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ABSTRAK 
 

Hipertensi merupakan penyakit yang memerlukan terapi jangka panjang, 
sehingga diperlukan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan untuk 
mengontrol tekanan darah dan menurunkan risiko komplikasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan obat pada pasien 
hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSUD “X” dan mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi. Penelitian ini 
menggunakan metode survei deskriptif dan analitik cross sectional. Teknik 
pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Jumlah sampel yang diambil 
sebanyak 70 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Pengukuran tingkat kepatuhan 
menggunakan metode Modified Morisky Scale (MMS) dan dianalisis menggunakan 
Case Management Adherence Guidelines (CMAG). Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi dianalisis 
menggunakan Crosstabs untuk mengetahui nilai Chi Square dan Pvalue serta 
dianalisis regresi linier untuk mengetahui nilai R2. Hasil penelitian menunjukkan 
tingkat kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi di Instalasi Rawat Jalan 
RSUD “X”, yaitu 77,14% pasien memiliki tingkat kepatuhan tinggi, 10,00% pasien 
memiliki tingkat kepatuhan sedang dan 12,86% pasien memiliki tingkat kepatuhan 
rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien 
hipertensi, yaitu dukungan keluarga (faktor sosial ekonomi); jumlah obat dan lama 
pengobatan (faktor terapi); usia dan rutin kontrol (faktor pasien). Faktor paling 
dominan mempengaruhi kepatuhan adalah rutin kontrol. 

 
Kata kunci : kepatuhan, hipertensi, MMS, CMAG 

 
ABSTRACT 

 
Hypertension is a disease that requires long-term therapy, so that required 

patients compliance in treatment to control blood pressure and reduce risk of 
complications. This study aims to determine compliance level to the use of drugs in 
hypertensive patients at the Outpatient Installation of Hospital “X” and determine 
factors contributing compliance to the use of drugs in hypertensive patients. This 
study was descriptive and cross sectional analytic survey study. Sampling techniques 
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was purposive sampling. Total samples taken were 70 patients, who fulfilled all the 
inclusion criteria. Measurement of compliance using Modified Morisky Scale (MMS) 
and analyzed using Case Management Guidelines adherence (CMAG). Factors 
contributing to the use of drugs in hypertensive patients were analyzed using 
Crosstabs analysis to determine Chi Square value and Pvalue and linier regression 
analysis to determine R2 value. The results show that compliance level to the use of 
drugs in hypertensive patients at the Outpatient Installation of Hospital “X” were 
77,14% of patients had a high compliance, 10,00% of patients had a moderate 
compliance and 12,86% of  patients had a low compliance. Factors contributing 
compliance to the use of drugs in hypertensive patients were family support 
(socioeconomic related factors); number of drugs, long-suffering and duration of 
treatment (therapy related factors); age and check up routinely (patient related 
factors).  The most dominant factors contributing compliance were check up 
routinely. 

 
Key words : compliance, hypertension, MMS, CMAG 
 
PENDAHULUAN 

Gaya hidup modern yang multikompleks menuntut siapa saja untuk 

mengikuti pola-pola aktivitas dan konsumsi produk modern.  Life style masyarakat 

berubah, terlebih lagi pola konsumsi makanan dan minuman. Produk makanan 

modern dipengaruhi oleh bahan makanan dengan kadar lemak dan garam yang 

tinggi. Hal ini memicu kemunculan penyakit kardiovaskuler, seperti hipertensi 

(Sutanto, 2010). Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik 

sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg (Price & Wilson, 

2005).  Sistolik adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke dalam 

pembuluh nadi (saat jantung mengerut). Diastolik adalah tekanan darah pada saat 

jantung mengembang dan menyedot darah kembali (pembuluh nadi mengempis 

kosong) (Sutanto, 2010). 

Menurut data JNC 7 (2003), hampir 1 milyar penduduk dunia menderita 

hipertensi. Menurut data Riskesdas 2007, prevalensi hipertensi pada penduduk umur 

18 tahun ke atas di Indonesia sebesar 31,7%. Prevalensi hipertensi di Provinsi Jawa 

Tengah sebesar 37% (Litbangkes, 2008). Pada tahun 2010, angka kejadian hipertensi 

di RSUD “X” menempati peringkat 5 dari 10 besar peringkat penyakit yang diderita 

pasien di rumah sakit tersebut, yaitu sebanyak 2799 pasien. Diperkirakan sekitar 80% 
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kenaikan kasus hipertensi terutama di negara berkembang dari 639 juta kasus di 

tahun 2000, diperkirakan menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025. Prediksi ini 

didasarkan pada angka penderita hipertensi dan pertambahan penduduk saat ini 

(Armilawaty et al., 2007). 

