patient should be required, and intensive 
counseling about medication behavior correlated with chloroquine-resistance 
should be held on patients, their family, and the society to prevent the wide-
spreading of drug resistance cases. 
 
 
 
Keywords : Resistance chloroquine, malaria falciparum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Penyakit malaria merupakan penyakit infeksi parasit utama di dunia 

terutama negara tropis. Data WHO menunjukkan bahwa saat ini diperkirakan 45% 

penduduk dunia berada di daerah endemis malaria, dengan jumlah penderita 

tercatat lebih dari 400 juta orang setiap tahunnya dengan jumlah kematian 1-2 juta 

orang/tahun terutama anak-anak dan ibu hamil di Afrika (Supargioyono,2005). 

Bila di daerah endemis malaria itu tidak ditanggulangi secara efektif dan 

sistematis, dapat dipastikan bahwa penduduk akan mendapat risiko yang sangat 

besar untuk ditulari malaria dan berakibat meningkatnya angka kesakitan dan 

kematian serta memberi kerugian ekonomi yang tak terhingga dan  menurunkan 

taraf hidup manusia terutama anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta 

merndahkan kualitas sumber daya manusia yang semestinya masih 

produktif(Sutisna,2004). 

Di Indonesia sejak lima tahun terakhir, angka kesakitan malaria 

menunjukkan penurunan. Di Jawa-Bali Annual Parasite Incidence (API) pada 

tahun 2000 sebesar 0,8‰ turun menjadi 0,15‰ pada tahun 2004. Untuk diluar 

Jawa-Bali, Annual Malaria Incidence (AMI) pada tahun 2000 sebesar 31,09‰ 

turun menjadi 20,57‰ pada tahun 2004. Namun demikian sejak 1997-2005 

Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria masih sering terjadi, dengan jumlah kasus 

32.987 penderita dan 559 kematian akibat malaria. Case fatality rate (CFR) 

malaria berat yang dilaporkan dari beberapa rumah sakit berkisar 10-50%. 
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 2

 Berdasarkan SKRT(Survei Kesehatan Rumah Tangga) tahun 2001,terdapat 

15 juta kasus malaria dengan 38.000 kematian setiap tahunnya. Diperkirakan 35% 

penduduk Indonesia tinggal di daerah yang berisiko tertular malaria. Dari 293 

Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, 167 Kabupaten/Kota merupakan wilayah 

endemis malaria (Depkes RI,2006)  

Di NTT AMI (Annual Malaria Incidence) yaitu angka kejadian malaria 

klinis meningkat dari tahun ke tahun, AMI tahun 2002 sebesar 178,10‰ 

meningkat menjadi 189,42‰ tahun 2003 dan 212,84‰ pada tahun 2004. 

Sedangkan di Kabupaten Belu AMI 3(tiga) tahun terakhir berturut-turut sebagai 

berikut: tahun 2003 sebesar 165‰ meningkat menjadi 182‰ tahun 2004 dan 

tahun 2005 menurun menjadi 126,9‰, sehingga Kabupaten Belu diklasifikasikan 

dalam Medium Incidence Area (AMI 51-170‰). Selain itu malaria juga 

menempati urutan ke-2 dari 10 penyakit terbesar di puskesmas setelah penyakit 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut. Jenis plasmodium yang sering menimbulkan 

infeksi adalah plasmodium falciparum dan vivax. Dari 23.105 spesimen darah 

yang diperiksa selama tahun 2005 sebanyak 7.651(33,1%) dinyatakan positif 

malaria, dengan infeksi plasmodium falciparum sebanyak 4.385(57,3%). 

Kematian akibat penyakit malaria yang dilaporkan selama tahun 2005 sebanyak 

35 kasus dan 33 (94,2%) kasus kematian diakibatkan malaria falciparum (Dinkes 

Belu,2005) 

Program pemberantasan malaria di Kabupaten Belu mengacu pada 

pedoman WHO yang terdiri dari 4 elemen/kegiatan yaitu : 

1. Diagnosa dini  

2. Pengobatan cepat dan tepat 
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3. Surveilans dan pengendalian vektor 

4. Memutuskan rantai penularan malaria (Depkes RI,2006) 

Penemuan penderita malaria secara dini dan pengobatan secepatnya merupakan 

unsur penting dalam strategi tersebut.  

 Salah satu penyebab dari meningkatnya kejadian malaria di indonesia 

karena adanya parasit yang resisten terhadap obat anti malaria, tahun 1990 

dilaporkan telah terjadi resistensi parasit plasmodium falciparum terhadap 

klorokuin dari seluruh propinsi di Indonesia. Di NTT kasus resistensi klorokuin 

terhadap plasmodium falciparum pernah dilaporkan terjadi di kecamatan Reo 

Kabupaten Manggarai pada tahun 1982, dan di Kupang pada tahun 1983. Kasus 

resistensi juga ditemukan di 2 (dua) kecamatan di kabupaten Alor yaitu Barat Laut 

(1983) dan Fatulehu (1991). Sementara Kabupaten Sikka tepatnya kecamatan 

Talibura juga didapatkan penderita resistensi terhadap klorokuin(Purnama dan 

Bria, 2005). Di Kabupaten Belu tahun 2005 dilaporkan bahwa hasil uji resistensi 

klorokuin secara invivo  pada 95 penderita malaria falciparum di 6 (enam) 

puskesmas terdapat 25 penderita yang resistensi klorokuin (Purnama dan Bria, 

2005) 

 Menurut Blum faktor yang  berpengaruh terhadap resistensi klorokuin 

pada penderita malaria falciparum yaitu : faktor perilaku pengobatan meliputi : 

lama minum obat, cara minum obat, kepatuhan, ketepatan dosis, riwayat minum 

obat, faktor lingkungan meliputi : fisik, biologis dan sosial, faktor pelayanan 

kesehatan meliputi : sarana dan prasarana, mutu pelayanan dan 

aksesibilitas(Soekidjo,2003).    
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I.2. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Kabupaten Belu AMI tahun 2005 sebesar 129,9‰ sehingga 

diklasifikasikan dalam Medium Incidence Area (MIA) yaitu daerah dengan 

insidens malaria klinis sedang dan malaria menempati urutan ke-2 setelah 

penyakit infeksi saluran pernapasan akut. 

2. Jenis plasmodium yang paling banyak menimbulkan infeksi di Kabupaten 

Belu yaitu plasmodium falciparum (57,3%) dengan kematian karena 

malaria falciparum sebesar 92,4%. 

3. Kabupaten Belu tahun 2005 dilaporkan hasil uji resistensi klorokuin secara 

invivo pada 95 penderita malaria falciparum di 6 (enam) puskesmas 

terdapat 25 penderita yang resistensi klorokuin. 

4. Di duga perilaku pengobatan dari penderita yang kurang tepat akan 

menyebabkan dosis obat yang diminum tidak tepat pula, hal ini akan 

berpengaruh pada terjadinya resistensi klorokuin pada penderita malaria 

falciparum 

I.3. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

I.3.1. Pembatasan Masalah 

 Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada faktor perilaku pengobatan yaitu 

: lama minum obat, cara minum obat, kepatuhan,  riwayat minum obat. dan 

ketepatan dosis  
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I.3.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“ Apakah lama minum obat, cara minum obat, kepatuhan, riwayat minum obat, 

dan ketepatan dosis merupakan faktor perilaku pengobatan yang berhubungan 

dengan resistensi klorokuin terhadap penderita malaria falciparum di Kabupaten 

Belu?” 
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BAB II 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

II.1 Tujuan Umum 

 Mempelajari faktor perilaku pengobatan yang berhubungan dengan 

resistensi klorokuin pada penderita malaria falciparum di Kabupaten Belu 

II.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui karakteristik responden (umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan dan jenis pekerjaan) 

2. Menganalisis hubungan antara lama minum obat dengan resistensi 

klorokuin pada penderita malaria falciparum di kabupaten Belu 

3. Menganalisis hubungan antara cara minum obat dengan resistensi 

klorokuin pada penderita malaria falciparum di kabupaten Belu 

4. Menganalisis hubungan antara kepatuhan dengan resistensi klorokuin pada 

penderita malaria falciparum di kabupaten Belu 

5. Menganalisis hubungan antara ketepatan dosis dengan resistensi klorokuin 

pada penderita malaria falciparum di kabupaten Belu 

6. Menganalisis hubungan antara riwayat minum obat dengan resistensi 

klorokuin pada penderita malaria falciparum di kabupaten Belu 
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II.3. Manfaat penelitian 

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Belu untuk meningkatkan upaya pencegahan 

meluasnya kasus resistensi klorokuin terhadap malaria falciparum 

2. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang 

yang diteliti 

3. Bagi peneliti berikutya, dapat digunakan sebagai masukan atau bahan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

III. 1.  Epidemiologi malaria 

 Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa obligat 

intraseluler dari genus plasmodium. Malaria pada manusia disebabkan oleh 

plasmodium Malariae, plasmodium Vivax, plasmodium Falciparum dan 

plasmodium Ovale. Penularan malaria oleh nyamuk betina dari tribus Anopheles. 

Epidemiologi malaria adalah ilmu yang mempelajari distribusi malaria dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. (Gunawan, 2000). 

III.1.1. Host (pejamu) 

 Pejamu pada penyakit malaria ada 2 jenis yaitu manusia yang disebut 

sebagai host intermediate (pejamu sementara) dan nyamuk sebagai host definitif 

(pejamu tetap). 

a. Manusia (host intermediate) 

Pada dasarnya setiap orang dapat terkena malaria. Ada beberapa faktor 

yang berperan untuk terjadinya malaria yaitu: umur, jenis kelamin, status 

perkawinan, ras, sosial ekonomi, genetik, status gizi , tingkat imunitas dan 

endemisitas. 

b. Nyamuk (host definitif) 

Malaria pada manusia hanya dapat ditularkan oleh nyamuk betina 

Anopheles. Nyamuk Anopheles terutama hidup di daerah tropis dan sub tropis, 

namun bisa juga hidup di daerah beriklim sedang dan bahkan di daerah Afrika. 

Anopheles jarang ditemukan pada ketinggian lebih dari 2000-2500 m, sebagian 
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besar nyamuk Anopheles ditemukan di dataran rendah. Kebiasaan makan dan 

istirahat nyamuk Anopheles dapat dikelompokkan sebagai berikut : Endofilia jika 

nyamuk suka tinggal dalam rumah atau bangunan, sedang nyamuk yang suka 

tinggal di luar rumah disebut Eksofilia, bila nyamuk menggigit dalam rumah 

disebut Endofagi sedang nyamuk menggigit di luar rumah disebut Eksofagi, 

Antropofili bila nyamuk suka menggigit manusia dan Zoofili jika nyamuk suka 

menggigit binatang. 

