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ABSTRACT 

 

PATIENT’S ADHERENCE OF MALARIA VIVAX TREATMENT IN 

HANURA PUBLIC HEALTH CENTER 

 

 

By 

INDAH DIAN SHAFIRA 

Background : Malaria is caused by Plasmodium, a single-cell organism in 

Protozoa Sub Kingdom. Malaria is transmitted through Anopheles mosquito bites. 

One of malaria endemic area is in the working area of Hanura Public Health 

Center, with 1738 case in 2016. Most of the case is malaria vivax. The biggest 

challenge in malaria treatment is drug resistance because of bad adherence of 

treatment. The purpose of this study is to determine patient’s adherence of malaria 

vivax treatment in Hanura Public Health Center. 

Methods : This is a descriptive analytic study with survey methods with Morisky 

Medication Adherence Scale (MMAS-8) questionnaire as the instrument. The 

subject if this study is 68 malaria patients in Hanura Public Health Center who get 

treatment with ACT and primakuin for 14 days. 

Result : Patient’s adherence of malaria vivax treatment in Hanura Public Health 

Center is low. 44,1% patients have good adherence and 55,9% patients have bad 

adherence. The highest proportion of patients with bad adherence are 25-45 years 

old (55,3%), lower educational level (81,6%), employed (57,9%), and have 

history of earlier malaria (94,7%). 

Conclusion : Patient’s adherence of malaria vivax treatment in Hanura Public 

Health Center is low. The highest proportion of patients with bad adherence are 

25-45 years old, have lower educational level, employed, and have history of 

earlier malaria. 

Keywords : Malaria vivax, treatment, adherences 

 

 



 

ABSTRAK 

 

TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PENDERITA MALARIA 

VIVAX DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HANURA 

 

 

Oleh 

INDAH DIAN SHAFIRA 

Latar Belakang : Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan Plasmodium 

sp., yaitu organisme bersel satu yang termasuk dalam kelompok Protozoa. Malaria 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi Plasmodium 

sp. di dalam tubuhnya. Salah satu daerah endemik malaria adalah di wilayah kerja 

Puskesmas Hanura yaitu sebanyak 1738 kasus pada tahun 2016 yang sebagian 

besar di antaranya adalah malaria vivax. Salah satu tantangan terbesar dalam 

upaya pengobatan malaria adalah terjadinya penurunan efikasi bahkan resistensi 

obat anti malaria akibat kepatuhan yang rendah dalam mengonsumsi obat. Maka 

penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan minum obat 

pada penderita malaria vivax di wilayah kerja Puskesmas Hanura. 

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan metode 

survey. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner Morisky Medication 

Adherence Scale (MMAS-8). Subjek penelitian berjumlah 68 orang penderita 

malaria di wilayah kerja Puskesmas Hanura yang telah menjalani pengobatan 

dengan ACT dan primakuin selama 14 hari. 

Hasil : Tingkat kepatuhan minum obat pada penderita malaria vivax di wilayah 

kerja Puskesmas Hanura tergolong rendah, yaitu tingkat kepatuhan tinggi sebesar 

44,1% dan tingkat kepatuhan rendah sebesar 55,9%. Proporsi terbanyak pada 

responden dengan tingkat kepatuhan rendah adalah usia 25-45 tahun (55,3%), 

tingkat pendidikan rendah (81,6%), bekerja (57,9%), dan memiliki riwayat 

malaria lebih dari satu kali (94,7%). 

Kesimpulan : Tingkat kepatuhan minum obat pada penderita malaria vivax di 

wilayah kerja Puskesmas Hanura tergolong rendah, dengan proporsi terbanyak 

usia dewasa, pendidikan rendah, bekerja dan memiliki riwayat malaria lebih dari 

satu kali 

Kata kunci : Malaria vivax, pengobatan, kepatuhan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan Plasmodium, yaitu 

organisme bersel satu yang termasuk dalam kelompok Protozoa. Malaria 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi 

Plasmodium di dalam tubuhnya. Lima spesies Plasmodium penyebab malaria 

pada manusia yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium 

malariae, Plasmodium ovale, dan Plasmodium knowlesi (Singh, 2013). 

 

Manifestasi klinis penyakit malaria dipengaruhi oleh daya tahan tubuh 

penderita, jenis Plasmodium, serta jumlah parasit yang menginfeksi. 

Umumnya manifestasi klinis yang disebabkan Plasmodium falciparum lebih 

berat dan lebih akut dibandingkan dengan jenis Plasmodium yang lain, 

sedangkan gejala yang disebabkan oleh Plasmodium malariae dan 

Plasmodium ovale adalah yang paling ringan. Trias malaria terdiri dari 

menggigil, demam dan berkeringat. Tanda khas dari malaria ialah adanya 

hepatomegali, splenomegali, dan anemia (Arsin, 2012). 

 

Pada tahun 2017 kejadian malaria di dunia mencapai angka 216 juta kasus, 

sehingga PBB memasukkan malaria bersama AIDS dan tuberkulosis ke 

dalam SDGs (Sustainable Development Goals). Targetnya adalah 
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menurunkan mortalitas dan morbiditas malaria lebih dari 90% pada tahun 

2030 (WHO, 2015a). 

 

Pemerintah Indonesia juga masih memandang malaria sebagai ancaman 

kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang hidup di daerah 

terpencil. Hal ini tercermin dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 

2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

tahun 2015 - 2019 yang menjadikan malaria sebagai penyakit prioritas yang 

perlu ditanggulangi (Kemenkes RI, 2017). 

 

Lampung merupakan salah satu provinsi dengan kejadian malaria yang tinggi 

dengan API (Annual Paracite Incidence) 4.44 per 1000 penduduk. Kasus 

paling banyak terjadi di Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2016 ditemukan 

sebanyak 1.915 kasus malaria. Kasus positif malaria tertinggi terjadi di 

Puskesmas Hanura yaitu 1.738 kasus, dengan kasus terbanyak yaitu malaria 

vivax. Tingginya kasus Malaria di wilayah tersebut dikarenakan kondisi alam 

yang mendukung sebagai tempat perindukan nyamuk seperti hutan, lagun dan 

tambak terlantar (Dinkes Pesawaran, 2017). 

 

Salah satu tantangan terbesar dalam upaya pengobatan malaria adalah 

terjadinya penurunan efikasi bahkan resistensi beberapa obat anti malaria. 

Resistensi adalah kemampuan parasit untuk terus hidup, berkembang biak 

dan menimbulkan gejala penyakit meskipun telah diberikan pengobatan baik 

dengan dosis standar maupun dengan dosis yang lebih tinggi yang masih bisa 

ditolerir (Simamora, 2007). 
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Pengobatan lini pertama untuk malaria telah berubah beberapa kali sejak 

pertama kali ditemukan. Pada tahun 1934 kloroquin merupakan satu-satunya 

obat anti malaria, namun pada tahun 1957 mulai terjadi resistensi. Pada tahun 

1967 pengobatan malaria dilakukan dengan kombinasi sulfadoksin dan 

pirimetamin, namun terjadi resistensi secara cepat di tahun yang sama.  Pada 

tahun 1984 mefloquin menjadi obat pilihan untuk malaria, tetapi terjadi 

resistensi pada tahun 1990. Sejak tahun 1999 hingga saat ini digunakan 

kombinasi ACT Artemisinin-based Combination Therapy dan primakuin, 

namun penelitian di Thailand menunjukkan sudah mulai terjadi resistensi 

kombinasi obat tersebut (Butler, 2010). 

