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ABSTRACT 
 

 

Nowadays Tuberculosis has still become main problem of public health, 
not only Indonesia but also in other countries in the world that causes mortality. 
Tuberculosis means a kind of contaious us disease caused by TB maggot 
(mycobacterium Tuberculosis). Most of this maggot attacts the lungs of human 
called lungs tuberculosis. According to research on Banyuates clinic that visit in 
each month has been decrease because of influence by less knowledge level, 
distance from the house of client to clinic is too far about 20 km. 

Purpose of research to find the factors that relation with visit of lung 
Tuberculosis client to Banyuates Sampang Clinic. 

Analytic research method with approach of sectional cross population 35 
and 22 calculation. Sample available and according to criterion become responder. 
Data in the form of questioner, analyzed to use test of statistic Chi-square with 
degree of meaning 0.05. 

The result of research from 32 respondent, there is 22 people (68.8%) who 
have less knowledge level factor and the factor of physicall environment or long 
distance including 22 people (68.7%) and the visit was not routine  including 10 
people (31.2%). The research indicated there is no relation about knowledge level 
variable to ward visit of lung tuberculosis client to clinic with chi-square test (p = 
0.393 > α = 0.05) and the conclution is Ho have accepted and H1 have rejected. 
Beside that, physicall environtment or long distance have result (p = 0.000 < α = 
0.05), that’s mean there’s relation to physicall environtment variable toward visit 
of lung tuberculosis client to the clinic and the conclution is Ho have rejected and 
H1 have accepted. 

According to picture above, hence required periodic construction by health 
committee in education and health service of society, and also periodic evaluation 
to measure degree of effort society so the quality of batter health. This is needed 
to make a good behavior and prevention activity un their family. Every health 
figure should give a right information a bout lung tuberculosis this matter do not 
release active role of society. 
 
Keyword : Knowledge, physicall environment or distance, visit and lung 

tuberculosis. 
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ABSTRAK 

Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan baik di Indonesia 
maupun di dunia dan merupakan penyebab utama kematian. Tuberkulosis 
didefinisikan sebagai penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB 
(Mycobacterium tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, yaitu 
disebut dengan tuberkulosis paru (TB-Paru).  Berdasarkan penelitian di 
Puskesmas Banyuates bahwa kunjungan setiap bulannya menurun hal ini 
dipengaruhi oleh minimnya tingkat pengetahuan, jarak rumah penderita ke 
Puskesmas terlalu jauh ± 20 km. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 
berhubungan dengan kunjungan pasien TB paru ke Puskesmas Banyuates 
Sampang. 

Metode penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional populasi 35 
dan 32 sampel perhitungan yang tersedia dan sesuai kriteria menjadi responden. 
Data berupa kuesioner, dianalisa menggunakan uji statistik Chi-Square dengan 
derajat kemaknaan 0,05. 

Hasil penelitian dari 32 responden sebesar 22 orang (68,8%) tingkat 
pengetahuan kurang, lingkungan fisik/jarak terlalu jauh sebanyak 22 orang 
(68,7%) dan kunjungan tidak rutin sebanyak 10 orang (31,2%), tidak ada 
hubungan pada variabel tingkat pengetahuan terhadap kunjungan pasien TB paru 
ke Puskesmas dengan melalui uji Chi Square (p = 0,393 > α = 0,05) disimpulkan 
menerima H0 dan menolak H1, sedangkan pada variabel lingkungan fisik/jarak di 
dapat hasil hitung (p = 0,000 < α = 0,05), berarti ada hubungan pada variabel 
lingkungan fisik/jarak terhadap kunjungan pasien TB paru ke Puskesmas 
Banyuates. Disimpulkan H0 di tolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan gambaran diatas maka dibutuhkan pembinaan periodik oleh 
komite kesehatan dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat, serta 
evaluasi berkala untuk mengukur derajat usaha masyarakat sehingga kualitas 
kesehatan lebih baik. Hal ini di perlukan untuk membentuk perilaku yang baik 
agar keluarga dapat melakukan upaya pencegahan. Oleh karena itu diharapkan 
bagi para tenaga kesehatan untuk meningkatkan penyuluhan tentang TB paru, hal 
ini tidak lepas peran aktif masyarakat. 
 
