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ABSTRAK 
 

Diabetes mellitus merupakan penyakit menahun yang akan diderita seumur 
hidup sehingga diperlukan kepatuhan dalam pengelolaannya. Penelitian ini perlu 
dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan obat dan mengetahui 
faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien DM tipe 2 di 
Instalasi Rawat Jalan RSUD“X”.Jenis penelitian ini berupa penelitian non 
eksperimental dengan metode deskriptif dan analitik cross sectional.Pengambilan 
sampel dengan cara purposive sampling. Sampel yang diambil71 
respondenmemenuhi kriteria inklusi. Pengukuran tingkat kepatuhan menggunakan 
Modified Morisky Scale (MMS), dianalisis denganCase Management Adherence 
Guidelines (CMAG) dan diolah dengan analisis crosstabs dan regression.Hasil 
penelitian menunjukkan 11, 27% pasien tingkat kepatuhannya rendah, 14, 08% 
pasien tingkat kepatuhannya sedangdan 74, 65% pasien tingkat kepatuhannya 
tinggi.Hasil tersebut menunjukkansebagian besar pasien DM tipe 2 di Instalasi Rawat 
Jalan RSUD“X” termasuk kategori tinggi. Untukfaktoryang mempengaruhi 
kepatuhan meliputi sistem kesehatan yaitu kepuasan pelayanan dokter dan tenaga 
kesehatan,informasi mengenai penyakit dan pengobatan penyakit pasien. Faktor 
terapi yaitu kompleksitas regimen pengobatan pasien.Faktor pasien yaitu sikap (rutin 
kontrol) pasien. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan 
penggunaan obat adalah faktor pasien yaitu sikap. 

  
Kata kunci: kepatuhan, diabetes mellitus tipe 2, MMS, CMAG 
 

ABSTRACT 
 
Diabetesmellitusis achronicdiseasethat willbe suffereda lifetime,sorequired 
compliancemanagement.The study was conducted to determinecomplianceleveland 
to know factors contributing compliance to drug usetype 2 DM patients inOutpatient 
Installation Hospital“X”. This type ofstudy is non experimental with descriptive and 
analytic cross sectional method. Sampling by means of purposive sampling. Samples 
weretaken 71 respondents match inclusion criteria. Measurement of compliance 
using Modified Morisky Scale (MMS) then analyzedCase Management Adherent 
Guidelines (CMAG) and processed usingcrosstabsandregressionanalysis. The study 
show 11, 27% patients with low compliance, 14, 08% patients with medium 
complianceand 74, 65% patients with high compliance. The results this study 
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majority oftype 2 DM patientsin theOutpatientInstallationHospital”X”has high 
compliance.The factors contributing compliance to drug use is health systems, the 
satisfaction to doctors and health care, then information about disease and patients 
treatment. Therapeutic factor is complexity patients regimen. Patients factor 
isattitude of patients to treatment. The most dominantfactorcontributingcompliance 
todrug use ispatients factor, attitude of patients to treatment. 
 
Key words: compliance, type 2 diabetes mellitus, MMS, CMAG 
 
PENDAHULUAN 

Salah satu dampak positif pembangunan di bidang kesehatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah menurunnya angka kejadian penyakit 

infeksi dan kekurangan gizi. Di lain pihak penyakit menahun yang disebabkan oleh 

penyakit degeneratif, di antaranya diabetes mellitus meningkat tajam. Perubahan 

perilaku dan gaya hidup masyarakat seperti pola makan yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan tubuh dan kurangnya aktivitas fisik memberi pengaruh terhadap 

meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus (Suyono, 2007).  

Diabetes mellitus merupakan ancaman utama bagi kesehatan umat manusia 

pada abad 21 (Suyono, 2007). Menurut World Health Organization (WHO) 

Indonesia diprediksi mengalami kenaikan jumlah pasien diabetes mellitus dari 8,4 

juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030 (PERKENI, 

2006).Diabetes mellitus merupakan penyakit menahun yang akan diderita seumur 

hidup. Meskipun diabetes mellitus merupakan penyakit yang tidak menyebabkan 

kematian secara langsung, tetapi dapat berakibat fatal bila pengelolaannya tidak tepat 

(Depkes RI, 2005). Pengelolaan penyakit tersebut selain dokter, perawat, ahli gizi 

serta tenaga kesehatan lain, peran pasien dan keluarga sangat penting. Edukasi 

kepada pasien dan keluarganya untuk memahami lebih jauh tentang perjalanan 

penyakit DM, pencegahan, penyulit DM, dan penatalaksanaannya akan sangat 

membantu meningkatkan keikutsertaan mereka dalam usaha memperbaiki hasil 

terapi pengobatan (PERKENI, 2006). 