 

Pada tahun 2011 WHO mengeluarkan GPRAC (Global Plan for Artemisinin 

Resistance Containment) yang mengatur pemantauan efikasi obat anti malaria 

di seluruh negara endemis setiap 24 bulan. Tujuannya adalah untuk mencegah 

resistensi terhadap kombinasi ACT dan primakuin yang saat ini digunakan 

(WHO, 2011). 

 

Resistensi disebabkan adanya mutasi pada gen-gen dari Plasmodium. 

Menurut Anindita (2017), mutasi gen K13 menyebabkan resistensi 

Plasmodium falciparum terhadap artemisinin. Menurut Suwandi (2015), 

mutasi gen pfATP6 juga dapat menyebabkan resistensi artemisinin pada 

Plasmodium falciparum. Faktor yang mempengaruhi kecepatan terjadinya 

resistensi terdiri dari faktor operasional, faktor farmakologik dan faktor 

transmisi malaria. Faktor operasional yaitu pemberian dosis subterapetik dan 

kurangnya kepatuhan pasien. Faktor transmisi malaria terdiri dari intensitas, 
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drug pressure dan respon imun pasien. Reinfeksi yang sering terjadi di daerah 

endemis juga berperan dalam resistensi obat anti malaria (Petersen, 2011). 

 

Menurut Kozier (2010) kepatuhan adalah perilaku individu dalam minum 

obat, mematuhi diet, atau melakukan perubahan gaya hidup sesuai 

anjuran terapi dan kesehatan. Kepatuhan minum obat pada penderita 

malaria vivax di beberapa daerah masih rendah. Hal ini dikarenakan 

pengobatan malaria vivax yang lama (14 hari) serta efek samping yang 

ditimbulkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Farouk (2016), 60,7% 

penderita malaria di Jambi memiliki kepatuhan rendah dalam pengobatan 

malaria. Demikian pula dengan penelitian Wuryanto (2005), 56,96% 

penderita malaria di Kabupaten Banjarnegara memiliki kepatuhan rendah 

dalam pengobatan malaria. Menurut penelitian Utomo (2007), 56,25% 

penderita malaria di Jepara tidak patuh dalam menjalani pengobatan. 

 

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam kepatuhan pengobatan malaria yaitu 

faktor pasien, faktor sistem layanan kesehatan, faktor obat, dan faktor tenaga 

kesehatan (CMSA, 2006). Faktor pasien menurut Farouk (2016) yaitu 

responden berpendidikan tinggi berpeluang patuh 1,4 kali lebih besar 

dibandingkan dengan responden berpendidikan rendah. Sebanyak 62% 

Responden berusia 15-50 tahun memiliki tingkat kepatuhan rendah. 

Wuryanto (2005) menyatakan bahwa jenis kelamin perempuan memiliki 

proporsi lebih besar dalam kepatuhan minum obat. CMSA (Case 

Management Society of America) (2006)  menyatakan bahwa motivasi dan 
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pengetahuan mengenai pengobatan juga berpengaruh terhadap kepatuhan 

pasien. 

 

Faktor sistem layanan kesehatan yaitu tidak adanya asuransi kesehatan, biaya 

pengobatan yang tinggi, serta tidak adanya akses ke layanan kesehatan. 

Faktor obat terdiri dari efek samping yang tidak diinginkan, banyaknya 

jumlah obat yang dikonsumsi, serta pengobatan yang lama. Faktor tenaga 

kesehatan terdiri dari kemampuan komunikasi tenaga kesehatan yang buruk, 

hubungan yang buruk dengan tenaga kesehatan, serta tidak adanya dorongan 

positif dari tenaga kesehatan (CMSA, 2006). 

 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa malaria masih menjadi salah satu 

ancaman kesehatan dunia. Annual Parasite Incidence (API) malaria di 

Indonesia pada tahun 2016 sudah cukup rendah yaitu 0,85 per 1000 

penduduk. Namun di beberapa daerah seperti Lampung, khususnya di 

Kabupaten Pesawaran, angka API masih tinggi yaitu 4,44 per 1000 penduduk. 

Kasus terbanyak terjadi di Puskesmas Hanura dengan jumlah 1738 kasus 

yang sebagian besar di antaranya adalah malaria vivax. 

 

Pengobatan malaria vivax harus dilakukan selama 14 hari untuk mencegah 

terjadinya resistensi obat seperti generasi-generasi sebelumnya. Salah satu 

strateginya adalah dengan meningkatkan kepatuhan minum obat pada 

penderita malaria sampai pengobatan selesai. Selain itu informasi tentang 

kepatuhan minum pada penderita malaria vivax di Puskesmas Hanura belum 

diketahui, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat 
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kepatuhan minum obat pada penderita malaria vivax, khususnya di wilayah 

kerja Puskesmas Hanura. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah yaitu 

“Bagaimana tingkat kepatuhan minum obat pada penderita malaria vivax di 

wilayah kerja Puskesmas Hanura?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui tingkat 

kepatuhan minum obat pada penderita malaria vivax di wilayah kerja 

Puskesmas Hanura. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui distribusi proporsi penderita malaria berdasarkan 

sosiodemografi 

2. Mengetahui distribusi proporsi penderita malaria berdasarkan 

tingkat kepatuhan minum obat 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi bagi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pesawaran dalam menyusun program 

penanggulangan malaria. 
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1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti  

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti, serta menjadi pengembangan dari 

pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. 

 

1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi sebagai upaya 

meningkatkan kepatuhan pengobatan malaria. 

 

1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi data awal bagi penelitian 

selanjutnya mengenai kepatuhan pengobatan malaria di Puskesmas 

Hanura. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Definisi Malaria 

Malaria adalah penyakit yang menyerang sel darah merah, disebabkan oleh 

parasit Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk 

Anopheles betina yang terinfeksi. Penyakit ini sering terjadi di daerah tropis 

seperti Afrika, Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Selatan (WHO, 2015b). 

 

Menurut sejarah kata “malaria” berasal dari bahasa Italia yaitu “mal” dan 

“aria” yang berarti udara yang jelek. Penyakit malaria sudah dikenal sejak 

4000 tahun yang lalu, salah satunya diketahui dari tulisan Kaisar Huang Ti 

(2700 SM) di Cina. Naskah ini menggambarkan gejala sakit kepala, menggigil 

pembesaran limpa dan hubungannya dengan demam tertiana (periode 3 hari) 

atau demam kuartana (periode 4 hari) (Arsin, 2012). 