 
Kata Kunci : Pengetahuan, Lingkungan Fisik/Jarak, Kunjungan dan TB-Paru 
 
 
 



 

Latar Belakang 
Di Indonesia, Penyakit Tuberkulosis merupakan masalah utama kesehatan 

masyarakat. Jumlah penderita TB di Indonesia merupakan ke-3 terbanyak di dunia 
setelah India dan cina dengan jumlah penderita sekitar 10% dari total jumlah 
penderita TB di dunia. Diperkirakan pada tahun 2004, setiap tahun ada 539.000 
kasus (Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis). Penderita TB menjadi 
salah satu fokus utama masalah kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan di 
puskesmas secara gratis. Menurut data Puskesmas Banyuates didapatkan jumlah 
kunjungan setiap bulannya menurun, hal ini dipengaruhi oleh minimnya tingkat 
pengetahuan, jika ada keluarga yang sakit tidak langsung bertindak dengan alasan 
bahwa selama kondisi penderita tidak mengganggu kegiatan atau pekerjaan 
sehari-hari. Selain itu letak geografis atau jarak rumah penderita ke puskesmas 
teramat jauh, rata-rata tempat tinggal penderita TB berada di pelosok desa, 
diperkirakan jaraknya ± 20 km (Rahmad, 2009). 

 Data yang diperoleh di Puskesmas Banyuates Kabupaten Sampang Dalam 
3 bulan terakhir didapatkan jumlah kunjungan keseluruhan pasien berobat yaitu : 
pada bulan Agustus 130 orang, bulan September 128 orang, dan bulan Oktober 
106 orang. Penderita TB yang berobat tiap bulannya ± 4 orang dan menempati 
urutan ke 11 dari 20 Puskesmas di wilayah Kabupaten Sampang. Pada tahun 2008 
jumlah penderita baru 38 orang terdiri dari BTA positif 15 orang, dengan jumlah 
kunjungan kategori baik sebanyak 30%, kategori cukup sebanyak 22%, kategori 
kurang sebanyak 53%, sedangkan pada tahun 2009 ditemukan penderita baru 
sebanyak 35 orang terdiri dari BTA positif 8 orang dan penderita anak umur 
kurang dari 12 tahun sebanyak 2 orang. Jumlah kunjungan kategori baik sebanyak 
19%, kategori sedang 38%, kategori kurang 34%.  

Dari data di atas, dapat di lihat tingginya kategori kurang ini akan 
memungkinkan menyebabkan masalah dalam pengobatan seperti resistensi obat 
yang tidak tertangani dan droup out serta kemungkinan-kemungkinan yang tidak 
terdeteksi oleh petugas. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 
tingginya angka penderita TB paru, menunjukkan angka penularan yang tinggi. 
Penularan penyakit TB paru di wilayah Puskesmas Banyuates ini meningkat, hal 
ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu, faktor predisposisi (tingkat pengetahuan 
masyarakat), faktor pendukung (lingkungan fisik/geografis), faktor pendorong 
(sikap atau perilaku petugas kesehatan) (Laurence Green, 1980). Ditemukan 
penderita TB paru pada anak merupakan masalah yang perlu mendapatkan 
perhatian serius dari kita. Jika masalah ini tidak tertangani dengan baik akan 
menimbulkan masalah-masalah baru di bidang sosial dan kemasyarakatan, baik 
bagi keluarga, individu, maupun masyarakat sekitar. 

Kejadian kasus penyakit TB Paru sangat terkait dengan faktor perilaku dan 
lingkungan, faktor lingkungan seperti sanitasi dan higiene yang berhubungan 
dengan keberadaan kuman, serta proses penularannya. Letak/jarak rumah 
penderita ke Puskesmas juga menjadi kendala, yang mana transportasi kurang 
memadai dan mayoritas penderita adalah golongan miskin. Sedangkan pada 
penderita perilaku sangat berpengaruh pada kesembuhan yang mana dapat 
mencegah untuk tidak menularkan kuman TB pada orang di sekitarnya. Penderita 
harus memiliki perilaku hidup sehat, seperti tidak meludah sembarangan, menutup 
mulut apabila batuk/ bersin. Kunjungan berobat secara rutin merupakan hal yang 



 

terpenting. Peran petugas kesehatan yaitu sebagai survailance dan pencatatan 
pelaporan guna mensukseskan program TB Paru.  