Perjalanan penyakit hipertensi perlahan (Price and Wilson, 2005). Pada 

kebanyakan kasus, hipertensi terdeteksi saat pemeriksaan fisik karena alasan 

penyakit tertentu, sehingga sering disebut sebagai silent killer (Muchid et al., 2006). 

Hipertensi umumnya terjadi tanpa gejala (asimptomatis). Sebagian besar orang tidak 

merasakan apa pun, walau tekanan darahnya sudah jauh di atas normal. Peninggian 

tekanan darah terkadang merupakan satu-satunya gejala. Hal ini dapat berlangsung 

bertahun-tahun, sampai akhirnya penderita (yang tidak merasa menderita) jatuh ke 

dalam kondisi darurat, dan bahkan terkena penyakit jantung, stroke atau kerusakan 

ginjal. Komplikasi ini yang kemudian banyak berujung pada kematian (Hartono, 

2011). Hipertensi merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia 

dengan proporsi sebesar 6,8%. Di Indonesia sebanyak 24% kasus hipertensi 

terdiagnosis oleh tenaga kesehatan dan 76% kasus hipertensi belum terdiagnosis 

(Litbangkes, 2008). 

Tujuan pengobatan pada penderita hipertensi adalah untuk meningkatkan 

kualitas hidup. Diperlukan suatu terapi jangka panjang bagi penderita hipertensi. 

Sayangnya, banyak yang berhenti berobat ketika merasa tubuhnya sedikit membaik, 

sehingga diperlukan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan hipertensi agar 

didapatkan kualitas hidup pasien yang lebih baik (Wibawa, 2008). Ketidakpatuhan 

dapat menyebabkan tujuan terapi dari pasien tidak tercapai dan terjadi peningkatan 

biaya kesehatan (CMSA, 2006). Kemungkinan faktor yang berkontribusi terhadap 

ketidakpatuhan penggunaan obat antihipertensi, antara lain kesalahpahaman tentang 

regimen pengobatan, kompleksitas regimen pengobatan, efek samping obat, 

kekhawatiran pada saat mengambil obat dan hubungan yang terjalin antara pasien 

dan dokter (Thrall & Lane, 2004). 

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana pasien mengikuti suatu 

regimen yang diresepkan oleh profesional kesehatan (Edward & Roden, 2008). 

Kepatuhan merupakan fenomena multidimensi yang ditentukan oleh 5 faktor yang 
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saling terkait, yaitu faktor sosial ekonomi, faktor sistem kesehatan, faktor terapi, 

faktor kondisi penyakit dan faktor pasien (WHO, 2003). Metode yang dapat 

digunakan untuk pengukuran kepatuhan pasien dalam pengobatan, yaitu Drug 

Assays, Observation, Electronic Monitors, Pill Count, Provider Estimates, dan 

Patient Reports (Rapoff, 2010). Kepatuhan pasien dapat diukur dari motivasi dan 

pengetahuannya. Pada pasien yang baru menjalankan terapi, untuk mengetahui 

pengetahuan dan motivasi pasien terhadap penyakitnya, metode pengukuran yang 

dapat digunakan, yaitu The Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine Reviced 

(REALM-R), The Medication Knowledge Survey, Readlines Ruler, dan Duke-UNC 

Functional Social Support Questionnaire (FSSQ). Pada pasien yang sudah 

menjalankan terapi, untuk mengetahui pengetahuan dan motivasi pasien terhadap 

penyakitnya, dapat diukur dengan menggunakan metode Modified Morisky Scale 

(MMS) (CMSA, 2006). 