 

2.2 Epidemiologi Malaria 

Pada tahun 2017 kejadian malaria di dunia mencapai angka 216 juta kasus, 

sehingga PBB memasukkan malaria bersama AIDS dan tuberkulosis ke dalam 

SDGs (Sustainable Development Goals). Targetnya adalah menurunkan 

mortalitas dan morbiditas malaria lebih dari 90% pada tahun 2030 (WHO, 

2015a). 
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Pemerintah Indonesia juga masih menganggap malaria sebagai ancaman 

terhadap kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang hidup di 

daerah terpencil. Hal ini tercermin dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden 

Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Naional tahun 2015 - 2019 yang memasukkan malaria sebagai penyakit 

prioritas yang perlu ditanggulangi (Kemenkes RI, 2017). 

 

Lampung merupakan salah satu provinsi dengan kejadian malaria yang tinggi. 

Kasus paling banyak terjadi di Kabupaten Pesawaran. Annual Parasite 

Incidence (API) merupakan jumlah penderia yang positif terinfeksi malaria 

dibandingkan dengan 1000 penduduk berisiko terinfeksi malaria di suatu 

wilayah. API di Kabupaten Pesawaran selama rentang waktu 5 tahun (2012-

2016) berfluktuasi seperti tampak pada gambar 1: 

 

Gambar 1. Annual Paracite Incidence (API) malaria per 1000 penduduk di 

Kabupaten Pesawaran (Dinkes Pesawaran, 2017). 

 

Meskipun terjadi penurunan dari tahun 2014 sampai 2016, namun angka 

tersebut masih lebih tinggi dari API malaria nasional yaitu 0,85 per 1000 

penduduk. Pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 1.915 kasus malaria di 
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Kabupaten Pesawaran. Persebaran kasus malaria berdasarkan wilayah kerja 

puskesmas dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Persebaran kasus malaria di masing-masing puskesmas di Kabupaten 

Pesawaran tahun 2016 (Dinkes Pesaranan, 2017) 

 

Kasus positif malaria hanya terjadi di 4 wilayah yaitu Puskesmas Hanura 

(1.738 kasus), Puskesmas Padang Cermin (91 kasus), Puskesmas Pedada (82 

kasus), dan Puskesmas Gedong Tataan (4 kasus). Tingginya kasus Malaria di 

wilayah tersebut dikarenakan kondisi alam yang mendukung sebagai tempat 

perindukan   nyamuk   seperti   hutan,   lagun   dan  tambak   terlantar   

(Dinkes Pesawaran, 2017). 

 

2.3 Vektor Malaria 

Vektor yang dapat menularkan malaria pada manusia adalah nyamuk 

Anopheles betina. Nyamuk Anopheles terutama hidup di daerah tropik dan 

subtropik. Sebagian Anopheles ditemukan di dataran rendah dan jarang 

ditemukan pada ketinggian 2000 – 2500 m (Arsin, 2012). 
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2.3.1 Klasifikasi  

Klasifikasi nyamuk Anopheles sp. Menurut Borror (2005) adalah 

sebagai berikut:  

Kingdom  : Animalia  

Filum  : Arthropoda  

Kelas  : Insecta  

Ordo  : Diptera  

Famili  : Culicidae  

Sub famili  : Anophelini  

Genus  : Anopheles  

Spesies  : Anopheles sp. 

 

2.3.2 Bionomik Nyamuk Anopheles 

Bionomik nyamuk meliputi pengertian tentang perilaku, 

perkembangbiakan, penyebaran, serta faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhinya. Dalam kehidupannya, ada tiga macam tempat dan 

jenis perilaku nyamuk. Berikut adalah perilaku Anopheles menurut 

Natadisastra (2009) : 

a. Perilaku saat menghisap darah  

Hanya nyamuk betina yang menghisap darah. nyamuk Anopheles 

sering menghisap darah di luar rumah (eksofagik) dan suka 

menggigit di malam hari hingga dini hari (nokturnal). Jarak terbang 

Anopheles sejauh 1,6 km sampai dengan 2 km.  
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b. Perilaku pada waktu hinggap dan beristirahat 

Nyamuk Anopheles biasanya hinggap di luar rumah (eksofilik) yaitu 

di batang rumput atau tempat-tempat lembab, gelap, dan terlindung 

dari sinar matahari. 

c. Perilaku pada saat berkembang biak (Breeding Place) 

Nyamuk Anopheles dapat berkembang biak di tempat yang airnya 

menggenang seperti sawah atau irigasi yang banyak ditumbuhi 

rumput di bagian tepinya. 

 

Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kepadatan nyamuk 

Anopheles menurut Fitria (2015) adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan fisik 

a. Suhu udara yang optimum untuk perkembangbiakan nyamuk 

adalah 25-27°C. Kepadatan Anopheles 68,8% dipengaruhi oleh 

suhu udara. Kepadatan akan meningkat jika suhu udara menurun, 

dan  sebaliknya  akan  menurun  jika  suhu  udara  meningkat  

(Mofu, 2013). 

b. Batas kelembaban paling rendah yang memungkinkan hidupnya 

nyamuk adalah 60%. Kelembaban yang rendah memperpendek 

umur nyamuk. Kepadatan Anopheles 40,5% dipengaruhi oleh 

kelembaban udara. Kepadatan terjadi seiring meningkatkatnya 

kelembaban udara, dan jika kelembaban turun maka kepadatan 

Anopheles juga turun (Suwito, 2010). 

c. Pada musim hujan penularan malaria lebih tinggi dari musim 

kemarau. Hal ini dikarenakan air hujan menimbulkan genangan 
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yang dapat menjadi tempat ideal perkembangbiakan nyamuk. 

Kepadatan Anopheles 56,9% dipengaruhi oleh curah hujan 

(Suwito, 2010). 

d. Kecepatan angin juga memperpanjang atau memperpendek jarak 

terbang Anopheles. Jarak terbang Anopheles berkisar antara 1,5 

km hingga 2 km, namun bisa terbawa hingga 30 km jika 

dipengaruhi kecepatan angin (Majematang, 2013). 

e. Ketinggian mempengaruhi kepadatan Anopheles berkaitan 

dengan suhu rata-rata. Pada tempat yang tinggi, suhu cenderung 

lebih rendah sehingga kepadatan Anopheles menurun. Transmisi 

malaria  jarang  terjadi  pada  ketinggian  2000  m   

(Natadisastra, 2009). 

f. Sinar matahari memiliki pengaruh yang berbeda terhadap 

pertumbuhan larva setiap spesies. An. sundanicus lebih 

menyukai tempat teduh, An. hyrcanus dan An. pinctulatus lebih 

suka tempat terbuka, sementarah An. barbirostris dapat hidup di 

tempat teduh maupun terbuka (Fitria, 2015). 

g. Kadar garam (salinitas air) mempengaruhi An. subpictus dan An. 

sundaicus yang hanya dapat berkembang biak pada genangan air 

asin dengan kadar salinitas tertentu. Mengatur salinitas air payau 

dapat menurunkan kepadatan nyamuk (Natadisastra, 2009). 