Upaya-upaya tersebut harus melibatkan lintas sektoral maupun lintas 
program. Pemerintah Daerah mulai dari Kecamatan hingga Kabupaten 
membentuk Tim yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, instansi 
pemerintah untuk bersama-sama berperan aktif dalam program tersebut. Petugas 
kesehatan juga membentuk dan mengaktifkan kembali PMO (Pendamping atau 
Pengawas Minum Obat) bagi tiap penderita. Yang tak kalah pentingnya dengan 
memperhatikan peran sertanya tokoh agama atau ulama di masyarakat, perlu 
dilibatkan dalam mengubah pola pikir yang salah tentang penyakit TB paru yang 
berkembang di masyarakat. Di sektor pelayanan dan penanganan TB di 
Puskesmas (dalam gedung) memberikan pelayanan gratis bagi penderita TB dan 
di luar gedung melalui PHN (Primary Health Nursing) atau penyuluhan kesehatan 
di rumah penderita dan lingkungan sekitar penderita, survailans ke daerah 
endemis TB secara berkala setiap 6 bulan dan tetap berkoordinasi dengan aparat 
desa serta tokoh masyarakat.  

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik mengambil 
judul penelitian : “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kunjungan Penderita TB 
Paru ke Puskesmas Banyuates”, hal ini semakin bertambah banyaknya jumlah 
pasien TB Paru akibat kurangnya pengetahuan dan lingkungan fisik/geografis di 
wilayah Banyuates. 
 



 

Metode Penelitian 
Penelitian ini menurut waktu penelitian menggunakan rancangan 

penelitian cross sectional.   Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan 
penderita TB paru yang terdaftar dalam register / berobat ke Puskesmas Banyuates 
tahun  2009 sebanyak 35 penderita. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 
32. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Instrumen 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner  tertutup.  Analisa 
data dengan Uji Chi Square. 
 
Hasil Penelitian  
Data Umum 
1. Distribusi responden berdasarkan umur 

37,5%

28,1% 9,4%
25,0%

15-25 tahun 26-35 tahun 36-45 tahun 46-60 tahun
 

Gambar .1 Distribusi karakteristik responden berdasarkan Umur di 
Puskesmas Banyuates tanggal 21-26 Desember 2009. 

 

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil dari 32 
responden sebagian besar responden berumur 36-45 tahun sebanyak 12 orang 
(37,5%), dan umur yang terkecil adalah 15-25 tahun ada 3 orang (9,4%). 

 
2. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

46.9%

28.1%9.4%
15.6%

Tidak sekolah SD/MI SMP/Sanawiyah SMA/MAN
 

Gambar 2 Distribusi karakteristik responden berdasarkan tingkat 
pendidikan di Puskesmas Banyuates tanggal 21-26 
Desember 2009. 



 

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang (46,9%) 
berpendidikan SD/MI, dan  ada 3 orang (9,4%) berpendidikan SMA/MAN.  

 
3. Distribusi responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 

59.4%
40.6%

Laki-laki Perempuan
 

Gambar 3. Distribusi karakteristik responden berdasarkan Jenis 
Kelamin di Puskesmas Banyuates tanggal 21-26 Desember 
2009. 

 
Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang (59,4%) dan berjenis 
perempuan sebanyak 13 orang (40,6%). 

 
4. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan 

56,3%

3,1% 9,4% 15,6%

15,6%

Tani Swasta Wiraswata PNS Belum Kerja
 

Gambar 4.  Distribusi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan di 
Puskesmas Banyuates tanggal 21-26 Desember 2009. 

