
ABSTRAK 
 
MODEL MATEMATIS PENGARUH FAKTOR PENDERITA, LINGKUNGAN 
DAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KEBERHASILAN 
PENGOBATAN PENDERITA TUBERKULOSIS  
STRATEGI DOTS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2008 
 

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri 
Mycobacterium tuberculosis. Penularan TB paru terjadi melalui udara (airborne 
spreading) dari “droplet” infeksi. Sumber infeksi adalah penderita TB paru yang 
membatukkan dahaknya, di mana pada pemeriksaan hapusan dahak umumnya ditemukan 
BTA positif. 

Indonesia masih menempati urutan ke 3 di dunia untuk jumlah kasus TB setelah 
India dan Cina. Setiap tahun terdapat 250.000 kasus baru TB dan sekitar 140.000 
kematian akibat TB. Di Indonesia tuberkulosis adalah pembunuh nomor satu di antara 
penyakit menular dan merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit jantung 
dan penyakit pernafasan akut pada seluruh kalangan usia. 

Tujuan penelitian ini adalah membangun model matematis pengaruh faktor 
penderita, lingkungan, dan pelayanan kesehatan terhadap keberhasilan pengobatan 
penderita TB strategi DOTS di Kota Makassar Tahun 2008. 

Penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi analitik observasional, dengan 
menggunakan pendekatan Case Control Study. Dalam penelitian ini, penderita TB yang 
telah menjalani pengobatan intensif selama 2 bulan tetapi hasil pemeriksaan BTA masih 
tetap positif akan diteliti sebagai (Kontrol) dan dibandingkan dengan penderita TB yang 
telah menjalani pengobatan intensif selama 2 bulan dengan hasil BTA negatif sebagai 
(Kasus). Pelaksanaan penelitian selama 2 bulan yaitu pada bulan Juni sampai dengan 
bulan Juli 2008. 

Besar sampel dihitung berdasarkan rumus Unmatched Case Control dengan 
perbandingan 1:1, besar sampel minimal yang diperlukan adalah 34 penderita, sehingga 
besar sampel secara keseluruhan adalah 2 x 34 = 68, dengan perincian 34 untuk 
kelompok kasus dan 34 untuk kelompok kontrol. 

Variabel penelitian terbagi atas variabel tergantung yaitu kebeerhasilan 
pengobatan penderita TB dan variabel bebasnya yaitu : Pengetahuan tentang TB, 
keteraturan berobat, dorongan keluarga, peran PMO, dan pelayanan petugas kesehatan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pengetahuan terhadap 
keberhasilan pengobatan dengan nilai p = 0,000; ada pengaruh keteraturan berobat 
terhadap keberhasilan pengobatan dengan nilai p = 0,000; tidak ada pengaruh dukungan 
keluarga terhadap keberhasilan pengobatan dengan nilai p = 0,068; ada pengaruh peran 
PMO terhadap keberhasilan pengobatan dengan nilai p = 0,013; tidak ada pengaruh 
pelayanan petugas kesehatan terhadapa keberhasilan pengobatan dengan nilai p = 0,258. 
Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan analisis regresi logistik maka 
variabel pengetahuan dan keteraturan berobat merupakan faktor yang paling berpengaruh 
terhadap keberhasilan pengobatan penderita Tuberkulosis dengan nilai signifikansi 
masing-masing (p = 0,013; p = 0,000). 

Berdasrkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan tujuan penelitian maka dapat 
disimpulkan bahwa, 1.) Karakteristik penderita tuberkulosis di Kota Makassar sebagian 
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besar berjenis kelamin laki-laki bersuia 21-30 tahun dan pernah menduduki bangku 
sekolah menengah.; 2.) ada pengaruh pengetahuan keteraturan berobat dan peran PMO 
terhadap keberhasilan pengobatan.; 3.) tidak ada pengaruh dukungan keluarga dan 
pelayanan petugas kesehatan terhadapa keberhasilan pengobatan. Untuk model 
keberhasilan pengobatan penderita TB didapatkan : P(Konversi) = 1 / (1+e-(-2,543 + 2,222 

(Ptahuan (1)) + 4,170 (KBO(1))  

Perlu penyebaran informasi yang lebih mendalam tentang TB melalui media 
cetak dan elektronik kepada masyarakat bahwa TB dapat diobati dengan pengobatan 
gratis. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif lagi terhadap penderita yang tidak 
berobat secara teratur, dengan cara kunjungan ke rumah pasien bila ada penderita yang 
tidak teratur datang berobat.  
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