 

 

 



14 

2. Lingkungan biologi 

a. Tumbuhan bakau dapat menghalangi sinar matahari atau 

serangan makhluk hidup lain sehingga mempengaruhi kehidupan 

larva Anopheles. Larva An. letifer dan An. sundaicus banyak 

ditemukan   di   rawa   dengan  pohon  bakau  di  tepinya  

(Shinta, 2012). 

b. Ikan pemakan larva merupakan musuh alami untuk mengurangi 

populasi vektor malaria. Jenis ikan tersebut seperti ikan kepala 

timah (Panchax spp.), gambusia, karper, nila, dan mujair 

(Adnyana, 2013). 

c. Keberadaan ternak sapi di dekat rumah dapat mengurangi jumlah 

gigitan nyamuk pada manusia sehingga menurunkan transmisi 

malaria (Fitria, 2015). 

 

2.4 Etiologi Malaria 

Menurut WHO (2015b) Plasmodium penyebab malaria diklasifikasikan 

menjadi 5 yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium 

ovale, Plasmodium malariae dan Plasmodium knowlesi. 

 

Dari beberapa spesies tersebut, jenis Plasmodium falsifarum dan Plasmodium 

vivax menjadi ancaman terbesar. Plasmodium falciparum merupakan malaria 

paling berbahaya yang dapat menyebabkan malaria berat, sementara 

Plasmodium vivax tersebar paling luas terutama di Asia, yang jika tidak 

ditangani dengan cepat dapat menyebabkan komplikasi hingga kematian 

terutama pada anak-anak (WHO, 2016). 
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Plasmodium falciparum merupakan jenis yang paling berbahaya karena siklus 

perkembangan yang cepat merusak sel darah merah sehingga dapat 

mengakibatkan anemia. Plasmodium dapat hidup di daerah tropis dan sub 

tropis,  dan  mendominasi  beberapa  negara  seperti  Afrika  dan  Indonesia 

(WHO, 2016). 

 

Plasmodium vivax tersebar di daerah tropis dan sub-tropis seluruh dunia. 

Mengalami siklus seksual selama 48 jam sehingga menyebabkan demam 

tertiana yang ringan, yaitu demam terjadi setiap tiga hari. Parasit ini bisa 

dorman di hati manusia dalam bentuk hipnozoit dan dapat kambuh setelah 

beberapa bulan bahkan tahun (CDC, 2016a). 

 

Plasmodium ovale memiliki morfologi mirip Plasmodium vivax dan banyak 

ditemukan di Afrika Barat dan pulau-pulau di Pasifik Barat. Plasmodium ini 

menyebabkan malaria ovale atau malaria tertiana benigna ovale dan dapat 

melewati fase dorman di hati manusia (CDC, 2016b). 

 

Plasmodium malariae menyebabkan malaria malariae atau malaria kuartana. 

Siklus di sel darah merah terjadi selama 72 jam sehingga menimbulkan 

demam setiap empat hari (WHO, 2016). 

 
Plasmodium knowlesi merupakan kasus baru yang hanya ditemukan di Asia 

Tenggara. Penularannya melalui monyet berekor panjang, monyet berekor 

coil, dan babi yang terinfeksi. Siklus perkembangannya sangat cepat, 

bereplikasi dalam 24 jam dan dapat  menjadi sangat parah (WHO, 2015b).
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Seorang penderita dapat terinfeksi oleh lebih dari satu jenis Plasmodium. 

Infeksi ini disebut infeksi campuran (mixed infection). Infeksi campuran P. 

falciparum dengan P. vivax atau P. malariae merupakan infeksi yang paling 

sering terjadi (Arsin, 2012). 

 

2.4.1 Klasifikasi  

Menurut Levine (1995), klasifikasi Plasmodium adalah sebagi berikut : 

Kingdom : Animalia 

Sub Kingdom  : Protozoa 

Filum  : Apicomplexa 

Kelas  : Sporozoa 

Sub kelas  : Cocidiidae  

Ordo  : Eucoccidiidae  

Sub ordo  : Haemosporidiidae  

Famili  : Plasmodiidae  

Genus  : Plasmodium  

Spesies  : Plasmodium sp. 

 

2.4.2 Morfologi 

Plasmodium memiliki morfologi yang berbeda dalam setiap tahapan 

daur hidupnya. Berikut adalah morfologi Plasmodium vivax menurut 

Soedarto (2011): 

1. Tropozoit muda mula-mula berbentuk cincin dengan bintik kromatin 

besar, inti merah, sitoplasma biru, yang mengandung bintik-bintik 
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basofil. Pada fase ini ukuran eritrosit yang terinfeksi mulai tampak 

membesar. Morfologi tropozoit muda dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tropozoit muda Plasmodium vivax 

             perbesaran 1000x (CDC, 2017) 

 

2. Tropozoit tua berbentuk amuboid yang mengandung bintik-bintik 

Schuffner (Schuffner dots) dan vakuola besar. Sitoplasma hampir 

memenuhi seluruh eritrosit dan pigmen semakin jelas terlihat 

(kuning tengguli). Eritrosit membesar dan sering ditemukan lebih 

dari satu parasit (double infection) di dalam satu sel. Morfologi 

tropozoit tua dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tropozoit tua Plasmodium vivax 

                  perbesaran 1000x (CDC, 2017) 

 

3. Mikrogametosit memiliki sitoplasma besar yang hampir memenuhi 

eritrosit atau berukuran sama dengan eritrosit yang tidak terinfeksi. 

Sitoplasma berwarna biru pucat, pink, atau abu-abu dengan inti difus 
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di tengah, dan pigmen tersebar. Ukuran eritrosit membesar dan 

mengandung bintik-bintik Schuffner.  

4. Makrogametosit memiliki sitoplasma bulat yang hampir memenuhi 

seluruh eritrosit. Sitoplasma berwarna biru gelap dengan pigmen 

kecoklatan. Inti padat berwarna merah terletak di tei dan tidak 

ditemukan vakuol. Ukuran eritrosit membesar dan mengandung 

bintik-bintik Schuffner. Morfologi makrogametosit dapat dilihat 

pada gambar 5. 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Makrogametosit Plasmodium vivax 

             perbesaran 1000x (CDC, 2017) 

 

5. Skizon muda memiliki inti dua sampai dua belas. Berukuran 12 

mikron dan berbentuk amuboid dengan pigmen tersebar.  

6. Skizon tua memiliki 12 sampai 24 merozoit dengan pigmen 

berkumpul di tengah. Berukuran antara 9-10 mikron yang mengisi 

penuh eritrosit yang tampak membesar. Susunan merozoit yang 

tampak tidak teratur. Morfologi skizon tua dapat dilihat pada  

gambar 6. 
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Gambar 6. Skizon tua Plasmodium vivax 

                       perbesaran 1000x (CDC, 2017) 

 

2.4.3 Siklus Hidup 

Siklus hidup parasit Plasmodium terjadi di tubuh manusia dan nyamuk 

Anopheles betina. Ada dua siklus hidup Plasmodium dalam berkembang 

biak yaitu siklus sporogoni (seksual) dan skizogoni (tahap aseksual) 

(CDC, 2016a). Siklus hidup Plasmodium dapat dilihat pada gambar 7. 

a. Siklus hidup Plasmodium di tubuh manusia (siklus aseksual). 