 

Berdasarkan gambar 5.3 menunjukkan bahwa dari 32 responden, 
sebanyak 18 orang (56,3%) wiraswasta,  dan 1 orang (3,1%) PNS. 

 



 

5. Distribusi responden berdasarkan alamat tempat tinggal 

Tabel 5.1 Distribusi responden berdasarkan alamat tempat tinggal 

No. Alamat Responden 
Jumlah  % 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Banyuates 
Jatra Timur 
Asem Jaran 
Kembang Jeruk 
Masaran 
Morbatoh 
Olor 
Terosan 
Trapang 

1 
2 
2 
4 
- 
5 
8 
10 
- 

3,1 
6,3 
6,3 
12,5 

- 
15,6 
25 

31,2 
- 

 Jumlah  32 100 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden 

terbanyak bertempat tinggal di Desa Terosan sebanyak 10 orang (31,2%), 
dan Desa Banyuates 1 orang (3,1%). 

 

2. Data Khusus 
1. Tingkat Pengetahuan 

68,8%

6,2%
25,0%

Baik Cukup Kurang
 

Gambar 5. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan penderita 
TB Paru di Puskesmas Banyuates tanggal 21-26 Desember 
2009. 

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa tingkat 
pengetahuan responden tentang penyakit TB Paru sebagian besar 22 
orang (68,8%) kurang, dan ada 2 orang (6,2%) baik. 

 

 

 



 

2. Lingkungan fisik/jarak 

31,3%

68,7%

Jarak tempuh > 20 km & lama tempuh > 2 jam
Jarak tempuh < dai 20 km & lama tempuh < dari 2 jam

 

Gambar 6. Distribusi responden berdasarkan lingkungan fisik/jarak 
rumah penderita TB Paru ke Puskesmas Banyuates tanggal 
21-26 Desember 2009. 

 
Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa lingkungan 

fisik/jarak rumah pasien TB Paru ke Puskesmas terbanyak 23 orang 
(68,7%) jarak rumah ke Puskesmas > dari 20 km dan lama tempuh > 2 
jam dan sebanyak 9 orang (31,3%) jarak rumah ke Puskesmas < dari 20 
km dan lama tempuh < 2 jam. 

 
3. Kunjungan Penderita 

31,2% 21,9%

46,9%

Rutin Cukup Rutin Tidak Rutin
 

Gambar 5.7 Distribusi responden berdasarkan kunjungan pasien TB 
Paru ke Puskesmas Banyuates  tanggal 21-26 Desember 
2009. 

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa kunjungan pasien 
TB Paru ke Puskesmas Banyuates sebagian kecil rutin berobat 7 orang 
(21,9%), sebanyak 15 orang (46,9%) cukup rutin. 



 

4. Hubungan Tingkat Pengetahuan terhadap Kunjungan Penderita TB 
Paru 
Tabel 5.2 Cross Tabulasi Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap 

Kunjungan Penderita TB Paru ke Puskesmas Banyuates 
Tanggal 21-26 Desember 2009 

 

No. Tingkat 
Pengetahuan

Kunjungan Penderita TB Paru 
Rutin Cukup Rutin Tidak Rutin Total 

Jml % Jml % Jml % Jml % 
1. 
2. 
3. 

Baik 
Cukup 
Kurang 

0 
1 
6 

0 
3,1 
18,8

2 
5 
8 

6,3 
15,6 
25 

0 
2 
8 

0 
6,3 
25 

2 
8 
22 

6,3 
25 

68,8 
 Jumlah 7 21,9 15 46,9 10 31,3 32 100 
Uji Chi Square P = 0,393 > α = 0,05 

 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada hubungan 

antara tingkat pengetahuan terhadap kunjungan penderita TB-Paru ke 
Puskesmas dari 32 responden yang terlibat tingkat pengetahuan kurang 
dengan kunjungan rutin sebanyak 6 orang (18,8%) dan tingkat 
pengetahuan kurang dengan kunjungan tidak rutin sebanyak 8 orang 
(25%). 