Di Indonesia penyandang diabetes mellitus tipe 1 sangat jarang, lain halnya 

dengan diabetes mellitus tipe 2 yang meliputi lebih dari 90% dari semua populasi 

diabetes (Suyono, 2007). Banyak profesional kesehatan mengatakan, pasien diabetes 

mellitus tidak mematuhiyang telah direkomendasikan.Umumnya pasien 
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mengekspresikan ketidakpatuhan karena rasa frustasi dan kesedihan mereka dengan 

tidak mengikuti diet, rencana latihan, tidak memeriksakan kadar gula darah bahkan 

tidak mengambil obat-obat mereka (Funnell and Anderson, 2000). Adanya 

ketidakpatuhan pasien pada terapi diabetes mellitus dapat memberikan efek 

terjadinya penyakit penyulit menahun, seperti penyakit serebrovaskular, penyakit 

jantung koroner, penyakit pembuluh darah tungkai, penyulit pada mata, ginjal dan 

syaraf (Waspadji, 2005). 

Kepatuhan merupakan fenomena multifaktor yang ditentukan oleh lima 

faktor yang saling terkait yaitu faktor sosial dan ekonomi, faktor sistem kesehatan, 

faktor kondisi penyakit, faktor terapi dan faktor pasien. Oleh karena itu dalam 

menyelesaikan masalah tentang kepatuhan pasien tidak sepenuhnya terdapat pada 

pasien, namun juga dilakukan adanya pembenahan pada sistem kesehatan dan 

petugas pelayanan kesehatan (WHO, 2003).  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini berupa penelitian non eksperimental dengan metode 

deskriptif dan analitik cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

pasien diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD“X”.Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagian penderita diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat 

Jalan RSUD“X”. 

Pengambilan besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan 

rumus Slovin(Prasetyo dan Jannah, 2005): 

1  

Keterangan :  =  besaran sampel 

 =  besaran populasi 

 = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen 

kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan 

sampel) 

Maka diperoleh jumlah sampel minimal: 

 ,
 = 71,43 ≈ 71 

Jadi, jumlah sampel minimal adalah 71 orang. 



 
 

4 
 

Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Pengambilan 

sampel secara purposive sampling didasarkan pada suatu kriteria  tertentu  yang 

dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010). Kriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Menderita penyakit DM tipe 2 dengan atau tanpa penyakit penyerta 

b. Usia pasien ≥ 20 tahun 

c. Pasien yang saat itu melakukan kontrol dan sebelumnya telah mendapatkan obat 

dalam waktu minimal 1 bulan 

d. Mengkonsumsi obat antidiabetik oral dan bersedia menjawab pertanyaan yang 

diberikan 

  Pengambilan data dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada 

pasien, dengan pertanyaan yang mengarah pada kepatuhan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat yang telah disediakan dalam kuesioner. 

Dalam penelitian ini metode pengukur kepatuhan yang digunakan adalah 

MMS (Modified Morisky Scale).Untuk mengetahui kepatuhan pasien dilihat dari 

tingkat pengetahuan dan motivasi pasien yang sudah menerima terapi pengobatan 

digunakan MMS. Motivasi pasien dilihat dari jawaban kuesioner nomer 1, 2, dan 6 

dengan jumlah skor antara 0-3.Pasien dianggap memiliki motivasi tinggi jika 

memiliki jumlah skor lebih dari 1.Pengetahuan pasien dilihat dari jawaban kuesioner 

nomer 3, 4, dan 5 dengan jumlah skor antara 0-3.Pasien dianggap memiliki 

pengetahuan tinggi jika memiliki jumlah skor lebih dari 1 (CMSA, 2006). 