Parasit yang masuk ke tubuh melalui gigitan nyamuk Anopheles 

yang terinfeksi sporozoid akan menginfeksi sel hati dan akan 

melakukan replikasi aseksual menjadi skizon. Skizon akan pecah 

dan menghasilkan sekitar 2000-40.000 merozoit yang akan menjadi 

merozoit   matur   dalam   10-14 hari   (siklus eksoeritrositik)   

(CDC, 2016a). 

 

Merozoit selanjutnya akan menyebar ke aliran darah dan 

menginfeksi sel darah merah. Pada P.vivax dan P. ovale tidak semua 

parasit menyebar ke aliran darah karena ada yang dorman di hati dan 

dapat aktif kembali. Merozoit yang menginfeksi sel darah merah 

akan berkembang menjadi tropozoit. Tropozoit kemudian 
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bereplikasi secara aseksual dengan pembelahan inti menjadi skizon 

yang terdiri dari 12-24 inti (Isra, 2016). 

 

Skizon yang telah matur akan pecah dan melepaskan merozoit baru 

yang akan menginfeksi sel darah merah lainnya (siklus eritrositik). 

(Kemenkes RI, 2011a) Siklus replikasi menyebabkan banyak 

eritrosit yang pecah dan rusak, berulangnya replikasi dan kerusakan 

menyebabkan timbulnya gejala klinis. Periode sejak gigitan nyamuk 

yang infektif sampai timbulnya gejala klinis dikenal sebagai masa 

inkubasi intrinsik (Kemenkes RI, 2011b). 

 

Setelah beberapa kali bereplikasi, beberapa tropozoit berkembang 

menjadi gamet jantan (mikrogametosit) dan gamet betina 

(makrogametosit). Pada tahap inilah parasit akan terbawa nyamuk 

saat menghisap darah manusia yang terinfeksi dan akan berkembang 

di dalam tubuh nyamuk (Arsin, 2012). 

 

b. Siklus hidup Plasmodium di tubuh nyamuk (stadium seksual) 

Mikrogamet dan makrogamet yang terhisap dari darah manusia yang 

terinfeksi, akan terjadi perkawinan silang antara jantan (mikrogamet) 

dan betina (makrogamet) menjadi zigot, zigot berkembang menjadi 

ookinete yang akan menembus dinding lambung (midgut) 

selanjutnya menjadi ookista. Ookista yang telah matur akan pecah 

menghasikan ribuan sporozoid baru yang akan menyebar ke seluruh 

tubuh nyamuk termasuk kelenjar ludah. Proses perkembangan dari 
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zigot sampai sporozoid membutuhkan waktu 12 sampai 14 hari 

disebut masa inkubasi ekstrinsik (Isra, 2016). 

 

 

Gambar 7. Siklus hidup Plasmodium (CDC, 2016a) 

 

Lama siklus eksoeritrositik dan eritrositik pada masing-masing spesies 

Plasmodium dijelaskan pada tabel 1. 

Tabel 1. Lama siklus eksoeritrositik dan eritrositik pada Plasmodium 

Spesies Siklus eksoeritrositik Siklus eritrositik Jumlah merozoit 

dalam skizon 

P. falciparum 5-7 hari 48 jam 40.000 

P. vivax 6-8 hari 48 jam 10.000 

P. ovale 9 hari 48 jam 15.000 

P. malariae 14-16 hari 72 jam 2.000 
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2.5 Patofisiologi Malaria 

Infeksi dapat terjadi dengan 2 cara yaitu secara alamiah (natural infection) 

yang terjadi saat manusia sehat digigit nyamuk Anopheles yang terinfeksi 

sehingga Plasmodium masuk ke darah manusia. Infeksi juga bisa terjadi 

secara induksi (induced infection) jika stadium aseksual dalam eritrosit secara 

tidak sengaja masuk ke tubuh manusia lain melalui darah, misalnya melalui 

transfusi, suntikan, atau secara kongenital melalui plasenta (Arsin, 2012). 

 

Gejala demam malaria memiliki interval tertentu (parokisme) yang diselingi 

oleh suatu periode bebas demam (periode laten). Pada stadium dingin penderita 

menggigil meskipun suhu tubuhnya di atas normal, berlangsung selama 15 

menit – 60 menit. Setelah menggigil, dilanjutkan dengan stadium  panas yang 

timbul bersamaan dengan pecahnya skizon yang mengeluarkan antigen 

sehingga merangsang sel-sel makrofag, monosit dan limfosit untuk 

mengeluarkan sitokin. Sitokin akan merangsang pusat pengatur suhu tubuh 

untuk menaikkan suhu tubuh. Stadium panas disertai kulit kering, muka merah, 

denyut nadi meningkat, pusing, mual, dan terkadang muntah. Suhu tubuh bisa 

naik sampai 41°C dan berlangsung selama 2–4 jam. Pada stadium selanjutnya 

penderita berkeringat banyak sekali dan suhu tubuh turun dengan cepat selama 

2-4 jam (Sutanto, 2013). 

 

Anemia terjadi karena pecahnya sel darah merah yang terinfeksi maupun yang 

tidak terinfeksi. P. vivax dan P. ovale hanya menginfeksi sel darah merah 

muda yang jumlahnya 2% dari seluruh jumlah sel darah  merah,  sedangkan   

P. malariae menginfeksi sel darah merah tua yang jumlahnya hanya 1% dari 
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jumlah sel  darah  merah.  Sehingga  anemia  yang  disebabkan  oleh  P. vivax , 

P. ovale dan P. malariae umumnya terjadi pada keadaan kronis. P. falciparum 

menginfeksi semua jenis sel darah merah, sehingga anemia dapat terjadi pada 

infeksi akut dan kronis (Purwanto, 2018). 

 

Pembesaran limpa (splenomegali) terjadi akibat Plasmodium dihancurkan oleh 

sel-sel makrofag dan limfosit. Penambahan sel-sel radang ini akan 

menyebabkan limpa membesar. Biasanya limpa mulai teraba membesar pada 

minggu kedua sejak terjadinya demam. Dengan mengukur pembesaran limpa 

dapat ditentukan derajat endemisitas malaria di suatu daerah (Soedarto, 2011). 

 

2.6 Diagnosis Malaria 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2013, diagnosis 

malaria dilakukan sebagai berikut : 

a. Anamnesis 

Anamnesiss dilakukan dengan keluhan utama demam, menggigil, 

berkeringat dan dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare dan nyeri 

otot. Pada anamnesis juga perlu ditayakan riwayat berkunjung atau tinggal 

di daerah endemik malaria serta riwayat mendapat transfusi darah. 

b. Pemeriksaan fisik  

Pada pemeriksaan didapatkan demam (>37,5°) dengan konjungtiva atau 

telapak tangan pucat. Selain itu ditemukan splenomegali dan hepatomegali. 