Berdasarkan hasil uji statistik P = 0,393 > α = 0,05 artinya H0 
diterima berarti tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap 
kunjungan penderita TB-Paru ke Puskesmas 

 
5. Hubungan Lingkungan Fisik/Jarak Rumah ke Puskesmas terhadap 

Kunjungan Penderita TB Paru 
 

Tabel 5.3 Cross Tabulasi Hubungan Fisik/Jarak terhadap Kunjungan 
Penderita TB Paru ke Puskesmas Banyuates Tanggal 21-26 
Desember 2009 

No. Lingkungan 
Fisik/Jarak 

Kunjungan Penderita TB Paru 
Rutin Cukup Rutin Tidak Rutin Total 

Jml % Jml % Jml % Jml % 
1. 
2. 

Tidak  
Ya 

7 
0 

21,9
0 

2 
13 

6,3 
40,6 

1 
9 

3,1 
28,1 

10 
22 

31,3 
68,7 

 Jumlah 7 21,9 15 46,9 10 31,3 32 100 
Uji Chi Square P = 0,00 < α = 0,05 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada hubungan 
lingkungan fisik/jarak terhadap kunjungan pasien ke Puskesmas. Dari 32 
responden pada variabel lingkungan fisik/jarak > dari 20 km dan lama 
tempuh > dari 2 jam dengan kunjungan rutin tidak ada respon yang 
terlibat. Sedangkan respon yang sebagian besar lingkungan fisik/jarak 
rumah ke Puskesmas > dari 20 km dan lama > dari 2 jam dengan 
kunjungan tidak rutin ada 9 orang (28,1%). Berdasarkan hasil uji statistik 
dengan chi square P = 0,00 < dari  α = 0,05 artinya H0 ditolak berarti ada 



 

hubungan lingkungan fisik / jarak rumah pasien TB paru terhadap 
kunjungan ke Puskesmas. 

 
Pembahasan 
1. Tingkat pengetahuan 

Berdasarkan hasil penelitian didapat dari 32 responden sebanyak 22 
orang (68,7%) tingkat pengetahuannya kurang dan sebanyak 8 orang (25%) 
tingkat pengetahuannya cukup, serta 2 oang (6,25%) tingkat pengetahuannya 
baik. Pada hasil penelitian tersebut responden berpengetahuan baik disebabkan 
karena banyaknya informasi yang didapat dari diri sendiri atau orang lain. Dan 
responden berpengetahuan kurang dikarenakan informasi yang didapat 
sedikit/karena ketidakmampuan mencari informasi. Hal ini terlihat dari hasil 
data pendidikan menunjukkan jumlah terbesar tingkat pendidikan responden 
adalah SD. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah 
pendidikan, menurut Mantra (2005) makin tinggi pendidikan seseorang maka 
akan semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Kondisi 
tersebut dapat dipengaruhi karena mayoritas mata pencaharian responden 
sebagai nelayan, sehingga tidak menutup kemungkinan ketidakmampuan 
biaya untuk menjangkau pendidikan yang lebih tinggi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Achmadi (2005) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap suatu faktor 
resiko penyakit dapat mengurangi terjadinya penyakit itu sendiri. Sehiingga 
seseorang yang paham tentang faktor resiko suatu penyakit maka akan 
cenderung dari penyakit tersebut. 

 
2. Lingkungan fisik 

Dari hasil penelitian tentang lingkungan fisik/jarak rumah penderita ke 
Puskesmas didapatkan bahwa jarak rumah penderita ke puskesmas lebih dari 
20 km dan lama tempuh lebih dari 2 jam sebanyak 23 orang (71,9 %) dan 
jarak rumah penderita ke puskesmas kurang dari 20 km dan lama tempuh 
kurang dari 2 jam sebanyak 9 orang (28,1%). 

Hal ini sangat menentukan berhasil tidaknya penanganan penderita TB 
paru karena akses jalan dan transportasi sebagai faktor pendukung untuk 
mempermudah penderita berkunjung / berobat ke Puskesmas. Lingkungan 
fisik / jarak rumah ke Puskesmas menjadi hal penting bagi keluarga untuk 
menentukan kemana akan berobat. 