Untuk mengetahui faktor kepatuhan, data dari tiap-tiap faktor diolah dengan 

analisis crosstabs dan regression. Analisis crosstabs untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat. Jika signifikansi hasil riset < 0, 05, 

maka faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan, sedangkan jika signifikansi hasil 

riset > 0, 05, maka faktor tersebut tidak mempengaruhi kepatuhan (Sarwono, 

2012).Analisis regression untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat. Hasil R square yang tertinggi 

merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Penelitian ini menggunakan data dari hasil kuesioner sebanyak 71 pasien 

yang menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan dari data rekam medis pasien 

rawat jalan di RSUD“X”. 

 Pada penelitian ini pengambilan data usia pasien digunakan untuk 

mengetahui populasi pasien DM tipe 2 serta pengambilan data jenis kelamin 

digunakan untuk mengetahui perbandingan pasien DM tipe 2 perempuan dan laki-

laki di Instalasi Rawat Jalan RSUD“X”. 
Tabel 1. Karakteristik pasien DM Tipe 2 berdasarkan usia dan jenis kelamin di Instalasi 
Rawat Jalan RSUD“X”. 

Usia  
(tahun) Laki – laki Perempuan Jumlah pasien Presentase  

(%) 
< 45 4 5 9 12, 68 

45-54 8 8 16 22, 53 
55-64 13 15 28 39, 44 
≥ 65 9 9 18 25, 35 

 
Dari hasil penelitian menunjukkkan bahwa DM tipe 2 prevalensinya lebih 

tinggi pada usia diatas 45 tahun dibandingkan sebelum 45 tahun. Prevalensi DM tipe 

2 meningkat seiring dengan bertambahnya usia, hal ini berkaitan dengan penurunan 

farmakokinetikadan farmakodinamika pasien (WHO, 2003).Karakteristik pasien 

berdasarkan jenis kelamin diperoleh data laki-laki sebanyak 34 pasien, perempuan 

sebanyak 37 pasien. Besarnya jumlah pasien DM tipe 2 dikalangan perempuan bukan 

menunjukkan perempuan lebih rentan terkena DM tipe 2, karena jenis kelamin bukan 

merupakan faktor risiko penyakit DM. 

Pengambilan data diagnosis penyakit penyerta pasien digunakan untuk 

mengetahui diagnosis penyakit penyerta pasien selain diabetes mellitus tipe 2 di 

Instalasi Rawat Jalan RSUD”X. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 2. Karakteristik pasien berdasarkan diagnosis diabetes mellitus tipe 2 dengan atau 
tanpa penyakit penyerta di Instalasi Rawat Jalan RSUD“X” 
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Diagnosa Jumlah Presentase (%) 
DM tipe 2 22 30, 99 
DM tipe 2 + Hipertensi 24 33, 80 
DM tipe 2 + Iskemic Heart Disease 1 1, 41 
DM tipe 2 + Hiperlipidemia 2 2, 82 
DM tipe 2 + Ulkus 2 2, 82 
DM tipe 2 + ISPA 1 1, 41 
DM tipe 2  + Dispepsia 2 2, 82 
DM tipe 2 + Hipertensi + ISPA 3 4, 23 
DM tipe 2 + Hipertensi + Iskemic Heart Disease 3 4, 23 
DM tipe 2 + Hipertensi + Hiperlipidemia 7 9, 86 
DM tipe 2 + Hipertensi + Gastritis 1 1, 41 
DM tipe 2 + Hipertensi + Spondilosis 1 1, 41 
DM tipe 2+ Iskemic Heart Disease + Vertigo 1 1, 41 
DM tipe 2 + ISPA + Gastritis 1 1, 41 

 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui penyakit penyerta terbesar yang 

menyertai diabetes mellitus tipe 2 adalah  hipertensi sebanyak 24 (33, 80%) pasien. 

Hal ini terjadi karena peningkatan insulin dapat menyebabkan hipertensi karena 

meningkatkan retensi sodium ginjal dan memperbesar aktivitas sistem syaraf 

simpatik. Insulin juga dapat meningkatkan tekanan darah dengan meningkatkan 

kalsium intraseluler yang meningkatkan retensi vaskuler (Triplitt et al., 2008). 