Pada malaria berat dapat ditemukan penurunan kesadaran, ikterik, oliguria, 

urin coklat kehitaman dan kejang. 
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c. Pemeriksaan Laboratorium 

Gold standard diagnosis malaria adalah dengan pemeriksaan mikroskopis 

sediaan darah tebal dan tipis untuk menentukan ada tidaknya parasit 

malaria, spesies dan stadium Plasmodium, serta kepadatan parasit. Alur 

penemuan penderita malaria dapat dilihat pada gambar 8. 

 

Interpretasi hasil pemeriksaan mikroskopis dengan cara semi kuantitatif 

yaitu: 

(-) = Tidak ditemukan parasit dalam 100 lapang pandang besar (LPB) 

(+) = Ditemukan 1-10 parasit dalam 100 LPB 

(++) = Ditemukan 11-100 parasit dalam 100 LPB 

(+++) = Ditemukan 1-10 parasit dalam 1 LPB 

(++++) = Ditemukan >10 parasit dalam 1 LPB 

 

Pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan Rapid Diagnostic Test (RDT) 

untuk mendeteksi antigen Plasmodium dengan metode imunokromatografi. 

Tes ini dapat digunakan di unit gawat darurat, saat terjadi Kejadian Luar 

Biasa (KLB) dan di daerah yang tidak tersedia fasilitas laboratorium 

mikroskopis (Kemenkes RI, 2013). 

 

Diagnosis malaria juga dapat dilakukan dengan Mass Blood Survey (MBS) 

yaitu cara mendeteksi kasus malaria secara aktif yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan setempat. MBS biasanya dilakukan di daerah endemis untuk 

mendeteksi penderita malaria asimtomatik yang dapat menjadi sumber 

penularan (Congpuong, 2012). 
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Gambar 8. Alur penemuan penderita malaria (Kemenkes RI, 2017). 

 

2.7 Tatalaksana Malaria 

Pengobatan malaria menurut Kemenkes RI (2017) dilakukan dengan beberapa 

jenis obat yang bekerja pada masing-masing stadium parasit yang berbeda, 

yaitu: 

1. Skizontosida darah untuk mengendalikan serangan klinis. Obat ini bekerja 

terhadap merozoit di eritrosit (fase eritrosit) untuk mencegah terbentuknya 

skizon baru dan penghancuran eritrosit. Contoh obat golongan ini adalah 

klorokuin, kuinin, meflokuin, sulfadoksin, pirimetamin, kina, serta 

artemisinin dan turunannya. 

Pasien datang dengan gejala klinis demam atau 

riwayat demam dalam 7 hari terakhir ( dapat disertai 

nyeri kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot dan 

pegal-pegal) 

Periksa darah secara 

mikroskopis atau RDT 

Hasil positif Hasil negatif 

Malaria 
Ulang pemeriksaan 

darah setiap 24 jam 

hingga 48 jam 

Cari etiologi 

lain 

Terapi sesuai 

etiologi Hasil positif 

Malaria 
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2. Skizontosida jaringan digunakan untuk profilaksis kausal, bekerja pada 

parasit stadium preeritrositer (skizon yang baru memasuki jaringan hati) 

sehingga dapat mencegah parasit menyerang sel darah merah. Contoh obat 

golongan ini adalah pirimetamin dan primakuin. Obat golongan ini juga 

dapat mencegah relaps pada malaria vivax 

3. Gametosida, membunuh gametosit dalam eritrosit sehingga transmisi ke 

nyamuk dapat dihambat. Klorokuin dan kina mempunyai efek gametosidal 

pada P. vivax dan P. malariae, sedangkan gametosit P. falciparum dapat 

dibunuh oleh primakuin 

4. Sporontosida, menghambat perkembangan gametosit lebih lanjut di tubuh 

nyamuk sehingga rantai penularan putus. Contoh obat golongan ini adalah 

primakuin dan proguanil. 

 

Pengobatan malaria vivax tanpa komplikasi saat ini menggunakan 

Artemisinin-based Combination Therapy (ACT) ditambah primakuin. ACT 

diberikan selama 3 hari, sedangkan primakuin diberikan selama 14 hari 

dengan dosis 0,25 mg /kgBB. Primakuin tidak boleh diberikan pada bayi usia 

< 6 bulan. Pengobatan lini pertama m alaria vivax tertera pada tabel 2. 

Tabel 2. Pengobatan lini pertama malaria vivax 

Hari 
Jenis 

obat 

Jumlah tablet per hari menurut berat badan 

<4 

kg 

4-6 

kg 

6-10 

Kg 

11-17 

kg 

18-30 

kg 

31-40 

kg 

41-59 

kg 

≥60 

kg 

0-1 

bln 

2-5 

bln 

6-11 

Bln 

1-4 

thn 

5-9 

thn 

10-14 

thn 

≥15 

thn 

≥15 

thn 

1-3 DHP ⅓ ½ ½ 1 1½ 2 3 4 

1-14 Primakuin - - ¼ ¼ ½ ¾ 1 1 

 

Pengobatan kasus malaria vivax relaps (kambuh) diberikan dengan regimen 

yang sama, tetapi dosis Primakuin ditingkatkan menjadi 0,5 mg/kgBB/hari. 
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Sedangkan pengobatan malaria pada ibu hamil sama dengan pengobatan pada 

orang dewasa lainnya tanpa diberikan Primakuin (Kemenkes RI, 2017). 

 

Pengobatan lini kedua untuk malaria vivax diberikan pada pasien yang 

menunjukkan hasil pemeriksaan darah positif pada hari ke-3, 7, 14, 21 dan 28 

setelah minum obat. Pengobatan dilakukan dengan kina dan primakuin. Kina 

diberikan per oral 3 kali sehari dengan dosis 10mg/kgBB/hari selama 7 hari. 

Primakuin diberikan selama 14 hari dengan dosis 0,25mg/kgBB/hari. 

Pengobatan lini kedua malaria vivax tertera pada tabel 3 (Depkes RI, 2008). 

Tabel 3. Pengobatan lini kedua malaria vivax 

Hari 
Jenis 

Obat 

Jumlah tablet per hari menurut umur 

0-11 bulan 1-4 tahun 5-9 tahun 10-14 tahun >15 tahun 

1-7 Kina ¼ ½ 1 2 3-4 

1-14 Primakuin - ¼ ½ ½ 1 

 

2.8 Pencegahan Malaria 

Menurut Arsin (2012) pencegahan malaria secara garis besar mencakup tiga 

aspek sebagai berikut : 

1. Mengurangi sumber infeksi (reservoir) dengan mengobati penderita 

malaria akut dengan obat yang sesuai sehingga gametosit tidak sempat 

terbentuk dalam darah penderita. Selain itu berikan obat yang bersifat 

gametosida untuk membunuh gametosit. 

2. Memberantas nyamuk sebagai vektor malaria dengan menghilangkan 

tempat-tempat perindukan nyamuk, membunuh larva atau jentik nyamuk 

dan membunuh nyamuk dewasa. 

3. Melindungi orang yang rentan dan berisiko terinfeksi malaria dengan 

mencegah gigitan nyamuk, memberikan obat-obat untuk mencegah 
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penularan malaria, dan memberikan vaksinasi. Pemberian vaksinasi masih 

dalam tahap pengembangan dan belum diterapkan secara luas. 