Jarak terbang nyamuk Anopheles adalah terbatas, biasanya tidak jauh dari tempat 

perindukannya. Bila ada angin yang kuat nyamuk Anopheles bisa terbawa sampai 

30 km. Nyamuk Anopheles dapat terbawa pesawat terbang atau kapal laut dan 

menyebarkan malaria ke daerah yang non endemik. (Gunawan, 2000). 

III.1.2. Agent (parasit/plasmodium) 

Agar dapat hidup terus sebagai spesies, parasit malaria harus ada dalam 

tubuh manusia untuk waktu yang cukup lama dan menghasilkan gametosit jantan 

dan betina pada saat yang sesuai untuk penularan. Sifat-sifat spesifik parasit 

berbeda-beda untuk spesies malaria dan hal ini mempengaruhi terjadinya 

manifestasi klinis dan penularan. Plasmodium Falciparum mempunyai masa 

infeksi yang paling pendek, namun menghasilkan parasitemia yang paling tinggi, 

gejala yang paling berat dan masa inkubasi yang paling pendek. Gametosit 

plasmodium Falciparum baru berkembang setelah 8-15 hari sesudah masuknya 

parasit ke dalam darah. Plasmodium Vivax dan Ovale pada umumnya 

menghasilkan parasitemia yang rendah, gejala yang lebih ringan dan mempunyai 

masa inkubasi yang lebih lama (Gunawan, 2000). 
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III.1.3. Lingkungan (environment) 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi transmisi penyakit malaria antara 

lain : suhu, kelembaban, hujan, ketinggian, angin, sinar matahari, arus air, kadar 

garam. Berbagai kegiatan manusia seperti  pembuatan bendungan, pembuatan 

jalan, pertambangan dan pembangunan pemukiman baru atau transmigrasi sering 

mengakibatkan perubahan lingkungan yang menguntungkan penularan malaria. 

Peperangan dan perpindahan penduduk dapat menjadi faktor penting untuk 

meningkatkan malaria. Meningkatnya pariwisata dan perjalanan dari daerah 

endemik mengakibatkan meningkatnya kasus malaria yang inpor 

(Gunawan,2000). 

III.2. Siklus Hidup Parasit malaria 

Menurut Depkes RI tahun 1999 untuk kelangsungan hidupnya, parasit malaria 

memerlukan dua macam siklus kehidupan yaitu dalam tubuh manusia dan siklus 

dalam tubuh nyamuk. 

a. Siklus aseksual dalam tubuh manusia. 

Siklus aseksual dalm tubuh manusia terdiri dari siklus di luar sel darah 

merah dan siklus eritrositer yang mempunyai bebrapa fase yaitu : 

Fase I :  Fase Sporozoit 

Pada saat nyamuk menggigit manusia, bersamaan dengan air liur nyamuk 

masuk sporozoit ke dalam darah manusia. Sporozoit berada dalam darah 

hanya 30 menit kemudian masuk ke dalam hati menjalani fase eksoeritrositer. 

Fase  II : Fase Eksoeritrositer 

Sporozoit menjalani fase sisogoni yang menghasilkan merozoit eksoeritrositer. 

Sebagian dari merozoit itu masuk ke dalam sel darah merah dan sebagian lagi 
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tetap dalam sel hati yang disebut Hipnosoit unutk plasmodium vivax dan 

plasmodium ovale. 

Fase III : Terjadinya Hipnosoit 

WHO, 1981, meragukan adanya siklus eritrositer sekunder dalam jaringan 

hati, dikatakan bahwa relapse pada P. vivax dan P. Ovale disebabkan oleh 

bentuk jaringan yang disebut hipnosoit yang dapat bertahan lama dalam sel 

hati. 

Fase IV : Fase Eritositer 

1.  Tropozoit darah 

Merozoit yang berasal dari sel hati yang telah pecah dan telah masuk ke 

dalam sel darah merah, tropozoit lambat laun membesar dan gerakannya 

banyak. Jika gerakannya sdah mencapai separuh sel darah merah 

gerakan akan berkurang. Selanjutnya membelah menjadi sizon. 

2.  Sizon  

Sizon bertambah besar, demikian juga intinya hingga sebagian mengisi 

sel darah merah yang disebut sizon dewasa. Sizon dewasa ini terus 

berkembang dan akhirnya pecah menjadi bagian-bagian yang disebut 

merozoit. 

3. Merozoit 

Merozoit akan menyerang lagi sel darah merah lain dan mengulang fase 

sisogoni. Setelah beberapa generasi, maka sebagian dari merozoit tidak 

masuk ke dalam fase sisogoni tetapi mengalami fase gametogoni yaitu 

fase untuk pembentukan sel kelamin jantan dan betina. 
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Fase V :  Fase Gametogoni 

Hasil dari fase gametogoni adalah mikrogametosit atau sel kelamin jantan dan 

makrogametosit atau sel kelamin betina. Gametozit pada infeksi plasmodium 

vivax timbul pada hari ke dua sampai tiga sesudah terjadinya parasitemia. 

Pada plasmodium falciparum setelah 8 hari dan pada plasmodium malariae 

beberapa bulan kemudian. Apabila darah manusia dihisap oleh nyamuk, 

semua bentuk parasit malaria seperti tropozoit, sizon dan gametosit akan 

masuk ke dalam lambung nyamuk. Tropozoit dan sizon akan hancur 

sedangkan gametosit akan meneruskan siklus sporogoni dalam tubuh nyamuk. 

b. Siklus seksual dalam tubuh nyamuk 

Fase Siklus Sporogoni 

Sebelum terjadi siklus sporogoni mikorgametosit dan makrogametosit berubah 

menjadi mikrogamet dan makrogamet. Perubahan ini terjadi sekitar 5 menit 

setelah gametosit berada dalam lambung nyamuk. Mikrogamet melepaskan sel 

darah merah dan berbentuk bulat dan bukan berbentuk bagian-bagian yang 

berupa flagela (bagian yang menyerupai cambuk). Proses ini disebut 

eksflagelasi. Jumlah flagela sekitar 2-8 buah, bergerak sangat cepat hingga 

menyebabkan badannya bergetar. Lama kelamaan flagela ini melepaskan diri 

dari badannya dan tiap-tiap flagela yang disebut mikrogamet berenang kian 

kemari dalam ambung nyamuk unutk mencari makrogamet. Makrogamet 

terbentuk setelah makrogametosit melepaskan sebutir kromatin. Mikrogamet 

akan memasuki badan makrogamet unutk menjadi satu dalam proses yang 

disebut pembuahan. Makrogamet yang relah dibuahi ini disebut zigot. 
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1. Zigot 

Dalam beberapa jam zigot bertambah bentuk menjadi lonjong dan 

bergerak yang disebut ookinet 

2. Ookinet 

Ookinet berenang kian kemari dan akhirnya menuju dinding lambung 

nyamuk untuk kemudian menerobos dinding lambung dan masuk di antara 

sel-sel epitel. Akhirnya ookinet beristirahat sebagai ookista di bawah 

membrane di luar lambung nyamuk sambil membulatkan diri. 

3. Ookista 

Dalam ookista terlihat titik yang banyak sekali jumlahnya yang merupakan 

hasil dari pembuahan. Tiap belahan kemudian dilingkupi oleh sitoplasma. 

Setelah 2-3 minggu, belahan tersebut yang jumlahnya ribuan berubah 

menjadi sporozoit. Apabila sudah tua ookista pecah dan keluarlah 

sporozoit yang masuk ke dalam cairan rongga tubuh nyamuk sambil 

berenang kian kemari. Akhirnya sporozoit masuk ke dalam kelenjar liur 

nyamuk dan siap unutk ditularkan ke dalam tubuh manusia. 

  

III.3. Gejala Klinis Malaria 

Menurut Gandahusada (1999), Harijanto (2000), Sutisna (2004) gejala 

klinis malaria dipengaruhi oleh jenis atau strain plasmodium, umur, tingkat 

imunitas dan jumlah parasit yang menginfeksi. Gejala klasik dari malaria yaitu 

terjadinya “ Trias Malaria” yang secara berurutan terdiri dari : 
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a. Stadium dingin 

Stadium ini dimulai dengan menggigil dan seluruh badan gemetar, gigi 

gemeratak, penderita sering membungkus badan dengan selimut, nadi cepat tetapi 

lemah, bibir dan jari-jari pucat kebiruan (sianotik), kulit kering dan pucat. 

Stadium ini berlangsung 15 menit sampai 1 jam. 

b. Stadium panas atau demam 

Pada stadium ini penderita mengalami serangan demam, muka merah, 

kulit panas dan kering, nadi cepat dan panas badan tinggi sampai 40ºC atau lebih 

respirasi meningkat, nyeri kepala, muntah-muntah, dapat terjadi syok (tekanan 

darah turun), kesadaran delirium sampai terjadi kejang (pada anak). Periode ini 

berlangsung selama 2 jam atau lebih, diikuti dengan keadaan berkeringat. 

c. Stadium berkeringat 

Pada stadium ini penderita mulai berkeringat, mulai dari temporal diikuti 

seluruh tubuh sampai basah, temperatur  turun, penderita merasa lelah dan sering 

tertidur. Bila penderita bangun akan merasa sehat dan dapat melakukan pekerjaan 

seperti biasa.   

 

III. 4. Diagnosis Malaria 

Diagnosis malaria sebagaimana penyakit pada umumnya didasarkan pada 

manifestasi klinis (termasuk anamnesis), uji imunoserologis dan ditemukannya 

parasit (plasmodium) di dalam darah penderita. Manifestasi klinis demam malaria 

seringkali tidak khas dan menyerupai penyakit infeksi lainnya sehingga 

menyulitkan para klinisi untuk mendiagnosis malaria dengan mengandalkan 

pengamatan manifestasi klinis saja. Untuk itu diperlukan pemeriksaan laboratories 
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untuk menunjang diagnosis malaria sedini mungkin (Purwaningsih,2000). 

Diagnosis malaria secara pasti bisa ditegakkan jika ditemukan parasit malaria 

dalam tubuh penderita, dan pemeriksaan mikroskopis terhadap sediaan darah 

merupakan gold standard dalam diagnosis malaria (Sutisna, 2004) 

 

III. 5. Pengobatan Malaria 

Tujuan pengobatan malaria adalah untuk mengurangi angka kesakitan, 

mencegah kematian, menyembuhkan penderita, mencegah penularan kepada 

orang sehat dan mengurangi kerugian akibat sakit. Dengan prinsip pengobatan 

adalah menyembuhkan penderita secara cepat, mengurangi atau membasmi 

parasitemia, mencegah terjadinya komplikasi dan kematian, mengobati penderita 

rileps atau rekurensi, mencegah terjadinya kambuh kembali dan mengurangi 

penularan penyakit malaria (Depkes,1999). Tindakan pengobatan yang tepat dan 

benar merupakan satu syarat dalam upaya pengendalian malaria secara 

keseluruhan. Pengobatan malaria secara umum tergantung pada ketepatan 

identifikasi kasus malaria, kecepatan dalam mengklasifikasikan penderita secara 

klinik dan parasitologik, mengetahui adanya respon klinis atau parasitologik 

terhadap hasil pengobatan serta timbulnya komplikasi dan pemberian obat yang 

tepat, identifikasi dan pengobatan terhadap rekrudensi, resistensi dan rilaps 

(Harjanto,1996).  