Pada penelitian ini, analisis penggunaan obat dapat dilihat dari diagnosis 

diabetes mellitus dan penyakit penyerta (jika ada). Pengambilan data penggunaan 

obat untuk mengetahui jumlah obat yang digunakan oleh pasien. 
Tabel 3. Jumlah obat yang digunakan dalam 1 bulan terakhir oleh pasien diabetes mellitus 
tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD“X” 

Jenis obat Jumlah Presentase (%) 
0 3 4, 23 
2 3 4, 23 

3-4 37 52, 11 
5-6 22 30, 98 
7-8 6 8, 45 

 
Hasil penelitian menunjukkan jumlah obat yang sering diresepkan dalam 1 

bulan terakhir untuk pasien DM tipe 2 adalah 3-4 jenis obat. 

  Evaluasi tingkat kepatuhan penggunaan obat digunakan untuk mengetahui 

tingkat kepatuhan penggunaan obat pasien DM tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan 

RSUD”X”. 

 

 
Tabel 4.Pengaruh motivasi dan pengetahuan terhadap kepatuhan pasien diabetes mellitus tipe 2 
di Instalasi Rawat Jalan RSUD“X” 

Aspek Kepatuhan (%) Jumlah (%) 
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Rendah Sedang Tinggi 
Motivasi     

Rendah 11, 27 14, 08 0 25, 35 
Tinggi 0 0 74, 65 74, 65 

Pengetahuan     
Rendah 11, 27 0 0 11, 27 
Tinggi 0 14, 08 74, 65 88, 73 

 
  Tabel 4 menunjukkan pasien DM tipe 2 yang memiliki motivasi rendah 

sebesar 25, 35% dan motivasi tinggi sebesar 74, 65%. Sedangkan untuk pasien yang 

memiliki pengetahuan rendah sebesar 11, 27% dan pengetahuan tinggi sebesar 88, 

73%. Selanjutnya untuk pasien yang termasuk kepatuhan rendah sebesar 11, 27%, 

kepatuhan sedang sebesar 14, 08% dan kepatuhan tinggi sebesar 74, 65%. Demikian, 

dapat disimpulkan tingkat kepatuhan pasien diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi 

Rawat Jalan RSUD“X”sebagian besar termasuk tinggi. 

Tingkat kepatuhan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor sosial dan ekonomi, faktor sistem kesehatan, faktor 

kondisi penyakit, faktor terapi dan faktor pasien. 
Tabel 5. Pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap kepatuhan penggunaan obat pada pasien 
diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD“X”.  

Faktor 
Tingkat Kepatuhan N (%) 

Chi square P value 
Rendah Sedang Tinggi 

Pendidikan    

14, 331 0, 707 

Tidak sekolah 0 (0) 0 (0) 2 (2, 82) 
Tidak tamat SD 0 (0) 0 (0) 7 (9, 86) 
SD / Sederajat 3 (4, 23) 0 (0) 7 (9, 86) 
SMP / Sederajat 0 (0) 1 (1, 41) 4 (5, 63) 
SMA / Sederajat 3 (4, 23) 5 (7, 04) 17 (23, 94) 
D1 0 (0) 0 (0) 1 (1, 41) 
D2 0 (0) 1 (1, 41) 3 (4, 23) 
D3 0 (0) 1 (1, 41) 4 (5, 63) 
S1 1 (1, 41) 2 (2, 82) 7 (9, 86) 
S2 1 (1, 41) 0 (0) 1 (1, 41) 

Pekerjaan    

12, 771 0, 122 

Ibu rumah tangga 0 (0) 1 (1, 41) 13 (18, 31) 
Pensiun 1 (1, 41) 5 (7, 04) 13 (18, 31) 
PNS 2 (2, 81) 2 (2, 82) 13 (18, 31) 
Pegawai swasta 1 (1, 41) 1 (1, 41) 3 (4, 23) 
Wiraswasta 4 (5, 64) 1 (1, 41) 11 (15, 49) 

Dukungan keluarga    
5, 115 0, 077 Ya 2 (2, 82) 3 (4, 22) 31 (43, 66) 

Tidak 6 (8, 45) 7 (9, 86) 22 (30, 99) 
Terkendala dengan 
biaya pengobatan    

1, 064 0, 587 Ya 0 (0) 0 (0) 3 (4, 23) 
Tidak 8 (11, 27) 10 (14, 08) 50 (70, 42) 

  
 Faktor sosial dan ekonomi dapat dilihat dari pendidikan, pekerjaan, 

dukungan keluarga dan biaya pengobatan pasien. Dilihat dari pendidikan pasien, 
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pendidikan dapat meningkatkan kepatuhan (Niven, 2002). Berdasarkan hasil analisis 

yang ditunjukkan pada tabel 5, dapat diketahui faktor pendidikan mendapatkan P 

value > 0, 05, hasil tersebut memiliki pengertian bahwa dalam penelitian ini faktor 

pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan.  