 

Pemberian kemoprofilaksis dapat diberikan kepada orang yang bepergian ke 

daerah endemis malaria dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti turis dan 

peneliti. Doksisiklin diberikan setiap hari dimulai 1-2 hari sebelum pergi ke 

daerah endemis dengan dosis 2mg/kgBB selama tidak lebih dari 4-6 minggu. 

Untuk orang yang akan bepergian dalam waktu lama sebaiknya menggunakan 

kelambu, repellent, kawat kasa dan lain-lain (Depkes RI, 2008). 

 

2.9 Kepatuhan Pengobatan Malaria 

Menurut Kozier (2010) kepatuhan adalah perilaku individu dalam minum 

obat, mematuhi diet, atau melakukan perubahan gaya hidup sesuai 

anjuran terapi dan kesehatan. Tingkat kepatuhan dapat dimulai dari 

mengindahkan setiap aspek anjuran hingga mematuhi rencana. Kristianingrum 

(2011) mendefinisikan kepatuhan sebagai tingkat pasien melaksanakan cara 

pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokternya. 

 

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam kepatuhan pengobatan malaria yaitu 

faktor pasien, faktor sistem layanan kesehatan, faktor obat, dan faktor tenaga 

kesehatan (CMSA, 2006). Faktor pasien menurut Farouk (2016) yaitu 

responden berpendidikan tinggi berpeluang patuh 1,4 kali lebih besar 

dibandingkan dengan responden berpendidikan rendah. Sebanyak 62% 

Responden berusia 15-50 tahun memiliki tingkat kepatuhan rendah. Wuryanto 

(2005) menyatakan bahwa jenis kelamin perempuan memiliki proporsi lebih 

besar dalam kepatuhan minum obat. CMSA (Case Management Society of 
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America) (2006)  menyatakan bahwa motivasi dan pengetahuan mengenai 

pengobatan juga berpengaruh terhadap kepatuhan pasien. 

 

Faktor sistem layanan kesehatan yaitu tidak adanya asuransi kesehatan, biaya 

pengobatan yang tinggi, serta tidak adanya akses ke layanan kesehatan. Faktor 

obat terdiri dari efek samping yang tidak diinginkan, banyaknya jumlah obat 

yang dikonsumsi, serta pengobatan yang lama. Faktor tenaga kesehatan terdiri 

dari kemampuan komunikasi tenaga kesehatan yang buruk, hubungan yang 

buruk dengan tenaga kesehatan, serta tidak adanya dorongan positif dari 

tenaga kesehatan (CMSA, 2006). 

 

Morisky (2009) secara khusus membuat skala untuk mengukur kepatuhan 

dalam mengkonsumsi obat yang dinamakan MMAS-8 (Morisky Medication 

Adherence Scale). Metode lain dikembangkan oleh Krousel-Wood, et al 

(2009) yaitu CSA (Continuous Single-Interval Medication Availability), MPR 

(Medication Possesion Ratio) dan CMG (Continuous Multiple-Interval 

Medication Gaps). 

 

Horne (2006) merangkum beberapa metode untuk mengukur kepatuhan dalam 

mengkonsumsi obat seperti yang terdapat dalam tabel 4. 
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Tabel 4. Metode untuk mengukur kepatuhan minum obat 

Metode Kelebihan Kekurangan 

Metode langsung 

Observasi langsung Paling akurat Kurang praktis untuk 

dilakukan secara rutin 

Mengukur tingkat 

metabolism dalam tubuh 

Objektif Mahal 

Mengukur aspek biologis 

dalam darah 

Objektif, dapat mengukur 

efek placebo 

Mahal 

Metode tidak langsung 

Kuesioner kepada pasien Sederhana, tidak mahal, 

paling banyak digunakan 

Dapat terjadi kesalahan dan 

distorsi 

Jumlah obat yang 

dikonsumsi 

Objektif, kuantitatif Data dapat dimanipulasi 

dengan mudah oleh pasien 

Penilaian respon klinis 

pasien 

Sederhana, mudah 

dilakukan 

Faktor-faktor lain selain 

pengobatan tidak dapat 

dikendalikan 

Monitoring pengobatan 

secara elektronik 

Sangat akurat, pola minum 

obat dapat diketahui 

Mahal 

Catatan harian pasien Membantu mengoreksi 

ingatan yang lemah 

Sangat mudah dipengaruhi 

kondisi pasien 

Kuesioner terhadap orang-

orang terdekat pasien 

Sederhana, objektif 

 

Dapat terjadi distorsi 

 

Baik CSA, MPR maupun CMG mengukur kepatuhan konsumsi obat dengan 

menghitung jumlah hari dengan beberapa variasinya tanpa mengetahui tingkat 

motivasi serta pengetahuan penderita terhadap pengobatan yang dijalani. Pada 

MMAS-8, tingkat motivasi dan pengetahuan penderita dapat diketahui 

sehingga dapat menjadi acuan untuk menyusun rencana intervensi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan MMAS-8 

untuk mengukur kepatuhan minum obat penderita malaria. 
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2.10 Kerangka Teori 

Kerangka teori pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kerangka Teori 
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2.11 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik dengan metode 

survey. Menurut Arikunto (2013) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal yang sudah 

disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. 

Metode survey menurut Sugiyono (2015) adalah metode untuk mendapatkan 

data dari tempat tertentu dengan melakukan perlakuan dalam pengumpulan 

data, misalnya dengan menyebarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur 

dan sebagainya.  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Hanura, Kabupaten 

Pesawaran, Lampung. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai November 

2019. 
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3.3 Subjek Penelitian 

3.3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang diambil adalah seluruh penderita malaria vivax yang 

sedang menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Hanura pada 

bulan Oktober hingga November 2019. Teknik pengambilan sampel 

adalah dengan consecutive sampling.  

Penghitungan jumlah sampel penelitian deskriptif menurut Dahlan 

(2017) adalah sebagai berikut : 

   
     

  
 

   
                              

     
 

            orang  

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

Zα = Nilai standar alpha 

P = Proporsi dari kategori yang menjadi point of interest 

Q = 1-P 

d = Presisi penelitian 

 

3.3.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria inklusi kelompok kasus adalah sebagai berikut: 

1. Penderita malaria vivax yang didiagnosis menggunakan Rapid 

Diagnostic Test (RDT) dan pemeriksaan mikroskopis 

2. Penderita malaria vivax yang telah selesai menjalani pengobatan 

malaria dengan ACT dan primakuin 
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3. Berusia ≥17 tahun 

4. Tinggal di wilayah kerja Puskesmas Hanura 

5. Bersedia mengikuti penelitian dan menyetujui informed consent 

 

Kriteria eksklusi kelompok kasus adalah sebagai berikut: 

1. Penderita malaria berat 

2. Penderita malaria yang sedang hamil 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah tingkat kepatuhan minum 

obat pada penderita malaria vivax di wilayah kerja Puskesmas Hanura. 