Obat antimalaria yang ideal adalah obat yang efektif terhadap semua jenis 

dan stadia parasit, menyembuhkan infeksi akut maupun laten, cara pemakaian 

mudah, harganya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan mudah 

diperoleh, efek samping ringan dan toksisitas rendah. Efektifitas obat dinilai dari 
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sensitivitas atau resistensi terhadap obat tersebut. Resistensi parasit malaria 

terhadap obat antimalaria adalah kemampuan sejenis parasit untuk terus hidup 

dalam tubuh manusia, berkembang biak dan menimbulkan gejala penyakit 

walaupun telah diberikan pengobatan secara teratur baik dengan dosis standard 

maupun dosis yang lebih tinggi yang masih bisa ditolerir oleh pemakai obat 

(Tjitra,2000) 

Menurut Depkes RI 2003 Pengobatan malaria dikelompokan menjadi 

beberapa jenis yaitu : 

a. Pengobatan malaria klinis, pengobatan yang diberikan kepada penderita 

berdasarkan gejala klinis tanpa pemeriksaan laboratorium. 

b. Pengobatan radikal, pengobatan penyakit malaria yang diagnosisnya 

ditegakkan berdasarkan pemeriksaan laboratorium malaria, pengobatan ini 

ditujukan membasmi semua stadium parasit malaria pada manusia. 

c. Pengobatan massal (Mass Drug Administration (MDA) dan Mass Fever 

Treatment (MFT) yaitu  pengobatan malaria secara massal yang dilakukan 

pada daerah KLB 

d. Pengobatan pencegahan (kemoprofilaksis), Pengobatan bagi perorangan 

maupun kelompok pendatang di daerah endemik untuk mencegah sakit 

malaria.  

Pengobatan malaria klinis atau radikal  malaria falciparum yang sensitif klorokuin 

sebagai berikut : 
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Tabel III.1. Dosis klorokuin dan primakuin untuk pengobatan malaria klinis atau 
pengobatan radikal malaria falciparum yang sensitif klorokuin 
berdasarkan kelompok umur. 

 
Jumlah talet (dosis tunggal) berdasarkan kelompok 

umur (thn) 
Hari Jenis 

obat 
<1 1-4 5-9 10-14 > 15 

Klorokuin ½ 1 2 3 4 I 
Primakuin - ½ ¾ 1 2 

II Klorokuin ½ 1 2 3 4 
III Klorokuin ¼ ½ 1 1 ½ 2 

Sumber: Depkes RI,1996 

 

Sedangkan pengobatan malaria  tanpa komplikasi menurut Depkes RI 2006 

sebagai berikut: 

1.  Malaria falciparum 

Lini pertama : Artesunat + Amodiakuin + Primakuin 

Pemakaian Artesunat dan Amodiakuin bertujuan untuk membunuh parasit 

stadium aseksual, sedangkan primakuin bertujuan untuk membunuh 

gametosit yang berada di dalam darah.  

Pengobatan malaria falciparum lini pertama berdasarkan golongan umur 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel III.2. Pengobatan lini pertama malaria falciparum menurut 
kelompok umur 

 
Jumlah tablet perhari menurut kelompok umur Hari 

 
Jenis obat 

0-1 
bln 

2-11 
bln 

1-4 thn 5-9 thn 10-14 
thn 

> 15 
thn 

Artesunat ¼ ½ 1 2 3 4 
Amodiakuin ¼ ½ 1 2 3 4 

1 

Primakuin -  ¾ 1 ½ 2 2-3 
Artesunat ¼ ½ 1 2 3 4 2 
Amodiakuin ¼ ½ 1 2 3 4 
Artesunat ¼ ½ 1 2 3 4 3 
Amodiakuin ¼ ½ 1 2 3 4 

Sumber : Depkes RI, 2006 
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Pengobatan efektif apabila sampai dengan hari ke-28 setelah pemberian 

obat, ditemukan keadaan sebagai berikut : klinis sembuh (sejak hari ke-4) 

dan tidak ditemukan parasit stadium aseksual sejak hari ke-7. 

Pengobatan tidak efektif apabila dalam 28 hari setelah pemberian obat : 

1. Gejala klinis memburuk dan parasit aseksual positif, atau 

2. Gejala klinis tidak memburuk tetapi parasit aseksual tidak berkurang 

(persisten) atau timbul kembali (rekrudesensi) 

Lini kedua: Kina + Doksisiklin atau tetrasiklin + Primakuin 

Pengobatan lini kedua malaria falciparum diberikan, jika pengobatan lini 

pertama tidak efektif dimana ditemukan : gejala klinis tidak memburuk 

tetapi parasit aseksual tidak berkurang (persisten) atau timbul kambuh 

(rekrudensi) 

Pengobatan lini kedua malaria falciparum berdasarkan kelompok umur 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel III.3. Pengobatan lini kedua (alternatif 1)  untuk malaria falciparum 
berdasarkan kelompok umur. 

 
Jumlah tablet perhari menurut kelompok umur Hari Jenis obat 

0-11 bln 1-4 thn 5-9 thn 10-14 thn > 15 
thn 

Kina *) 3 x ½ 3 x 1 3 x 1 ½ 3x(2-3)
Doksisiklin - - - 2 x 1**) 2x1***

1 

Primakuin - ¾ 1 ½ 2 2-3 
Kina *) 3 x ½ 3 x 1 3 x 1 ½ 3x(2-3)2-7 
Doksisiklin - - - 2 x 1**) 2x1 

***) 
Sumber : Depkes RI,2006 

*) Dosis diberikan kg/bb 
**) 2x250 mg Doksisiklin 
***) 2x100 mg Doksisiklin 
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     Tabel III.4.  Pengobatan lini kedua (Alternatif 2) untuk malaria falciparum 
 

Jumlah tablet perhari menurut kelompok umur Hari Jenis obat 
0-11 
bln 

1-4 thn 5-9 thn 10-14 thn > 15 thn 

Kina *) 3 x ½ 3 x 1 3 x 1 ½ 3x(2-3) 
Tetrasiklin - - - *) 4x1**) 

1 

Primakuin - ¾ 1 ½ 2 2-3 
Kina *) 3 x ½ 3 x 1 3 x 1 ½ 3x(2-3) 2-7 
Tetrasiklin - - - *) 4x1**) 

Sumber: Depkes RI,2006 

*) Dosis diberikan kg/bb 
**) 4x250 mg tetrasiklin 
 

2. Pengobatan malaria vivax, malaria ovale dan malaria malariae 

2.1. Malaria vivax dan ovale 

Lini pertama pengobatan malaria vivax dan ovale adalah klorokuin dan 

primakuin. Pemakaian klorokuin bertujuan untuk membunuh parasit 

stadium aseksual dan seksual. Primakuin bertujuan membunuh hipnozoit 

di sel hati dan membunuh parasit aseksual di eritrosit. 

Pemberian dosis obat berdasarkan berat badan penderita tetapi apabila 

tidak memungkinkan untuk pemberian berdasarkan berat badan penderita, 

maka obat dapat diberikan berdasarkan kelompok umur seperti pada tabel 

berikut ini. 

Tabel III.5.  Pengobatan malaria vivax dan malaria ovale 
 

Jumlah tablet menurut kelompok umur (dosis tunggal) Hari 
 

Jenis obat 
0-1 bln 2-11 

bln 
1-4 thn 5-9 thn 10-14 

thn 
> 15 
thn 

Klorokuin ¼ ½ 1 2 3 3-4 1 
Primakuin - - ¼  ½ ¾ 1 
Klorokuin ¼ ½ 1 2 3 3-4 2 
Primakuin - - ¼ ½ ¾ 1 
Klorokuin 1/8 ¼ ½ 1 1 ½ 2 3 
Primakuin - - ¼ ½ ¾ 1 

4-14 Primakuin - - ¼ ½ ¾ 1 
Sumber : Depkes RI,2006 
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Pengobatan efektif apabila sampai dengan hari ke-28 setelah pemberian 

obat, ditemukan keadaan sebagai berikut : klinis sembuh (sejak hari ke-4) 

dan tidak ditemukan parasit stadium aseksual sejak hari ke-7 

Pengobatan tidak efektif apabila dalam 28 hari setelah pemberian obat : 

1. Gejala klinis memburuk dan parasit aseksual positif atau 

2. Gejala klinis tidak memburuk tetapi parasit aseksual tidak berkurang 

(persisten) atau timbul kembali sebelum hari ke-14 (kemungkinan 

resisten) 

3.  Gejala klinis membaik tetapi parasit aseksual timbul kembali antara 

hari ke-15 sampai hari ke-28 (kemungkinan resisten, relaps atau 

infeksi baru). 

2.2. Pengobatan malaria vivax resisten klorokuin 

 Pengobatan dengan menggunkan obat lini kedua yaitu : Kina + Primakuin 

             Pengobatan  

 Pengobatan lini kedua untuk malaria vivax resisten klorokuin berdasarkan     

kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

            Tabel III. 6. Pengobatan malaria vivax resisten klorokuin 

Jumlah tablet perhari menurut kelompok umur  Hari 
 

Jenis obat 
0-1 bln 2-11 

bln 
1-4 thn 5-9 thn 10-14 

thn 
> 15 
thn 

1-7 Kina *) *) 3x1/2 3x1 3x1 ½ 3x3 
1-14 Primakuin - - ¼  ½ ¾ 1 

Sumber: Depkes RI,2006 

*) Dosis diberikan kg/bb 

2.3. Pengobatan malaria vivax yang relaps 

Pengobatan malaria vivax yang relaps (kambuh) sama dengan rejimen  

sebelumnya hanya dosis primakuin ditingkatkan. Klorokuin diberikan 1 
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kali per-hari selama 3 hari, dengan dosis total 25 mgbasa/kgbb dan 

primakuin diberikan selama 14 hari dengan dosis 0,5 mg/kgbb/hari. Dosis 

obat juga dapat diberikan berdasarkan kelompok umur seperti pada tabel 

berikut ini. 