 Dilihat dari pekerjaan, berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada 

tabel 5, dapat diketahui pekerjaan mendapatkan P value > 0, 05, hasil tersebut 

memiliki pengertian bahwa dalam penelitian ini pekerjaan tidak mempengaruhi 

kepatuhan. Hasil ini berbeda dengan penelitian Rasaq Adisa et al yang dilakukan di 

Nigeria menyebutkan bahwa pekerjaan mempengaruhi kepatuhan pasien. Pasien 

diabetes yang tidak aktif bekerja memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pasien yang aktif bekerja. Sedangkan dalam penelitian ini pasien diabetes 

yang aktif bekerja dan yang tidak aktif bekerja memiliki potensi kepatuhan sama. 

  Dilihat dari dukungan keluarga pasien, dukungan keluarga dalam bentuk 

dukungan emosional dari anggota keluarga dan teman merupakan faktor-faktor 

penting dalam kepatuhan terhadap program-program medis (Niven, 2002).  

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 5, dapat diketahui  dukungan 

keluarga mendapatkan P value > 0, 05, hasil tersebut memiliki pengertian bahwa 

dalam penelitian ini dukungan keluarga tidak mempengaruhi kepatuhan.  

 Dilihat dari biaya pengobatan, masalah biaya pengobatan merupakan 

hambatan yang besar bagi pasien yang mendapat pelayanan rawat jalan dari klinik 

umum (Asti, 2006). Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 5, dapat 

diketahui biaya pengobatan mendapatkan P value > 0, 05, hasil tersebut memiliki 

pengertian bahwa dalam penelitian ini biaya pengobatan tidak mempengaruhi 

kepatuhan. Tidak mempengaruhinya biaya pengobatan terhadap kepatuhan dalam 

penelitian ini, dapat dihubungkan dengan faktor sistem kesehatan yaitu pembiayaan 

pengobatan dengan ASKES, JAMKESDA, JAMKESMAS oleh sebagian besar 

pasien sehingga pasien mendapatkan keringanan biaya pengobatan.  

 
Tabel  6. Pengaruh faktor sistem kesehatan terhadap kepatuhan penggunaan obat pada pasien 
diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD”X” 

Faktor Tingkat Kepatuhan N (%) Chi square P value Rendah Sedang Tinggi 
Pembiayaan Pengobatan    8, 861 0, 182 
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ASKES 4 (5, 63) 7 (9, 86) 30 (42, 25) 
JAMKESDA 1 (1, 41) 0 (0) 0 (0) 
JAMKESMAS 3 (4, 23) 3 (4, 22) 22 (30, 99) 
Pribadi 0 (0) 0 (0) I (1, 41) 

Kepuasan pelayanan dokter 
dan tenaga kesehatan    

9, 689 0, 008* Ya 6 (8, 45) 10 (14, 08) 52 (73, 24) 
Tidak 2 (2, 82) 0 (0) 1 (1, 41) 

Informasi mengenai 
penyakit dan pengobatan 
penyakit 

   
11, 237 0, 004* 

Ya 2 (2, 82) 7 (9, 86) 43 (60, 57) 
Tidak 6 (8, 45) 3 (4, 22) 10 (14, 08) 

Kepuasan pelayanan apotek    
3, 811 0, 149 Ya 6 (8. 45) 10 (14, 08) 49 (69, 02) 

  Tidak 2 (2, 82) 0 (0) 4 (5, 63) 
 
