
 

75 

 

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Kepatuhan Konsumsi Obat 

terhadap Kejadian Multi-Drug Resistance Tuberculosis (MDR-TB) di Kota Padang 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Proporsi responden kasus lebih banyak pada responden yang tidak patuh 

mengonsumsi obat, memiliki sikap negatif terhadap pengobatan, responden 

yang menjalani lama pengobatan tuberkulosis lebih dari 6 bulan dan 

responden yang memiliki efek samping obat. 

2. Terdapat hubungan antara kepatuhan konsumsi obat dengan kejadian Multi-

Drug Resistance Tuberculosis (MDR-TB) di Kota Padang. 

3. Tidak terdapat hubungan antara sikap pasien terhadap pengobatan dengan 

kejadian Multi-Drug Resistance Tuberculosis (MDR-TB) di Kota Padang. 

4. Terdapat hubungan antara lama pengobatan dengan kejadian Multi-Drug 

Resistance Tuberculosis (MDR-TB) di Kota Padang. 

5. Tidak terdapat hubungan antara adanya pengawas minum obat dengan 

kejadian Multi-Drug Resistance Tuberculosis (MDR-TB) di Kota Padang. 

6. Terdapat hubungan antara adanya efek samping obat dengan kejadian Multi-

Drug Resistance Tuberculosis (MDR-TB) di Kota Padang. 

7. Faktor yang paling dominan terhadap terjadinya penyakit Multi-Drug 

Resistance Tuberculosis (MDR-TB) di Kota Padang yaitu kepatuhan 

konsumsi obat, lama pengobatan dan adanya efek samping obat. 
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6.2 Saran 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang 

a. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang untuk dapat 

meningkatkan kerjasama dengan Puskesmas dalam memberikan 

penyuluhan terkait kepatuhan konsumsi obat anti tuberkulosis pada pasien 

TB sehingga dapat meminimalisir meningkatnya kejadian TB MDR di 

Kota Padang.  

b. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang untuk dapat 

meningkatkan kerjasama dengan Puskesmas dalam upaya peningkatan 

penemuan kasus TB MDR pada pasien TB yang menjalani lama 

pengobatan TB lebih dari 6 bulan dan dicurigai merasakan gejala TB 

MDR.  

c. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang untuk dapat 

meningkatkan kerjasama dengan Puskesmas dalam upaya peningkatan 

tatalaksana efek samping obat ringan sampai berat serta memberikan 

penyuluhan tentang efek samping dari obat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam 

kajian mengenai faktor risiko lainnya yang berhubungan dengan kejadian TB 

MDR seperti kepemilikan BPJS, akses pelayanan kesehatan, pencegahan 

penularan TB MDR. 