 Tabel III. 7. Pengobatan malaria vivax yang relaps atau kambuh 

Jumlah tablet menurut kelompok umur (dosis tunggal) Hari 
 

Jenis obat 
0-1 bln 2-11 

bln 
1-4 thn 5-9 thn 10-14 

thn 
> 15 
thn 

Klorokuin ¼ ½ 1 2 3 3-4 1 
Primakuin - - ½  1 1 ½ 2 
Klorokuin ¼ ½ 1 2 3 3-4 2 
Primakuin - - ½ 1 1 ½ 2 
Klorokuin 1/8 ¼ ½ 1 1 ½ 2 3 
Primakuin - - ½ 1 1 ½ 2 

4-14 Primakuin - - ½ 1 1 ½ 2 
Sumber : Depkes RI,2006 

2.4. Pengobatan malaria malariae 

Pengobatan malaria malariae cukup diberikan dengan klrokuin 1 kali  

perhari selama 3 hari, dengan dosis total 25mgbasa/kgbb. Klorokuin 

dapat membunuh parasit bentuk aseksual dan seksual plasmodium 

malariae. Pengobatan juga dapat diberikan berdasarkan kelompok umur 

seperti pada tabel berikut ini. 

                     Tabel III. 8.  Pengobatan malaria malariae 

Jumlah tablet menurut kelompok umur (dosis tunggal) Hari 
 

Jenis obat 
0-1 bln 2-11 

bln 
1-4 thn 5-9 thn 10-14 

thn 
> 15 
thn 

1 Klorokuin ¼ ½ 1 2 3 3-4 
2 Klorokuin ¼ ½ 1 2 3 3-4 
3 Klorokuin 1/8 ¼ ½ 1 1 ½ 2 

Sumber: Depkes RI,2006 
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III.6. Perilaku 

Menurut Soekidjo (2003) Perilaku adalah refleksi dari berbagai gejala kejiwaan 

seperti keinginan, pengetahuan, kehendak, emosi, minat, berfikir, bersikap, 

motivasi dan reaksi. Jadi perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas 

manusia baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati 

langsung dari luar . Perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor : 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui pancaindra manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang.  

2.   Sikap (attitude) 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseoarang 

terhadap suatu stimulus atau objek.  

3.   Tindakan atau praktek (practice) 

Perilaku dalam bentuk tindakan konkrit adalah perbuatan terhadap situasi 

kesehatan atau rangsangan dari luar. Menurut Sukidjo (2003) suatu sikap belum 

tentu secara otomatis terwujud dalam tindakan. Untuk mewujudkan suatu 

tindakan diperlukan diperlukan faktor pendukung atau kondisi yang 

memungkinkan antara lain adalah fasilitas.  
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III.7. Faktor perilaku pengobatan malaria yang mempengaruhi resistensi klorokuin 

III.7.1. Faktor yang berhubungan dengan penderita 

Faktor penderita yang berperan untuk terjadinya resistensi klorokuin 

adalah variasi dalam farmakodinamik dan farmakokinetik serta tingkat imunitas 

yang didapat (acquired immunity)(Rampengan,2000). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi terlambat hilangnya parasit dan panas yaitu adanya penyakit lain 

yang tidak terdiagnosis pada waktu penderita diobati dan kebiasaan penderita 

melakukan pengobatan sendiri (self-medication) dengan obat antimalaria terhadap 

gejala penyakit malaria yang dideritanya, tetapi pengobatan yang dilakukan 

seringkali tidak sesuai dengan aturan penggunaan obat yang dianjurkan. 

Akibatnya, sering terjadi penyalahgunaan atau ketidaktepatan penggunaan obat 

anti malaria khususnya klorokuin di masyarakat. Hal ini menimbulkan keadaan 

yang disebut tekanan obat yang kemungkinan diikuti timbulnya parasit yang 

resisten (Kaseke et al,2004). Sedangkan tingkat imunitas yang didapat (acquired 

immunity) berkaitan dengan umur dan endemisitas daerah. Di daerah endemis 

dikenal bentuk imunitas seperti imunitas antiparasit yang dapat menekan 

pertumbuhan parasit dalam derajat sangat rendah namun tidak sampai nol, 

sehingga mencegah terjadinya hiperparasitemia. Imunitas ini baru berkembang 

sejak anak umur 1-4 tahun sangat peka terhadap infeksi parasit malaria sehingga 

mudah timbul malaria berat hingga banyak terjadi kematian (Nugroho et al,2000).  

Konsentrasi obat yang dapat mencapai target kontak dengan parasit 

tergantung pada absorbsi, distribusi dan hilangnya obat dalam darah. Absorbsi 

obat pada saluran pencernaan tergantung pada fungsi saluran pencernaan tersebut. 

Distribusi obat dalam tubuh tidak hanya tergantung pada jenis senyawa (obat) 
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tetapi juga pada fungsi spesifik pada organ-organ dalam. Hilangnya obat dari 

tubuh dikarenakan 2 hal, yang pertama obat diubah kemudian diekskresikan, 

namun kebanyakan dimetabolisme dahulu kemudian baru diekskresikan ke dalam 

darah, kedua obat diubah dan ditempatkan pada jaringan tertentu. Metabolisme 

obat dipengaruhi oleh faktor genetik, umur, status gizi, penggunaan obat 

sebelumnya dan adanya patologis seperti alkoholisme, penyakit gondok, penyakit 

hati dan gangguan ginjal.  

Obat yang selama ini dipergunakan dalam program pemberantasan malaria 

adalah klorokuin. Obat tersebut telah dikenal masyarakat sebagai obat antimalaria 

yang sering digunakan, mudah didapat dan bisa dibeli tanpa resep dokter bahkan 

tersedia di toko atau kios. Keadaan ini memungkinkan penggunaan klorokuin 

tidak terkontrol dengan dosis tidak tepat atau dosis parsial yang dapat 

menyebabkan terjadinya resistensi (Ahmad dan Sutanto,1999, Tjitra 2000).  

Cara minum yang tidak tepat menyebabkan konsentrasi dosis obat dalam 

tubuh dan waktu paruhnya tidak maksimal sehingga tidak membunuh semua 

parasit yang ada. Hal tersebut menyebabkan timbulnya resistensi pengobatan 

klorokuin. Kepatuhan obat yang masih rendah menyebabkan dosis efektif obat 

dalam darah tidak tercapai sehingga timbul resistensi pengobatan. 

Penggunaan klorokuin dalam dosis pengobatan malaria menimbulkan efek 

samping yang pernah dilaporkan pusing,vertigo, diplopia, mual, muntah, sakit 

perut dan diare serta rasanya pahit. Efek samping tersebut menyebabkan penderita 

tidak minum obat sesuai dengan aturan atau menolak untuk minum obat 

(Tjitra,2000) 
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Penggunaan klorokuin yang berlangsung lama atau sering walaupun dalam 

dosis teraupetik pada penderita dengan infeksi berulang (repeated infection) 

mengakibatkan parasit dapat beradaptasi terhadap obat, demikian pula pada 

pemberian klorokuin dengan dosis tidak adekuat (dosis parsial) hal ini biasanya 

terjadi di daerah endemis dengan klorokuin yang tersedia bebas di toko obat 

sehingga masyarakat dapat mengkomsumsi sendiri tanpa petunjuk dari dokter 

(Ahmat dan Sutanto,1999).   

III.7.2. Faktor yang berhubungan dengan obat 

 Munculnya kembali gejala klinis malaria dan plasmodium di dalam darah 

dapat disebabkan oleh : pengobatan yang diberikan gagal mengeliminasi semua 

parasit di dalam darah yang disebabkan dosis tidak adekuat, pasien tidah patuh 

terhadap regimen obat yang telah ditentukan atau sebagian dari obat hilang karena 

pasien muntah-muntah; dosis yang diminum sebenarnya adekuat tetapi tidak 

cukup untuk sebagian pasien yang gemuk dengan kepadatan parasit yang tinggi, 

beberapa strain parasit memerlukan dosis obat yang lebih besar dan pemberian 

yang lebih lama, mungkin penderita yang satu berbeda dengan penderita yang lain 

dalam hal penyerapan dan pemakaian obat dalam tubuhnya (Gandahusada et al, 

1999). Menurut Tjitra (2000) kendala yang dihadapi dalam upaya pengobatan 

penderita malaria adalah adanya plasmodium yang resisten klorokuin yang selama 

ini merupakan first line drug. Hal tersebut disebakan oleh lambatnya mendapatkan 

pengobatan, regimen dan dosis obat yang diberikan tidak tepat serta adanya 

plasmodium yang resisten terhadap obat antimalaria, sedangkan menurut 

Nurhayati dan Sutanto (2002) resistensi terjadi karena adanya resisten parasit, 

dosis obat yang tidak adekuat atau gangguan absorbsi sehingga kadar klorokuin 
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tidak adekuat untuk mengeliminasi parasit dari darah walaupun dosis yang 

diberikan sudah memenuhi dosis standar. 

Di Indonesia klorokuin dipakai sebagai obat antimalaria dalam program 

pemberantasan malaria sejak tahun 1959. Penggunaan klorokuin dosis teraupetik 

dalam waktu yang lama dan berulang-ulang oleh kelompok masyarakat akan 

menimbulkan keadaan yang disebut drug pressure (tekanan obat) yang diikuti 

dengan timbulnya resisten terhadap obat. Penggunaan dosis obat yang kurang/ 

dosis rendah tidak mematikan parasit. Penggunaan dosis obat rendah dalam waktu 

lama akan menyebabkan parasit toleran terhadap obat antimalaria sehingga akan 

terjadi mutasi spontan dari komposisi genetik parasit yang menimbulkan resistensi 

terhadap obat antimalaria tersebut (Ahmad dan Sutanto,1999 Sutisna,2004).  

III.7.3. Faktor yang berhubungan parasit 

Faktor parasit yang berhubungan dengan resistensi klorokuin adalah 

karena parasit mempunyai kemampuan untuk mengubah-ubah struktur antigennya 

(variasi antigenetik) dengan mutasi genetik sehingga dapat mengelabui dan lolos 

dari deteksi sistim imun dan cara kerja obat,  biasanya muncul  pada hari-hari 

pertama pengobatan atau muncul generasi kedua atau ketiga parasit dari hati 

setelah tingkatan subterapi obat tercapai di dalam tubuh penderita dan adanya 

infeksi ulang penderita oleh populasi parasit baru setelah pemberian obat atau 

terjadi relaps atau rekrudesensi (Nurhayanti dan sutanto(2002), Dewi et al 

(2005)). Sedangkan menurut Gandahusada dan Pribadi pada tahun 1999 faktor 

parasit yang berhubungan dengan resistensi klorokuin karena kemungkinan 

parasit tidak mempunyai tempat(site) untuk mengikat klorokuin sehingga obat 

tidak dapat dikonsentrasi dalam sel darah merah, plasmodium yang resisten 
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mempunyai jalur biokimia lain untuk mengadakan sintesis asam amino sehingga 

dapat menghindarkan pengaruh klorokuin dan terjadi mutasi spontan di bawah 

tekanan obat.  
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BAB IV 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

IV.1. Kerangka Konseptual 

Dalam penyusunan kerangka konsep  faktor yang berhubungan dengan resistensi  

klorokuin berdasarkan teori H.L Blum yang dimodifikasi yang meliputi perilaku, 

lingkungan, pelayanan kesehatan.  