Faktor sistem kesehatan dapat dilihat dari pembiayaan pengobatan, 

kepuasan pelayanan dokter dan tenaga kesehatan, informasi mengenai penyakit dan 

pengobatan penyakit serta kepuasan pelayanan apotek.Berdasarkan hasil analisis 

yang ditunjukkan pada tabel 6, untuk pembiayaan pengobatan dan kepuasan 

pelayanan apotek mendapatkan P value > 0, 05, hasil tersebut memiliki pengertian 

bahwa dalam penelitian ini pembiayaan pengobatan dan kepuasan pelayanan apotek 

tidak mempengaruhi kepatuhan. Dilihat dari kepuasan pelayanan dokter dan tenaga 

kesehatan, kualitas hubungan antara pasien dan petugas pelayanan kesehatan sangat 

memperbaiki kepatuhan pasien (Asti, 2006), komunikasi dari dokter jauh lebih 

penting dari variabel sosiodemografi dalam mempengaruhi kepatuhan pasien (WHO, 

2003). Sesuai dengan teori tersebut, berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada 

tabel 6, dapat diketahui bahwa kepuasan pelayanan dokter dan tenaga kesehatan 

mendapatkan P value < 0, 05, hasil tersebut memiliki pengertian bahwa dalam 

penelitian ini kepuasan pelayanan dokter dan tenaga kesehatan mempengaruhi 

kepatuhan. 

Dilihat dari informasi mengenai penyakit dan pengobatan penyakit pasien, 

Informasi mengenai penyakit dan pengobatan penyakit adalah suatu hal yang penting 

untuk memberikan umpan balik pada pasien setelah memperoleh informasi mengenai 

diagnosis. Pasien membutuhkan penjelasan tentang kondisinya saat ini, apa 

penyebabnya dan apa yang dapat mereka lakukan dengan kondisi seperti itu (Niven, 

2002). Hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 6, dapat diketahui bahwa informasi 

mengenai penyakit dan pengobatan penyakit  mendapatkan P value < 0, 05, hasil 
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tersebut memiliki pengertian bahwa dalam penelitian ini informasi mengenai 

penyakit dan pengobatan penyakit mempengaruhi kepatuhan. 
Tabel 7. Pengaruh faktor kondisi penyakit terhadap kepatuhan penggunaan obat pada pasien 
diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD”X” 

Faktor Tingkat Kepatuhan N (%) Chi square P value Rendah Sedang Tinggi 
Diagnosa pasien    

0, 476 0, 788 DM Tipe 2 2 (2, 82) 2 (2, 82) 16 (22, 54)  
DM Tipe 2 dengan   
penyakit penyerta 6 (8, 45) 8 (11, 26) 37 (52, 11) 

Lama menderita penyakit 
(tahun)    

2, 671 0, 614 < 5 5 (7, 04) 7 (9, 86) 26 (36, 62) 
5-10 2 (2, 82) 1 (1, 41) 18 (25, 35) 
>  10 1 (1, 41) 2 (2, 82) 9 (12, 68) 

Kondisi lebih baik setelah 
enggunakan obat dokter    

0, 100 0, 951 Ya 6 (8, 45) 8 (11, 26) 40 (56, 34) 
Tidak 2 (2, 82) 2 (2, 82) 13 (18, 31) 

Faktor kondisi penyakit dapat dilihat dari diagnosis pasien, lama menderita 

dan kondisi pasien setelah menggunakan obat dokter. Dilihat dari diagnosis pasien, 

berdasarkan hasil analisis pada tabel 7 dapat diketahui untuk diagnosis pasien 

memiliki P value > 0, 05, hasil tersebut memiliki pengertian bahwa dalam penelitian 

ini diagnosis pasien tidak mempengaruhi kepatuhan. Dilihat dari lama menderita 

penyakit, lamanya penyakit memberikan efek negatif terhadap kepatuhan pasien, 

makin lama pasien mengidap penyakit, makin kecil pasien tersebut patuh pada 

pengobatan (Asti, 2006). Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 7 

dapat diketahui untuk lama menderita penyakit memiliki P value > 0, 05, hasil 

tersebut memiliki pengertian bahwa dalam penelitian ini lamanya menderita penyakit 

tidak mempengaruhi kepatuhan. 

Dilihat dari kondisi pasien setelah menggunakan obat dokter. Hasil analisis 

yang ditunjukkan pada tabel 7 dapat diketahui kondisi pasien setelah menggunakan 

obat dokter mendapatkan P value > 0, 05, hasil tersebut memiliki pengertian bahwa 

dalam penelitian ini kondisi pasien setelah menggunakan obat dokter tidak 

mempengaruhi kepatuhan. 