Dalam teori Spanger (2003) menyebutkan bahwa seseorang keluarga 
tidak mau menggunakan sarana Puskesmas disebabkann karena letaknya 
terlalu jauh dari rumahnya dan jarak merupakan hal yang mempengaruhi 
keluarga untuk menggunakan fasilitas Puskesmas. Hal ini sesuai dengan data 
yang didapatkan bahwa sebagian besar membuktikan bahwa jarak dapat 
mempengaruhi keluarga untuk menggunakan sarana Puskesmas. 

 
3. Kunjungan 

Berdasarkan diagram 5.7 menunjukkan bahwa dari 32 responden 
sebagian besar rutin berobat 7 orang (12,9%) melakukan kunjungan. Hal ini 
tidak sesuai dengan ketentuan / program yang ada. Menurut peraturan dari 
programmer TB adalah 4 kali dalam sebulan. Jadi menurut peneliti, dari 



 

penelitian ini didapatkan kenyataan masih banyak responden yang tidak 
melakukan kunjungan, yang kemungkinan keterlambatan mereka disebabkan 
oleh banyak hal baik oleh faktor predisposisi, faktor pemungkin, maupun 
faktor penguatnya (Laurence Green,1980). Dalam hal ini yang dijadikan 
obyek yaitu faktor predisposisinya terutama dari sisi pengetahuan pasien 
tentang penyakit TB-Paru. Dan data yang diperoleh telah sesuai dengan benar-
benar mendukung kenyataan yang ada yaitu masih banyak pasien TB paru 
yang berpengetahuan kurang.  

Sesuai dengan teori dari yang menyatakan bahwa pengetahuan 
merupakan salah satu factor predisposisi yang mendorong seseorang 
melakukan perilaku kesehatan yang dimaksud perilaku kesehatan disini yaitu 
melakukan pemeriksaan/berobat secara rutin. Jadi semakin baik pengetahuan 
seseorang maka ia akan mampu memecahkan berbagai persoalan hidup 
dengan sikap positif. 

Untuk factor lain yaitu jarak rumah pasien ke Puskesmas yang 
merupakan hal penting yang mana fasilitas dan transportasi amat dibutuhkan 
untuk sarana ke tempat pengobatan. 

 
4. Hubungan tingkat pengetahuan terhadap kunjungan pasien TB-Paru 

Berdasarkan uji statistik Chi square di dapat hasil hitung P = 0,393 > α = 
0,05 maka kesimpulan yang diabil adalah menerima H0 dan menolak H1 yang 
berarti tidak ada hubungan tingkat pengetahuan kurang terhadap kunjungan 
pasien TB-Paru ke Puskesmas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor pendorong 
(Laurence Green, 1980). 

Tingkat pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposisi 
perubahan perilaku dari seseorang / masyarakat tentang kesehatan selain 
faktor sikap, kepercayaan, atau motivasi dalam masalah kesehatan. Tingkat 
pengetahuan juga dipengaruhi oleh niat, dukungan sosial dari masyarakat, 
informasi dan situasi yang memungkinkan untuk bertindak, kepercayaan yang 
berkembang di masyarakat. Jadi tingkat pengetahuan yang baik tidak menjadi 
jaminan bagi individu/masyarakat untuk melakukan perubahan karena masih 
banyak faktor yang mempengaruhi. Begitu juga halnya dengan tingkat 
pengetahuan yang baik tentang penyakit TB-Paru tidak menjadi jaminan bagi 
penderita akan melakukan kunjungan ke pusat pelayanan kesehatan di 
Puskesmas 

 
5. Hubungan lingkungan fisik/jarak dengan kunjungan penderita TB-Paru  

Lingkungan fisik merupakan faktor pendukung (enabling factor) dari 
terbentuknya perubahan perilaku dari masyarakat. Di lihat dari hasil cross 
tabulasi lingkungan fisik/jarak dengan kunjungan pasien menunjukkan bahwa 
dari 32 responden, lingkungan fisik/jarak yang > dari 20 km dan lama tempuh 
lebih dari 2 jam dengan kunjungan tidak rutin sebanyak 9 orang (28,1%), 
sedangkan lingkungan fisik/jarak yang > dari 20 km dan lama tempuh > ari 2 
jam dengan kunjungan rutin tidak ada responden yang terlibat. 