 
1 

Perilaku pengobatan 
- Cara minum obat 
- Lama minum obat 
- Riwayat minum obat 
- Kepatuhan 

 

 

 

 
2 

Ketepatan dosis  

 

 

 

4 
Imunitas 

5 
Jenis Parasit 

3 
Resistensi klorokuin 

6 
Lingkungan 

- Fisik 
- Biologi 
- Sosial 

7 
Pelayanan Kesehatan 
- Sarana prasarana 
- Mutu pelayanan 
- Aksesibilitas 

 

 

 

 

 

Keterangan 

                               =  diteliti 

                               =  tidak diteliti 

Gambar IV.1. Kerangka Konseptual 
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Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan resistensi klorokuin 

terhadap plasmodium falciparum, pada faktor lingkungan, dan pelayanan 

kesehatan secara tidak langsung berhubungan dengan resistensi klorokuin 

terhadap plasmodium falciparum, sedangkan faktor yang secara langsung 

berhubungan dengan resistensi klorokuin terhadap plasmodium falciparum yaitu : 

faktor perilaku pengobatan meliputi : lama minum obat, cara minum obat, 

kepatuhan, riwayat minum obat dan ketepatan dosis. 

 

IV. 2. Hipotesis : 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ada hubungan antara lama minum obat dengan resistensi klorokuin 

terhadap plasmodium falciparum 

2. Ada hubungan antara cara minum obat dengan resistensi klorokuin 

terhadap plasmodium falciparum 

3. Ada hubungan antara kepatuhan dengan resistensi klorokuin terhadap 

plasmodium falciparum 

4. Ada hubungan antara ketepatan dosis dengan resistensi klorokuin 

terhadap plasmodium falciparum 

5. Ada hubungan antara riwayat minum obat dengan resistensi klorokuin 

terhadap plasmodium falciparum 
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BAB V 

METODE PENELITIAN 

 

V.1. Jenis dan rancang bangun penelitian 

   Rancang penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian observasional analitik yaitu melakukan pengamatan dan 

wawancara langsung dengan responden yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan anatara variabel - variabel penelitian. Dan menurut waktunya 

termasuk penelitian case control yaitu mempelajari hubungan antara paparan 

dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok 

kontrol berdasarkan status paparannya. (Murti,2003). 

V.2. Populasi penelitian 

Populasi penelitian ini ada 2 yaitu ; 

a.    Populasi kasus : Semua penderita malaria falciparum yang dilakukan uji 

resistensi klorokuin secara invivo di Kabupaten Belu pada tahun 2005 

dengan  hasilnya resistensi klorokuin. 

b. Populasi kontrol : Semua penderita malaria falciparum yang dilakukan 

uji resistensi klorokuin secara invivo di Kabupaten Belu pada tahun 

2005 dengan hasil tidak resistensi klorokuin. 

V.3. Sampel, besar sampel dan cara pengambilan sampel : 

a. Sampel kasus : semua yang menjadi populasi kasus, besar sampel dalam 

penelitian ini adalah total kasus penderita malaria falciparum yang 

resistensi klorokuin 
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b. Sampel kontrol : Semua yang menjadi populasi kontrol dengan 

perbandingan sampel kasus dan kontrol 1:2. 

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah pada sampel kasus  diambil 

secara total kasus, sedangkan pada sampel kontrol diambil dengan metode 

pengambilan sampel secara acak sederhana (simple random sampling). 

Langkah pengambilan sampel  kontrol : 

1. Membuat daftar unit sampel, disusun dan diberi nomor secara berurutan 

2. Semua unit sampel ditulis pada gulungan kertas kemudian dimasukan 

kedalam kotak dan dikocok 

3. Gulungan kertas diambil sesuai dengan jumlah sampel yang diinginkan 

kemudian dicatat dengan nomor urut sesuai daftar unit sampel 

(Murti,2003). 

V.4. Lokasi dan Waktu penelitian 

V.4.1 Lokasi penelitian 

 Lokasi penelitian ini adalah 6(enam) puskesmas (Puskesmas Kota, 

Atapupu, Halilulik, Namfalus, Betun dan  Weoe) dari 16 puskesmas yang ada  

dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Enam puskesmas ini 

dipilih karena telah dilakukan uji resistensi klorokuin secara invivo terhadap 

malaria falciparum oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belu pada tahun 2005  dan 

penelitian mengenai faktor perilaku pengobatan yang berhubungan dengan 

resistensi klorokuin belum pernah dilakukan di Kabupaten Belu.  

V.4.2 Waktu penelitian 

 Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari  September 2005 sampai dengan 

Mei 2006. 
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V.5. Variabel, cara pengukuran dan definisi operasional 

V.5.1. Variabel penelitian 

a. Variabel terikat (dependent variable) adalah resistensi klorokuin 

b. Variabel bebas/variabel yang akan diteliti adalah faktor perilaku 

pengobatan yang berhubungan dengan resistensi klorokuin yaitu : lama 

minum obat, cara minum obat, kepatuhan, riwayat minum obat dan ketepatan 

dosis.  

V.5.2. Definisi operasional 

Definisi operasional variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel V.1. Definisi operasional variabel penelitan 

Variabel 

penelitian 

Definisi operasional Cara dan alat ukur Skala data dan 

hasil ukur 

Resistensi 

klorokiun 

Penderita malaria 

falciparum yang dinyatakan 

resistensi terhadap 

klorokuin 

Berdasarkan data 

sekunder hasil uji 

resistensi klorokiun pada 

penderita malaria 

falciparum di Dinas 

Kesehatan Kab. Belu 

Nominal 

1. tidak 

resistensi 

klorokuin 

2. resistensi 

klorokuin 

Kepatuhan Kesesuaian responden 

dalam pengobatan meliputi 

jenis,jumlah,saat dan cara 

serta lama minum obat.  

Wawancara dengan 

kuisioner 

Patuh bila minum obat 

sesuai dengan 

jenis,jumlah,saat,cara dan 

lama minum. Tidak patuh 

bila salah satu dari 5 

kriteria itu tidak 

terpenuhi. 

Nominal 

1. patuh 

2. tidak patuh 
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Cara minum 

obat 

Di minum sekaligus Wawancara dengan 

kuisioner 

Cara minum benar bila 

obat diminum sekaligus, 

selain cara minum tersebut 

adalah cara minum yang 

salah. 

Nominal 

1. benar 

2. salah 

Lama 

minum obat 

Lama responden minum 

obat saat ini yaitu selama 3 

hari.  

 Wawancara dengan 

kuisioner 

Lama minum obat benar 

adalah 3 hari bila kurang 

dari 3 hari salah 

Nominal 

1. 3 hari 

2. < 3 hari 

Ketepatan 

dosis 

Jumlah dosis obat yang di 

minum selama 3 hari 25 

mg/kgBB, 

Wawancara dengan 

kuisioner 

Tepat bila total dosis obat  

25 mg/kgBB/3 hari, tidak 

tepat bila <25 mg/kgBB/3 

hari 

Nominal 

1. tepat 

2. tidak tepat 

Riwayat 

minum obat 

Responden minum obat 

klorokuin secara teratur atau 

tidak  pada pengobatan 

malaria di waktu lalu.  

Wawancara dengan 

kuisioner 

Teratur bila obat diminum 

sekaqligus selama 3 hari 

berturut, selain cara 

minum tersebut tidak 

teratur 

Nominal 

1. teratur 

2. tidak teratur 
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V. 6. Tehnik dan instrumen pengumpulan data 

1. Data primer 

Data primer seperti lama minum obat, cara minum obat, kepatuhan, ketepatan 

dosis dan riwayat minum obat diperoleh melalui wawancara pada responden 

dengan menggunakan kuisioner. 

2. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belu berupa data hasil 

uji resistensi klorokuin pada penderita malaria falciparum dan data profil Dinas 

Kesehatan Kabupaten Belu tahun 2005. 

V.7. Tehnik analisis data 

Tehnik pengolahan data dilakukan dengan cara mengkoreksi kelengkapan dan 

kebenaran data kemudian data yang memenuhi syarat tersebut dianalisis. Tehnik 

analisis data secara deskriptif dengan cara tabulasi untuk mengetahui distribusi 

frekuensi responden menurut variabel penelitian dengan kriteria tertentu, dan 

analisis secara analitik dengan menggunakan uji statistik Chi Square (X²), dan 

perhitungan Odd Ratio (OR) dengan 95% Confidence Interval  
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 BAB VI 

HASIL PENELITIAN 

 

VI.1. Gambaran umum lokasi penelitian 

 Kabupaten Belu mempunyai luas wilayah 2.445,57 Km² yang terletak pada 124°-

126° Lintang Selatan, dengan batas : 

Sebelah Utara   : Selat Ombai 

Sebelah Selatan  : Laut Timor 

Sebelah Timur  : Timor Leste 

Sebelah Barat   : TTU dan TTS 

Wilayah administrasi terbagi menjadi 17 kecamatan, 12 kelurahan dan 166 desa. 

Kabupaten Belu beriklim tropis dan berubah tiap setengah tahun dari musim kemarau 

yang berlangsung dari bulan April sampai Oktober dan musin hujan bulan Nopember 

sampai Maret, dengan curah hujan yang rendah. Keadaan musim seperti ini tidak merata 

untuk seluruh wilayah Kabupaten Belu, karena pada daerah wilayah selatan musim 

kemarau baru terjadi pada bulan Agustus sampai Nopember, sehingga tidak jarang terjadi 

banjir pada bulan Mei dan Juni, yang menyebabkan sering terjadi gagal panen untuk 

musim tanam ke-2, terutama untuk tanaman palawija.  

Penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2005 tercatat sejumlah 347.018 jiwa 

dengan 175.019 laki-laki dan 171.999 perempuan (Belu Dalam Angka, 2005). Komposisi 

penduduk tersebut didominasi oleh kelompok uasia produktif, tertinggi pada kelompok 

umur 15-44 tahun baik oleh kelompok laki-laki maupun perempuan. Tingkat kepadatan 

penduduk adalah 142 orang per km² dan laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 
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1,71%. Jumlah penduduk Kabupaten Belu menurut golongan umur dan jenis kelamin 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

      Tabel VI.1. Jumlah Penduduk Belu Menurut Golongan Umur Dan Jenis Kelamin  
                         Tahun  2005 
 

Golongan Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 

<4 tahun 

5-14 tahun 

15-44 tahun 

45-59 tahun 

> 60 tahun 

20.719 

46.487 

76.413 

21.552 

9.848 

22.216 

45.409 

79.060 

16.706 

8.608 

42.935 

91.896 

155.473 

38.258 

18.456 

Jumlah 175.019 171.999 347.018 
    Belu Dalam Angka 2005 

 

 Perilaku masyarakat Kabupaten Belu yang mendukung untuk terjadinya 

peningkatan kasus malaria yaitu kebiasaan penduduk untuk tidur di sawah atau kebun 

pada musim tanam maupun panen, kebiasaan masyarakat untuk tidur di luar rumah pada 

musim panas dan juga di desa-desa biasanya kaum laki tidur di luar rumah untuk menjaga 

ternak piaraan mereka seperti sapi, kuda dan kerbau dari pencurian. 