 
 

 

Tabel 8. Pengaruh faktor terapi terhadap kepatuhan penggunaan obat pada pasien diabetes 
mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD”X” 

Faktor Tingkat Kepatuhan N (%) Chi square P value 
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Rendah Sedang Tinggi 
Jumlah obat yang digunakan 
dalam 1 bulan terakhir (jenis)    

32, 071 0, 000* 
0 3 (4, 23) 0 (0) 0 (0)  
2 1 (1, 41) 0 (0) 2 (2, 82) 
3 -4 0 (0) 4 (5, 63) 33 (46, 48) 
5-6 3 (4, 23) 4 (5, 63) 14 (19, 72) 
7-8 1 (1, 41) 2 (2, 82) 4 (5, 63) 

Lama pengobatan (tahun)    

3, 273 0, 513 < 5 6 (8, 45) 7 (9, 86) 29 (40, 85) 
5-10 2 (2, 82) 1 (1, 41) 15 (21, 13) 
>  10 0 (0) 2 (2, 82) 9 (12, 68) 

Kenyamanan dengan cara   
penggunaan obat    

2, 284 0, 319 Ya 8 (11, 27) 9 (12, 67) 52 (73, 24) 
Tidak 0 (0) 1 (1, 41) 1 (1, 41) 

Pengaruh  obat yang tidak 
dnginkan    

0, 836 0, 658 Ya 0 (0) 1 (1, 41) 5 (7, 04) 
Tidak 8 (11, 27) 9 (12, 67) 48 (67, 61) 

 
Faktor terapi dapat dilihat dari jumlah obat yang digunakan dalam 1 bulan 

terakhir, lama pengobatan, kenyamanan dengan cara penggunaan obat dan pengaruh 

obat yang tidak diinginkan. Dilihat dari jumlah obat yang digunakan oleh pasien, 

Secara umum, semakin kompleks regimen pengobatan, semakin kecil kemungkinan 

pasien akan mematuhinya (Asti, 2006).  Berdasarkan hasil analisis pada tabel 8dapat 

diketahui untuk jumlah obat yang digunakan memiliki P value < 0, 05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini jumlah obat yang digunakan 

mempengaruhi kepatuhan pasien.  

Dilihat dari lama pengobatan, kenyamanan dengan cara penggunaan obat dan  

pengaruh obat yang tidak diinginkan, berdasarkan tabel 8 mendapatkan P value > 0, 

05, hasil tersebut memiliki pengertian bahwa dalam penelitian ini lama pengobatan, 

kenyamanan dengan cara penggunaan obat dan pengaruh obat yang tidak diinginkan 

tidak mempengaruhi kepatuhan. 

 

 

 

 

 
Tabel 9. Pengaruh faktor pasien terhadap kepatuhan penggunaan obat pada pasien diabetes 
mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD”X” 

Faktor Tingkat Kepatuhan N (%) Chi square P value Rendah Sedang Tinggi 
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Usia (tahun)    

6, 206 0, 401 
< 45 2 (2, 82) 0 (0) 7 (9, 86) 
45-54 2 (2, 82) 4 (5, 63) 10 (14, 08) 
55-64 1 (1, 41) 4 (5, 63) 23 (32, 40) 
≥ 65 3 (4, 23) 2 (2, 82) 13 (18, 31) 

Jenis Kelamin    
0, 846 0, 655 Laki – laki 5 (7, 04) 5 (7, 04) 24 (33, 80) 

Perempuan 3 (4, 23) 5 (7, 04) 29 (40, 85) 
Sikap (rutin kontrol)    

15, 218 *0, 000 Ya 3 (4, 23) 9 (12, 67) 48 (67, 61) 
Tidak 5 (7, 04) 1 (1, 41) 5 (7, 04) 

Persepsi (penggunaan obat 
selain obat dokter)    

4, 858 0, 088 Ya 5 (7, 04) 2 (2, 82) 14 (19, 72) 
Tidak 3 (4, 23) 8 (11, 26) 39 (54, 93) 

Faktor pasien dapat dilihat dari usia, jenis kelamin, sikap (rutin kontrol) dan 

persepsi pasien (penggunaan obat selain obat dokter). Usia merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi kepatuhan, meskipun tidak konsisten (WHO, 2003). Usia 

berpengaruh terhadap kepatuhan dalam menerapkan terapi non farmakologi berupa 

aktivitas fisik. Pada kasus diabetes, pasien yang muda lebih banyak melakukan terapi 

fisik sehingga mengeluarkan kalori lebih banyak daripada pasien yang lebih tua. 