 

3.5 Definisi Operasional 

Agar variabel penelitian dapat diukur, definisi operasional dijelaskan dalam 

tabel 6 sebagai berikut : 

Tabel 5. Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Alat ukur Hasil ukur Skala 

1 Tingkat 

kepatuhan 

minum obat 

Kepatuhan pasien 

dalam menjalani 

pengobatan 

selama 14 hari 

Kuesioner  Kepatuhan rendah 

 Kepatuhan tinggi 

Nominal 
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3.6 Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Bagan prosedur penelitian 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner Morisky Medication 

Adherence Scale (MMAS-8), yaitu kuesioner baku untuk mengukur 

kepatuhan minum obat. Terdiri dari 8 pertanyaan yang sudah dialihbahasakan 

ke dalam Bahasa Indonesia. Penentuan jawaban pertanyaan 1 sampai 7 

menggunakan skala Guttman, yaitu jawaban responden hanya terbatas pada 

jawaban ya atau tidak, sedangkan pertanyaan terakhir menggunakan skala 

Likert 5 poin. Jawaban “ya” diberi skor 0 dan jawaban “tidak” diberi skor 1 

Pembuatan proposal 

 

Pengajuan ethical clearance 

 

Menjelaskan penelitian kepada responden 

 

Pengisian informed consent oleh responden 

 

Pengisian kuesioner 

 

Pengolahan dan analisis data 

 

Pembuatan hasil dan kesimpulan 

 

Menemukan responden yang positif terinfeksi 

malaria vivax dari data Puskesmas Hanura 
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pada pertanyaan favorable. Untuk pertanyaan unfavorable, jawaban “ya” 

diberi skor 1 dan jawaban “tidak” diberi skor 0. Rentang hasil pengukuran 

kuesioner bernilai 0 – 8. Penderita dikatakan memiliki kepatuhan tinggi jika 

mendapatkan nilai 6 – 8 dan memiliki kepatuhan rendah jika mendapatkan 

nilai 0 – 5 (Gube, et al, 2018). 

 

Blue print kuesioner MMAS-8 dapat dilihat dalam Tabel 7 berikut: 

Tabel 6. Blue print kuesioner MMAS-8 

Indikator 
Pertanyaan 

Total 
Favorable Unfavorable 

Aspek kepatuhan minum obat 1,2,3,4,6,7,8 5 8 

 Total 8 

 

Instrumen yang valid dan reliabel menjadi syarat penelitian yang akurat. 

Pelaksanaan uji validitas dan reliabilitas alat ukur diharapkan memperoleh 

distribusi hasil pengukuran dengan nilai mendekati normal, dengan jumlah 

pasien minimal 20 (Notoatmodjo, 2012). 

 

Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

dikumpulkan dengan data yang terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen 

dikatakan valid jika alat ukur tersebut bisa mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Syarat minimum dikatakan valid jika keeratan hubungan r=0,3. 

(Sugiyono, 2015) Kuesioner MMAS-8 sudah dilakukan uji validitas dengan 

hasil rhitung=0,49-0,87 untuk 8 buah pertanyaan, yang berarti kuisioner ini 

valid (Novitasari, 2017). 

 

Instrumen yang diuji reliabilitasnya adalah instrument yang sebelumnya 

sudah diuji validitas minimal dua kali dan hasilnya valid. Item pertanyaan 
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yang sudah valid dilanjutkan dengan uji reliabilitas (Notoatmodjo, 2012) Uji 

reliabilias pada kuesioner MMAS-8 menunjukkan nilai Alpha Cronbach’s 

0,90 yang berarti kuesioner ini reliabel (Novitasari, 2017). 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuesioner Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8). Kuesioner 

diberikan pada penderita malaria vivax yang telah menjalani pengobatan 

selama 14 hari. 

 

3.9 Pengolahan Data 

Menurut Notoatmodjo (2012) proses pengolahan data melalui 5 tahap yaitu 

sebagai berikut: 

1. Editing yaitu kegiatan untuk melakukan pengecekan apakah isian jawaban 

responden sudah lengkap, jelas dan relevan. 

2. Coding yaitu kegiatan merubah data yang berbentuk huruf menjadi data 

berbentuk angka atau bilangan untuk mempermudah memasukan data. 

Pemberian kode ini sangat penting dalam pengolahan dan analisa data 

menggunakan komputer. 

3. Scoring yaitu tahapan yang meliputi nilai masing-masing pernyataan dan 

penjumlahan hasil penilaian dari semua pernyataan/pertanyaan. 

4. Processing yaitu proses pemasukan data dari kuesioner ke program 

komputer agar dapat dilakukan analisis. 

5. Cleaning yaitu kegiatan pengecekan kembali data yang dimasukan ke 

dalam komputer tidak terdapat kesalahan. 
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3.10 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan aplikasi pengolah data komputer. Data 

dianalisis secara deskriptif, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi. 

 

3.11 Etika Penelitian 

Penegakkan diagnosis malaria vivax dilakukan oleh dokter yang kompeten 

di Puskesmas Hanura. Penelitian ini telah diajukan ke Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan telah 

disetujui dengan nomor surat 3174/UN26.18/PP.05.02.00/2019. 

 
 

 

 

 



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat kepatuhan minum obat pada penderita malaria vivax di wilayah 

kerja Puskesmas Hanura masih tergolong rendah 

2. Penderita malaria di wilayah kerja Puskesmas Hanura paling banyak 

terdiri dari jenis kelamin laki-laki, usia 25-45 tahun, tingkat pendidikan 

rendah, pekerjaan ibu rumah tangga, dan memiliki riwayat menderita 

malaria lebih dari satu kali. 

3. Pada penderita malaria dengan tingkat kepatuhan rendah, proporsi 

terbanyak adalah usia 25-45 tahun, tingkat pendidikan rendah, bekerja 

sebagai nelayan dan pedagang ikan, serta memiliki riwayat menderita 

malaria lebih dari satu kali. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas diharapkan dapat melakukan 

penyuluhan mengenai pentingnya melakukan pengobatan malaria secara 

teratur dan tuntas untuk mencegah terjadinya relaps maupun resistensi 

obat. Selain itu perlu dilakukan pemantauan tingkat kepatuhan minum 
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obat secara berkala oleh Puskesmas, misalnya dengan pemberian kartu 

minum obat yang harus diisi oleh penderita malaria setiap minum obat.  

Dari hasil kuesioner MMAS-8, didapatkan bahwa mayoritas penderita 

malaria tidak meminum obat dikarenakan lupa. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan 

menugaskan PMO (pengawas minum obat) dari keluarga atau 

mengedukasi pasien untuk mengaktifkan alarm atau pengingat minum 

obat setiap hari pada jam yang ditentukan. 

2. Bagi Peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan 

terhadap variabel lain yang diduga berperan terhadap tingkat kepatuhan 

minum obat pada penderita malaria vivax di wilayah kerja Puskesmas 

Hanura. Selain itu diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan 

mengenai kepatuhan minum obat dengan menggunakan metode 

pengukuran aspek biologis dalam darah yang lebih akurat dalam 

menentukan kadar obat dalam darah. 
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