 Pengetahuan masyarakat Kabupaten Belu terhadap penyakit malaria cukup baik 

hal ini terlihat pada penjelasan mereka secara benar tentang penyakit malaria, gejala 

malaria dan obat apa yang di minum bila sakit malaria. Pada umumnya masyarakat 

mengatakan informasi tentang malaria di peroleh dari petugas kesehatan yang 

memberikan penyuluhan di desa-desa dan ada yang diperoleh dari pengalamannya 

menderita malaria secara berulang. Hal ini disebabkan Kabupaten Belu merupakan 

daerah endemis malaria. 
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 Sikap masyarakat Kabupaten Belu terhadap pengobatan malaria masih kurang hal 

ini terlihat dari jawaban mereka tentang dosis pengobatan malaria yang tidak sesuai 

dengan aturan pemakaian karena takut terjadi pusing, mual dan muntah. Hal ini 

mendukung untuk terjadinya resistensi. 

 Tindakan sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu dalam pengobatan malaria 

dilakukan dengan membeli obat malaria dari kios-kios yang terdekat denga rumah karena 

jarak penderita dengan fasilitas kesehatan yang jauh. Hal ini akan mendukung pemakaian 

obat dengan dosis yang tidak tepat sehingga dapat menyebabkan resistensi klorokuin. 

  

VI.2. Analisis Deskriptif      

VI.2.1 Karakteristik Responden 

VI.2.1.1 Umur 

Distribusi responden berdasarkan umur pada kelompok resistensi klorokuin 

terbanyak pada kelompok umur 1-4 tahun sebanyak 7 orang (28%), sedangkan kelompok 

tidak resistensi klorokuin terbanyak pada kelompok umur >15 tahun sebanyak 35 orang 

(70%) seperti terlihat pada tabel berikut.  

Tabel VI.2. Distribusi Responden Menurut Umur Di Kabupaten Belu Tahun 2005 
 

Status Responden 

Resistensi klorokuin Tidak resistensi 
klorokuin 

Jumlah 

 
 

Umur 
Responden 

n % N % n % 
<1 tahun 
1-4 tahun 
5-9 tahun 
10-14 tahun 
>15 tahun 

0 
8 
6 
6 
5 

0 
28 
20 
24 
28 

0 
5 
3 
7 
35 

0 
10 
6 
14 
70 
 

0 
12 
8 
13 
42 

0 
16 

10,7 
17,3 
56 

Jumlah 25 100 50 100 75 100 
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VI.2.1.2. Jenis Kelamin 

Distribusi  responden berdasarkan jenis kelamin untuk 2 kelompok responden 

lebih banyak pada laki-laki yaitu : kelompok resistensi klorokuin sebanyak 15 orang 

(60%) dan kelompok tidak resistensi klorokuin sebanyak 27 orang (54%) seperti yang 

terlihat pada tabel berikut.  

Tabel VI.3. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Belu  
                   Tahun 2005 
 

Status Responden 

Resistensi klorokuin Tidak resistensi 
klorokuin 

Total  

 
 

Jenis 
Kelamin 

n % N % n % 
Laki-laki 15 60 27 54 42 56 
Perempuan 10 40 23 46 33 44 
Jumlah 25 100 50 100 75 100 

 
 
VI.2.1. 3. Pendidikan 

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan pada kelompok resistensi 

klorokuin terbanyak pada tingkat pendidikan SD sebanyak 8 orang (32%) sedangkan 

kelompok tidak resistensi klorokuin lebih banyak tidak sekolah yaitu 23 orang (46%) 

seperti terlihat pada tabel berikut. 
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Tabel VI.4. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Belu 
 Tahun 2005 
 

Status Responden 

Resistensi klorokuin Tidak resistensi 
klorokuin 

Jumlah 

  
 

Tingkat 
Pendidikan 

n % N % n % 
Belum 
sekolah 

6 24 5 10 11 14,7 

Tidak sekolah  4 16 23 46 27 36 
SD 8 32 8 16 16 21,3 
SMP 4 16 3 6 7 9,3 
SMA 3 12 11 22 14 18,7 
PT 0 0 0 0 0 0 
Jumlah 25 100 50 100 75 100 

 

VI.2.1.4. Jenis Pekerjaan 

Distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan untuk 2 kelompok responden 

lebih banyak yang belum kerja yaitu sebanyak 21 orang (84%) pada kelompok resistensi 

klorokuin dan 27 orang (54%) pada kelompok tidak resistensi klorokuin, seperti terlihat 

pada tabel berikut. 

  Tabel VI.5. Distribusi Responden Menurut Jenis Pekerjaan  Di Kabupaten Belu  
                    Tahun 2005 
 

Status Responden 

Resistensi klorokuin Tidak resistensi 
klorokuin 

Jumlah 

 
 

Jenis 
Pekerjaan 

n % n % n % 
Belum bekerja 21 84 27 54 48 64 
Tani 4 16 18 36 22 29,3 
PNS/TNI/Polri 0 0 5 10 5 6,7 
Jumlah 25 100 50 100 75 100 
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VI.3. Analisis Analitik 

VI.3.1. Hubungan antara Kepatuhan dengan resistensi klorokuin pada Penderita    

Malaria falciparum. 

  Kepatuhan penderita baik kelompok resistensi klorokuin maupun tidak resistensi 

klorokuin dibagi dalam  (2) dua kriteria yaitu patuh dan tidak patuh. Proporsi tidak patuh 

pada kelompok resistensi klorokuin lebih besar dibandingkan dengan kategori patuh yaitu 

sebesar 72%. Sedangkan pada kelompok tidak resistensi klorokuin proporsi kategori 

patuh lebih besar dari kategori tidak patuh yaitu sebesar 70% seperti terlihat pada tabel 

berikut. 

Tabel VI.6. Distribusi Kepatuhan Responden Menurut Resistensi Klorokuin Di 

Kabupaten Belu Tahun 2005 

Status Responden 

Resistensi klorokuin Tidak resistensi 
klorokuin 

Jumlah 

 
 

Kepatuhan 

n % N % n % 
Tidak Patuh 18 72 15 30 33 44 
Patuh 7 28 35 70 42 56 
Jumlah 25 100 50 100 75 100 

    X²= 11,932         P= 0,001           OR= 6,000                         95% CI= 2,074-17,355 
 
 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kepatuhan berhubungan dengan resistensi 

klorokuin pada penderita malaria falciparum (p=0,001). Risiko tidak patuh dalam minum 

obat untuk mengalami resistensi klorokuin pada penderita malaria falciparum 6,000 kali 

lebih besar dari pada penderita yang patuh minum obat. Perbedaan risiko ini bermakna 

secara statistik (95% CI=2,074-17,355) 
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VI.3.2. Hubungan Antara Cara Minum Obat Dengan Resistensi Klorokuin Pada 

Penderita Malaria Falciparum 

Cara minum obat pada kelompok resistensi klorokuin maupun tidak resistensi 

klorokuin   dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu cara minum obat benar dan salah. 

Proporsi cara minum obat yang salah pada kelompok resistensi klorokuin lebih besar 

dibandingkan cara minum obat yang benar yaitu 64%, sedangkan pada kelompok tidak 

resistensi klorokuin proporsi cara minum obat yang benar lebih yaitu 70% dibandingkan 

cara minum obat yang salah seperti terlihat pada tabel berikut.  

 

Tabel VI.7. Distribusi Cara Minum Obat Responden Menurut Resistensi Klorokuin Di 

Kabupaten Belu Tahun 2005 

Status Responden 

Resistensi klorokuin Tidak resistensi 
klorokuin 

Jumlah 

 
 

Cara Minum 
Obat 

n % N % n % 
Salah 16 64 15 30 31 41,3 
Benar 9 36 35 70 44 58,7 
Jumlah 25 100 50 100 75 100 

      X²= 7,945                P= 0,010       OR= 4,148                     95% CI= 1,501-11,461 
 
 

Hasil analisis menunjukkan bahwa cara minum obat berhubungan dengan 

resistensi klorokuin pada penderita malaria falciparum (p=0,010). Risiko cara minum 

obat yang salah untuk mengalami resistensi klorokuin pada penderita malaria falciparum 

4,148 kali lebih besar dari pada cara minum obat yang benar. Perbedaan risiko ini 

bermakna secara statistik (95% CI=1,501-11,461) 
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VI.3.3. Hubungan Antara Lama  Minum Obat Dengan Resistensi Klorokuin Pada 

Penderita Malaria Falciparum 

Lama minum obat baik pada kelompok resistensi klorokuin maupun tidak 

resistensi klorokuin dibagi dalam 2 kategori yaitu lama minum obat <3 hari dan 3 hari. 

Proporsi lama minum obat <3 hari pada kelompok resistensi klorokuin lebih besar dari 

lama minum obat 3 hari yaitu 68%, sedangkan pada kelompok tidak resistensi klorokuin 

proporsi terbesar pada lama minum obat 3 hari yaitu 72%, seperti pada tabel  berikut.  

 

Tabel VI.8. Distribusi Lama Minum Obat Responden Menurut Resistensi Klorokuin 
                     Di Kabupaten Belu Tahun 2005 
 

Status Responden 

Resistensi klorokuin Tidak resistensi 
klorokuin 

Jumlah 

 
 

Lama 
Minum 
Obat n % N % n % 

<3 hari 17 68 14 28 31 41,3 

 3 hari 8 32 36 72 44 58,7 

Jumlah 25 100 50 100 75 100 

          X²= 10,997     P= 0,002              OR= 5,464                      95% CI= 1,926-15,502 

Hasil analisis menunjukkan bahwa lama minum obat berhubungan dengan 

resistensi klorokuin pada penderita malaria falciparum (p=0,002). Risiko lama minum 

obat <3 hari untuk mengalami resistensi klorokuin pada penderita malaria falciparum 

5,464 kali lebih besar dari pada lama minum obat 3 hari. Perbedaan risiko ini bermakna 

secara statistik (95% CI=1,926-15,502) 
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VI.3.4. Hubungan Antara Riwayat Minum Obat Dengan Resistensi Klorokuin Pada 

Penderita Malaria Falciparum 

Riwayat minum obat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu teratur dan tidak teratur. 

Proporsi riwayat minum obat tidak teratur pada kelompok resistensi klorokuin lebih besar 

dibandingkan dengan riwayat minum obat teratur yaitu sebesar 76%, sedangkan 

kelompok tidak resistensi klorokuin proporsi terbesar pada riwayat minum obat teratur 

yaitu sebesar 68%, seperti pada tabel  berikut. 