Orang tua lebih mematuhi regimen pengobatannya daripada orang muda (Asti, 

2006). Hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 9 dapat diketahui usia memiliki P 

value > 0, 05 yang memiliki pengertian bahwa dalam penelitian ini usia tidak 

mempengaruhi kepatuhan.  

Dilihat dari jenis kelamin pasien, usia, jenis kelamin dan ras mempengaruhi 

tingkat kepatuhan pengobatan (Linda, 2004). Berdasarkan hasil analisis yang 

ditunjukkan pada tabel 9 dapat diketahui jenis kelamin memiliki P value > 0, 05 yang 

memiliki pengertian bahwa dalam penelitian ini jenis kelamin tidak mempengaruhi 

kepatuhan. Hasil ini berbeda dengan penelitian Rasaq Adisa et al yang dilakukan di 

Nigeria yang menyebutkan bahwa jenis kelamin mempengaruhi kepatuhan pasien. 

Pasien diabetes pria di Nigeria memiliki kecenderungan lebih besar untuk lupa 

minum obat dibandingkan dengan pasien diabetes wanita. Sedangkan dalam 

penelitian ini, pasien diabetes pria maupun wanita sama-sama berpotensi untuk lupa 

minum obat. 

 Dilihat dari sikap (rutin kontrol) pasien, hasil analisis yang ditunjukkan 

pada tabel 9 dapat diketahui sikap (rutin kontrol) memiliki P value < 0, 05, hasil 

tersebut memiliki pengertian bahwa dalam penelitian ini sikap (rutin kontrol) 
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mempengaruhi kepatuhan. Dilihat dari persepsi (penggunaan obat selain obat 

dokter), berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 9 dapat diketahui 

persepsi memiliki P value > 0, 05, hasil tersebut memiliki pengertian bahwa dalam 

penelitian ini persepsi (penggunaan obat selain obat dokter) tidak mempengaruhi 

kepatuhan. 
Tabel 10. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di 
Instalasi Rawat Jalan RSUD”X” 

Faktor R square 
Faktor sistem kesehatan  

Faktor kepuasan pelayanan dokter dan tenaga kesehatan 0, 090 
Faktor Informasi penyakit dan pengobatan penyakit 0,143 

Faktor terapi  
Jumlah obat yang digunakan dalam 1 bulan terakhir 0, 017 

Faktor pasien  
Sikap (rutin kontrol) 0, 161 

 
Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 10 dapat diketahui 

bahwa faktor pasien yaitu sikap (rutin kontol) memilkiR square tertinggi yaitu 0, 

161. Hasil tersebut memiliki pengertian bahwa faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di 

Instalasi Rawat Jalan RSUD”X”adalah faktor pasien yaitu sikap (rutin kontrol). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian evaluasi tingkat kepatuhan penggunaan obat pada 

pasien diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD”X”, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut:  

1. Tingkat kepatuhan penggunaan obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di 

Instalasi Rawat Jalan RSUD”X”untuk kepatuhan tinggi sebanyak 53 pasien (74, 

65%), kepatuhan sedang sebanyak 10 pasien (14, 08%) dan kepatuhan rendah 

sebanyak 8 pasien (11, 27%). 

2. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat meliputi: 

a. Faktor sistem kesehatan yaitu kepuasan pelayanan dokter dan tenaga kesehatan 

serta informasi mengenai penyakit dan pengobatan penyakit pasien.  

b. Faktor terapi yaitu kompleksitas regimen pengobatan pasien. 

c. Faktor pasien yaitu sikap (rutin kontrol) pasien terhadap pengobatan. 

3. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat 

adalah faktor pasien yaitu sikap (rutin kontrol). 
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Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut peneliti memiliki saran sebagai 

berikut: 

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan kepatuhan penggunaan 

obat dan pengaruhnya terhadap penurunan kadar gula darah di Instalasi Rawat 

Jalan RSUD”X”. 

2. Diperlukan konseling kepada pasien oleh apoteker sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan dalam menjalani pengobatan dan meningkatkan keberhasilan terapi 

pasien. 

3. Perlu menjaga kualitas pelayanan dokter dan tenaga kesehatan RSUD”X”.   
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