Berdasarkan uji statiktik chi square didapat hasil hitung p = 0,00 < α = 
0,05 maka kesimpulan yang diambil adalah menolak H0 dan menerima H1 



 

yang berarti ada hubungan lingkungan fisik/jarak rumah dengan kunjungan 
penderita berobat ke Puskesmas.  

Dimana jarak antara rumah penderita dengan fasilitas sarana kesehatan 
ini merupakan salah satu faktor yang turut mendukung perilaku 
individu/masyarakat untuk berkunjung ke puskesmas, disamping alat 
transportasi dan sarana jalan yang memadai (Laurence Green, 1980) Geografis 
wilayah Kecamatan Banyuates yang hampir 60% adalah tanah pegunungan 
dan perbukitan, kondisi sarana transportasi yang belum memadai jelas menjadi 
maslah tersendiri bagi individu/masyarakat untuk berkunjung ke Puskesmas. 
Sehingga kecenderung yang berkembang di masyarakat  bahwa jarak yang 
jauh dijadikan sebagai suatu alasan oleh penderita untuk tidak 
kontrol/memeriksakan diri ke Puskesmas padahal ada masalah lain di luar 
jarak yang menjadi kendala pasien TB-Paru, yaitu tingkat sosial ekonomi yang 
rendah akan menyulitkan pasien untuk biaya transportasi dari rumah pasien ke 
Puskesmas. Namun kondisi riil in bagi pasien TB-Paru yang memiliki tingkat 
keinginan untuk sembuh yang tinggi tidak menjadi suatu halangan yang 
berarti. 

 
Kesimpulan 
1) Tingkat pegetahuan penderita TB Paru di Puskesmas sebagian besar pada taraf 

kurang yakni 68,8 %. 
2) Lingkungan fisik/jarak rumah penderita TB Paru ke Puskesmas Banyuates 

sebagian besar 68,7 % (jarak tempuh > dari 20 km dan lama tempuh > 2 jam). 
3) Pada kunjungan responden sebagian besar berobat yakni 46,9% cukup rutin.  
4) Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kunjungan pasien 

TB paru ke Puskesmas, dimana jumlah 32 responden yang tingkat 
pengetahuannya kurang dengan kunjungan rutin sebagian kecil yakni 18,8 %. 

5) Ada hubungan antara lingkungan fisik/jarak terhadap kunjungan pasien TB 
paru ke Puskesmas yang mana didapatkan dari hasil penelitian bahwa 
sebagian besar responden bertempat tinggal dengan jarak tempuh > dari 20 km 
dan lama tempuh > dari 2 jam dengan kunjungan  cukup rutin sebanyak     
40,6 %. 

 
Saran 
1. Bagi institusi kesehatan Kabupaten Sampang 

Untuk meningkatkan mutu derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan 
pembinaan secara periodic oleh komite kesehatan dalam hal pendidikan 
(pengetahuan) dan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga distribusi 
kualitas kesehatan menjadi lebih baik, seperti kerjasama dengan bidan desa 
atau tenaga kesehatan setempat. Disamping itu perlu adanya evaluasi secara 
berkala untuk mengukur derajat usaha masyarakat dalam menjaga kesehatan 
lingkungan serta status kesehatan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. 

2. Bagi tokoh masyarakat 
Diharapkan dapat berperan aktif memberi dukungan, dan bekerjasama dengan 
petugas kesehatan setempat dalam hal pencanangan program pemerintah 
terhadap kesehatan lingkungan baik dalam bentuk pengadaan penyuluhan 
kesehatan (PHN), agar bisa mempengaruhi pola piker masyarakat sehingga 
perilaku dapat berubah. 



 

3. Bagi peneliti selanjutnya 
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain 
untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang factor yang berhubungan 
dengan kunjungan pasien TB Paru di wilayah kerja atau instansi setempat. 
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