 

Tabel VI.9. Distribusi Riwayat Minum Obat Responden Menurut Resistensi  Klorokuin 
Di Kabupaten Belu Tahun 2005 

 
Status Responden 

Resistensi klorokuin Tidak resistensi 
klorokuin 

Jumlah 

 
 

Riwayat 
Minum Obat 

n % N % n % 
Tidak Teratur 19 76 16 32 35 46,7 
Teratur 6 24 34 68 40 53,3 
Jumlah 25 100 50 100 75 100 

           X²= 12,964       P= 0,001       OR= 6,729                         95% CI= 2,255-20,082 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Riwayat minum obat berhubungan dengan 

resistensi klorokuin pada penderita malaria falciparum (p=0,001). Risiko penderita 

malaria falciparum dengan riwayat minum obat yang tidak teratur untuk mengalami 

resistensi klorokuin 6,729 kali lebih besar dari pada penderita malaria falciparum dengan 

riwayat minum obat yang teratur. Perbedaan risiko ini bermakna secara statistik (95% 

CI=2,255-20,082) 
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VI.3.5. Hubungan Antara Ketepatan Dosis Obat Dengan Resistensi Klorokuin Pada 

Penderita Malaria Falciparum 

 Ketepatan dosis baik pada kelompok resistensi klorokuin maupun tidak resistensi 

klorokuin dibagi dalam 2 kategori yaitu tepat dan tidak tepat. Proporsi ketepatan dosis 

pada penderita dengan kategori tidak tepat pada kelompok resistensi klorokuin lebih 

besar dibandingkan dengan penderita dengan kategori tepat yaitu sebesar 60%, 

sedangkan pada kelompok tidak resistensi klorokuin proporsi terbesar pada penderita 

dengan dosis yang tepat yaitu 78%, seperti terlihat pada tabel  berikut 

Tabel VI.10. Distribusi Ketepatan Dosis Obat Responden Menurut Resistensi   
Klorokuin Di Kabupaten Belu Tahun 2005 

 
Status Responden 

Resistensi klorokuin Tidak resistensi 
klorokuin 

Jumlah 

 
 

Ketepatan 
Dosis 

n % N % n % 
Tidak Tepat 15 60 11 22 26 34,7 
Tepat 10 40 39 78 49 65,3 
Jumlah 25 100 50 100 75 100 

        X²= 10,626               P= 0,003         OR= 5,318                  95% CI= 1,874-15,092 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketepatan dosis obat berhubungan dengan 

resistensi klorokuin pada penderita malaria falciparum (p=0,003). Risiko penderita 

malaria falciparum yang minum obat tidak tepat dosis untuk mengalami resistensi 

klorokuin 5,318 kali lebih besar dari pada penderita malaria falciparum yang minum obat 

tepat dosis. Perbedaan risiko ini bermakna secara statistik (95% CI=1,874-15,092) 
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BAB VII 

PEMBAHASAN 

 

VII.1. Analisis Deskriptif 

VII.1.1 Karakteristik Responden 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 25 penderita resistensi klorokuin dan 50 

penderita tidak resistensi klorokuin didapatkan hasil bahwa pada kelompok resistensi 

klorokuin penderita terbanyak pada umur < 15 tahun sedangkan pada kelompok tidak 

resistensi klorokuin penderita terbanyak pada umur > 15 tahun. Umur berkaitan dengan 

imunitas yang didapat pada orang yang tinggal di daerah malaria. Pada daerah dengan 

endemisitas yang tinggi lebih sering ditemukan kasus resistensi pada kelompok umur 

muda dibandingkan kelompok umur dewasa, hal ini terjadi karena faktor imunitas 

(Nugroho,et al,2000). 

Berdasarkan jenis kelamin baik pada kelompok resistensi klorokuin maupun tidak 

resistensi klorokuin terbanyak pada jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Linggi et al (2003) yang mendapatkan proporsi laki-

laki 50,53% dan perempuan 49,47% dan Acang yang mendapatkan perbandingan laki-

laki dan perempuan adalah 48(61,1%) : 27(38,9%). Hal ini dihubungkan dengan laki-laki 

lebih banyak melakukan aktifitas diluar rumah seperti pergi ke hutan untuk mencarai 

kayu, mengerjakan sawah/kebun dan mungkin lebih sering berada di luar rumah pada 

malam hari. Meskipun malaria tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, setiap orang dapat 

terkena malaria namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita mempunyai 

respon imun yang lebih kuat dibanding yang laki-laki. (Gunawan,2000). 
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Dilihat dari tingkat pendidikan  responden proporsi tidak sekolah cukup tinggi 

(36%), diikuti tingkat pendidikan SD, rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi 

tingkat pemahaman responden tentang penggunaan obat anti malaria.  

Dilihat dari jenis pekerjaan baik pada kelompok resistensi klorokuin maupun 

tidak resistensi klorokuin lebih banyak didapatkan pada penderita yang belum kerja 

(64%). Hal ini karena  responden terbanyak anak-anak usia sekolah dan untuk daerah 

endemis lebih banyak ditemukan kasus resistensi pada kelompok umur muda. 

 

 VII.2. Analisis analitik 

VII.2.1 Hubungan Antara Kepatuhan dengan Resistensi Klorokuin Pada Penderita 

Malaria Falciparum 

 Ada hubungan antara kepatuhan dengan resistensi klorokuin pada penderita 

malaria falciparum.  Penderita malaria falciparum yang tidak patuh minum obat dengan 

menyisakan obat bila gejala sudah hilang dapat meningkatkan risiko terjadinya resistensi 

klorokuin 6 kali lebih besar dibanding yang patuh minum obat. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaseke di Kecamatan Tombatu Kabupaten 

Minahasa Propinsi Sulawesi Utara yang mendapatkan ketidakpatuhan minum obat 

merupakan faktor risiko terjadinya resistensi klorokuin.    Pemberian obat klorokuin oleh 

tenaga kesehatan secara paket cenderung mengakibatkan penderita tidak meminumnya 

sampai tuntas. Dari hasil wawancara dengan responden sebagian besar membagi-bagi 

dosis obat dan tidak menyelesaikan pengobatan hingga tuntas karena adanya efek 

samping obat seperti mual, sakit perut dan muntah yang telah terbukti mempengaruhi 

kepatuhan minum obat. Efek samping tersebut menyebabkan penderita tidak 
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menyelesaikan minum obatnya sampai tuntas terutama pada mereka yang setelah 1 atau 2 

kali minum obat, gejala klinisnya sudah hilang dan penderita merasa sembuh Hal ini 

menyebabkan konsentrasi efek minimal klorokuin dalam darah tidak cukup untuk 

mengeleminasi semua parasit yang ada. Konsentrasi obat dalam darah yang tidak cukup 

menyebabkan parasit toleran dan akan mengadakan seleksi mutasi genetik sehingga 

resistensi terhadap klorokuin. 

 Pada pengobatan radikal pengawasan agar penderita benar-benar patuh minum 

obat sulit dilakukan sehingga hanya dilakukan observasi langsung hasil pengobatan 

melalui follow up. Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas maka perlu 

diperhatikan kepatuhan minum obat sebagai faktor risiko resistensi terhadap klorokuin 

dalam perencanaan pengobatan dan follow up kepada penderita malaria falciparum. 

Pentingnya memberikan penyuluhan baik kepada penderita maupun keluarga tentang 

kepatuhan minum obat termasuk didalamnya efek samping, keberadaan Pengawas 

menelan obat (PMO) di lapangan perlu juga diperhatikan dengan tugas-tugasnya sebagai 

berikut : mengingatkan dan mengawasi penderita minum obat secara teratur sampai 

selesai pengobatan, memberi dorongan kepada penderita agar mau minum obat secara 

teratur, memberi penyuluhan kepada penderita tentang efek samping obat dan tindakan 

yang harus dilakukan bila terjadi efek samping tersebut. 

 

VII.2.2  Hubungan Antara Cara Minum Obat Dengan Resistensi Klorokuin Pada 

Penderita Malaria Falciparum 

Ada hubungan cara minum obat dengan resistensi klorokuin pada penderita 

malaria falciparum. Penderita dengan cara minum obat yang salah atau tidak sesuai 
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aturan yaitu di minum sekaligus mempunyai risiko terjadinya resistensi klorokuin 4,148 

kali lebih besar daripada penderita dengan cara minum obat yang benar. Dari hasil 

wawancara didapatkan sebagian besar responden membagi dosis obat menjadi tiga kali 

minum dalam sehari dengan alasan takut pusing, mula dan muntah. Keadaan tersebut 

menunjukkan bahwa cara minum obat berkaitan dengan cara kerja obat dalam tubuh yaitu 

konsentrasi obat dalam tubuh dan waktu paruhya tidak maksimal sehingga tidak mampu 

membunuh semua parasit yang ada. Pemberian obat anti malaria oleh petugas kesehatan 

secara paket menyebabkan penjelasan petugas kurang dimengerti oleh penderita. Hal ini 

menyebabkan obat anti malaria tidak diminum sesuai dengan aturan seharusnya. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan cara minum obat 

yang salah merupakan faktor risiko terjadinya resistensi (Agustini,2003) 

 

VII.2.3  Hubungan Antara Lama Minum Obat Dengan Resistensi Klorokuin Pada 

Penderita Malaria Falciparum 

Ada hubungan antara lama minum obat dengan resistensi klorokuin pada 

penderita malaria falciparum. Penderita dengan lama minum obat <3 hari mempunyai 

risiko untuk terjadi resistensi klorokuin 5,464 kali lebih besar daripada penderita dengan 

lama minum obat 3 hari . Penggunaan obat anti malaria < 3 hari berhubungan dengan 

penggunaan dosis obat yang tidak tepat dan kepatuhan minum obat. Hal tersebut 

mengakibatkan konsentrasi efektif minimal obat dalam darah tidak terpenuhi sehingga 

tidak dapat membunuh semua parasit dalam tubuh sebagai akibatnya terjadi kegagalan 

pengobatan yang dapat berkembang menjadi resisten terhadap obat anti malaria karena 

adanya seleksi mutasi genetik yang disebabkan oleh penggunaan dosis yang tidak tepat 
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atau sub kuratif (Sutisna,2004, Ahmad dan Sutanto,1999). Adanya pemberian 

penyuluhan kesehatan tentang lama minum obat anti malaria yang ditujukan kepada 

penderita, keluarga dan masyarakat luas dapat mencegah meluasnya  kasus resistensi 

klorokuin. 

 

VII.2.4  Hubungan Antara Riwayat Minum Obat Dengan Resistensi Klorokuin 

Pada Penderita Malaria Falciparum 

Ada hubungan antara riwayat minum obat dengan resistensi klorokuin pada 

penderita malaria falciparum . Penderita dengan riwayat minum obat tidak teratur 

mempunyai risiko untuk terjadinya resistensi klorokuin 6,729 kali lebih besar dibanding 

penderita dengan riwayat minum obat teratur. Hasil penelitian ini memberikan gambaran 

bahwa sebagian besar subyek penelitian tidak teratur dalam minum obat anti malaria di 

masa lalu. Hal ini terjadi karena obat yang diberikan dalam bentuk paket akan 

mendukung penderita untuk tidak meneruskan pengobatannya apabila gejala klinis sudah 

hilang. Dari hasil wawancara diketahui sebagian besar penderita tidak meneruskan 

pengobatannya apabila gejala klinis hilang dan obat diminum dalam dosis yang dibagi-

bagi dengan alasan pahit dan dapat menyebabkan pusing, mual dan muntah. Penggunaan 

klorokuin dalam dosis pengobatan malaria menimbulkan efek samping seperti pusing, 

vertigo, diplopia, mual, muntah, sakit perut dan diare serta rasanya pahit. Efek samping 

tersebut menyebabkan penderita tidak minum obat sesuai dengan aturan atau menolak 

untuk minum obat (Tjitra,2000). Penggunaan dosis obat yang kurang/rendah tidak 

mematikan parasit dan dalam waktu lama akan menyebabkan parasit toleran atau 

beradaptasi terhadap obat sehingga akan terjadi mutasi spontan dari komposisi genetik 
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parasit malaria atau parasit dapat beradaptasi terhadap obat dengan cara mengambil 

alternatif jalur metabolik lain (alternative metabolic pathway) karena biasanya jalur 

metabolik yang biasa dihambat oleh klorokuin sehingga menimbulkan resistensi terhadap 

obat (Sutisna,2004, Ahmad dan Sutanto,1999). Dalam perencanaan follow up pengobatan 

penderita malaria dan pencegahan terhadap meluasnya kasus resistensi obat perlu 

memperhatikan riwayat minum obat sebagai faktor resiko dalam memberikan penyuluhan 

kepada penderita dan keluarganya tentang riwayat minum obat dan efek samping obat 

yang diminum. 

 

VII.2.5  Hubungan Antara Ketepatan Dosis  Dengan Resistensi Klorokuin Pada 

Penderita Malaria Falciparum 

Ada hubungan antara ketepatan dosis dengan resistensi klorokuin pada 

penderita malaria falciparum. Penderita yang minum obat dengan dosis yang tidak tepat 

mempunyai risiko untuk terjadinya resistensi klorokuin 5,318 kali lebih besar dibanding 

penderita yang minum obat dengan dosis yang tepat.. Penggunaan obat dengan dosis 

yang tidak tepat menyebabkan kadar obat dalam darah tidak memenuhi minimally 

effective consentration (MEC). Konsentrasi minimal obat anti malaria dalam darah yang 

efektif untuk membunuh plasmodium falciparum adalah sebesar 200 mg/ml darah 

(Tjitra,2000). Penggunaan obat anti malaria yang tepat diharapkan dapat membunuh 

semua parasit yang ada dalam tubuh. Penggunaan obat anti malaria yang tidak tepat akan 

menyebabkan parasit toleran terhadap obat.  Parasit yang toleran tersebut akan 

mengadakan mutasi genetik spontan di bawah tekanan obat  sehingga akan menyebabkan 

terjadinya resistensi obat. (Gandahusada et al,1997). Selain itu penggunaan dosis obat 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Faktor Perilaku Pengobatan Yang Berhubungan ... Yuliana Seuk



 42

yang tidak tepat atau dosis obat parsial akan mempercepat timbulnya resistensi 

plasmodium falciparum. Hal ini biasanya terjadi di daerah endemis malaria  dengan 

klorokuin yang tersedia bebas di toko obat sehingga masyarakat dapat menkomsumsi 

sendiri  tanpa petunjuk dokter (Sungkar dan Ahmad,1999,Ahmad dan sutanto,1999, 

Tjahyana,2000)  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa penggunaan obat anti malaria dengan dosis yang tidak tepat 

merupakan faktor resiko terjadi resistensi obat (Kaseke et al,2004) Perhatian terhadap 

ketepatan dosis dengan memberikan penyuluhan yang intensif kepada penderita, keluarga 

dan masyarakat tentang dosis obat serta efek samping obat serta adanya pengawas minum 

obat di lapangan untuk mengawasi penderita minum obat sehingga terjamin ketepatan 

dosis yang dapat mencegah meluasnya kasus  resistensi klorokuin.  
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VIII.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa : 

1. Karakteristik responden menurut  umur pada kelompok resistensi klorokuin 

dengan umur <15 tahun sebesar 80% dan umur > 15 tahun sebesar 20%, 

sedangkan pada kelompok tidak resistensi klorokuin dengan umur > 15 tahun 

sebesar 70% dan umur <15 tahun sebesar  30%. 

2. Karakteristik responden menurut jenis kelamin pada kelompok resistensi 

klorokuin laki-laki sebesar 60% dan perempuan sebesar 40%, sedangkan 

kelompok tidak resistensi klorokuin laki-laki sebesar 54% dan perempuan 

       sebesar 46%. 

3. Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan pada kelompok resistensi 

klorokuin pendidikan rendah sebesar 88% dan tingkat pendidikan tinggi sebesar 

12%, sedangkan pada kelompok tidak resistensi klorokuin tingkat pendidikan 

rendah 78% dan tingkat pendidikan tinggi 22% 

4. Karakteristik responden menurut jenis pekerjaan pada kelompok resistensi 

klorokuin yang tidak bekerja 84% dan bekerja 16% sedangkan pada kelompok 

tidak resistensi klorokuin tidak bekerja 54% dan bekerja 46% 

5. Ada hubungan antara kepatuhan dengan resistensi klorokuin pada penderita 

malaria falciparum 
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6. Ada hubungan antara cara minum obat dengan resistensi klorokuin pada penderita 

malaria falciparum 

7. Ada hubungan antara lama minum obat dengan resistensi klorokuin pada 

penderita malaria falciparum 

8. Ada hubungan antara riwayat minum obat dengan resistensi klorokuin pada 

penderita malaria falciparum 

9. Ada hubungan antara ketepatan dosis dengan resistensi klorokuin pada penderita 

malaria falciparum 
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VIII.2. Saran 

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Belu agar perlu diupayakan adanya pengawas menelan obat (PMO) untuk 

mengawasi penderita malaria falciparum dalam pengobatan untuk mencegah 

meluasnya kasus resistensi. 

2. Perlu penyuluhan yang intensif kepada penderita, keluarga dan masyarakat luas 

mengenai faktor risiko meliputi kepatuhan minum obat, cara minum obat, lama 

minum obat, riwayat minum obat dan ketepatan dosis termasuk didalamnya efek 

samping obat untuk mencegah meluasnya kasus resistensi obat. 

3. Perlu penelitian lanjutan yang mendalam tentang faktor yang mempengaruhi 

ketidakpatuhan minum obat. 
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Lampiran 1 KUISIONER 

FAKTOR PERILAKU PENGOBATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN  

RESISTENSI KLOROKUIN PADA PENDERITA MALARIA FALCIPARUM 

DI KABUPATEN BELU 

 

I. Karakteristik Responden 

1.   Nama KK    : 

2.    Nama penderita   : 

3.    Nama responden  : 

4.  Alamat : RT/RW :                  Dusun                     Desa  

                           Kecamatan 

5.    Jenis kelamin    : L  /   P 

6.    Umur     :              tahun/bulan 

7.    Pendidikan    : 

8.    Pekerjaan    : 

II. Status Responden 

a. tidak resistensi klorokuin 

b. Resistensi klorokuin 

III. Perilaku Pengobatan 

III.1. Cara minum obat 

     1.  Bagaimana cara anda minum obat klorokuin ? 

 a. di minum sekaligus 

 b. pagi dan malam 

 c. pagi-siang-malam 

 1
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   III.2. Lama minum obat 

1. Berapa hari anda minum obat klorokuin ? 

a. 1 hari               b. 2 hari            c. 3 hari               d. > 3 hari 

 

III.3. Riwayat minum obat 

1. Apakah anda pernah sakit dan mendapatkan pengobatan klorokuin  ? 

a. ya                b. tidak 

2.  Bila pernah kapan terakhir anda minum obat ? 

a. < 3 bulan yang lalu 

b. 3-6 bulan yang lalu 

c. > 6 bulan yang lalu 

   3.  Berapa lama anda minum obat klorokuin ? 

  a. 1 hari         b. 2 hari            c. 3 hari                d. > 3 hari 

   4.  Bagaimana cara anda minum obat ? 

  a. di minum sekaligus  

  b. 1 x 1 tab 

  c. 2 x 1 tab 

  d. 3 x 1 tab 

 

III.4. Kepatuhan 

   1.  Berapa jumlah tablet klorokuin yang anda minum pada hari I ? (sesuaikan 

dengan umur penderita) 

 a. 1 tab     b. 2 tab       c. 3 tab       d. 4 tab       e. >4 tab 
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   2. Apakah jumlah tablet yang anda minum pada hari I diminum sekaligus ? 

 a. ya                       b. tidak 

  3. Berapa jumlah tablet yang anda  minum pada hari II ? (sesuaikan dengan 

umur penderita) 

 a. 1 tab.    b.   2 tab      c. 3 tab      d. 4 tab        e. >4 tab 

 4.  Apakah jumlah tablet yang diminum hari II diminum sekaligus ? 

       a. ya             b. tidak 

 5.  Berapa  jumlah tablet klorokuin yang diminum pada hari III ? (sesuaikan 

dengan umur penderita) 

              a. 1 tab          b. 2 tab       c. 3 tab       d. 4 tab         e. >4 tab 

 6.  Apakah jumlah tablet yang diminum pada hari III diminum sekaligus ? 

         a. ya                                           b. tidak 

 7.  Kapan anda minum klorokuin ? 

 a. sebelum makan                        b. setelah makan 

  

IV. Ketepatan dosis 

1. Berapa tablet klorokuin yang anda minum selama 3 hari ? (sesuaikan 

dengan umur) 

            a. 10 tablet       b. 9 tab       c. 6 tab     < 6 tab 

      2.  Apabila gejala malaria sudah hilang apakah obat tersebut dilanjutkan 

sampai habis atau disimpan sebagai persediaan ? 

a. dilanjutkan sampai habis 

b. disimpan sebagai persediaan 

bila dilanjutkan apa alasannya………………………………………… 
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2. Apakah setelah minum obat, anda merasakan tanda/gejala seperti : sakit 

perut, mual-muntah, diare, pusing dan pandangan kabur ? 

a. ya                                                 b. tidak 

4.  Bila ya apakah anda menghentikan pengobatannya ? 

a. ya                                             b. tidak 

     5.  Bila ya pada hari ke berapa anda menghentikan pengobatan ? 

a. hari pertama                  b. hari kedua                            c. hari ketiga 

 

 

 

 

 

Penderita/orang tua                                                    Atambua, 

                                                                                  Pewawancara 

 

 

------------------------                                                ------------------------ 
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