Kepatuhan minum obat pada pengobatan hipertensi penting karena dengan 

minum obat antihipertensi secara teratur dapat mengontrol tekanan darah, sehingga 

dalam jangka panjang risiko kerusakan organ-organ penting tubuh, seperti jantung, 

ginjal, dan otak dapat dikurangi. Menurut Utami (2009), terdapat hubungan antara 

kepatuhan dengan nilai tekanan darah pada pasien hipertensi. Dengan demikian, 

pemeriksaan tekanan darah secara teratur mempunyai arti penting dalam perawatan 

hipertensi (Price & Wilson, 2005). Strategi yang paling efektif untuk meningkatkan 

kepatuhan pasien terhadap terapi obat demi mencapai target tekanan darah yang 

diinginkan adalah dengan kombinasi strategi, seperti edukasi, modifikasi sikap dan 

sistem yang mendukung (Muchid et al., 2006). 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian non eksperimental dengan metode 

survei deskriptif dan survei analitik cross sectional dengan kepatuhan sebagai 

variabel tergantung dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan sebagai 

variabel bebas. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Jumlah 

sampel yang diambil sebanyak 70 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. 

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara yang mengarah pada kepatuhan dan 
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faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat serta mengambil data 

rekam medis. 

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan 

perhitungan data secara kuantitatif dalam bentuk persen (%), meliputi karakteristik 

pasien (usia, jenis kelamin dan diagnosis penyerta pasien), profil penggunaan obat 

(jumlah obat yang digunakan oleh pasien dalam sebulan terakhir), dan evaluasi 

kepatuhan pasien (motivasi, pengetahuan pasien dan tingkat kepatuhan). Metode 

pengukuran yang digunakan adalah Modified Morisky Scale (MMS) dengan 

menggunakan 6 pertanyaan, meliputi aspek motivasi dan pengetahuan pasien 

terhadap pengobatan yang dilakukan. Pertanyaan 1, 2, dan 6 mengenai motivasi, 

sedangkan pertanyaan 3, 4, dan 5 mengenai pengetahuan. Kemudian dianalisis 

menggunakan Case Management Adherence Guideline (CMAG). Semua pertanyaan 

dijawab “ya” atau “tidak” dan setiap jawaban diberi nilai. Untuk pertanyaan 

motivasi, setiap jawaban “tidak” mendapat nilai 1 dan setiap jawaban “ya” mendapat 

nilai 0. Jika jumlah nilai pasien adalah 0-1, maka motivasi pasien rendah. Jika nilai 

pasien >1, maka motivasi pasien tinggi. Untuk pertanyaan pengetahuan, jawaban 

“tidak” pada pertanyaan 3 dan 4 mendapat nilai 1 dan jawaban “ya” mendapat nilai 

0. Pada pertanyaan 5, jawaban “tidak” mendapat nilai 0 dan jawaban “ya” mendapat 

nilai 1. Jika total nilai pasien adalah 0-1, maka pengetahuan pasien rendah. Jika total 

nilai pasien >1, maka pengetahuan pasien tinggi. 

Penilaian kepatuhan berdasarkan motivasi dan pengetahuan pasien. Jika 

motivasi dan pengetahuan pasien rendah, maka tingkat kepatuhan pasien rendah. Jika 

pasien memiliki motivasi tinggi dan pengetahuan rendah atau motivasi rendah dan 

pengetahuan tinggi, maka tingkat pengetahuan pasien sedang. Jika motivasi dan 

pengetahuan pasien tinggi, maka tingkat kepatuhan pasien tinggi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi dianalisis 

menggunakan Crosstabs untuk mengetahui nilai Chi Square dan Pvalue, kemudian 

dianalisis regresi linier untuk mengetahui nilai R2 agar diketahui faktor yang paling 

dominan. Faktor dengan nilai R2 paling besar merupakan faktor yang paling dominan 

mempengaruhi kepatuhan. 
 



 
 

6 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian diketahui karakteristik pasien berdasarkan usia,  

persentase terbesar terjadi pada kelompok usia ≥65 tahun, yaitu sebesar 37,14% 

dengan jumlah pasien laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Persentase terbesar 

kedua terjadi pada kelompok usia 55-64 tahun, yaitu sebesar 34,29% dengan jumlah 

pasien perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Pada kelompok usia 45-54 tahun 

sebesar 21,43% dengan jumlah pasien perempuan lebih banyak daripada laki-laki. 

Pada kelompok usia <45 tahun sebesar 7,14% dengan jumlah pasien perempuan 

lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya 

usia, semakin besar risiko mengalami hipertensi. Usia merupakan faktor risiko yang 

tidak dapat dimodifikasi. Dengan bertambahnya usia, arteri kehilangan elastisitas 

atau kelenturannya (Staessen et al., 2003). Dari tabel 1, diketahui bahwa jumlah 

pasien hipertensi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini dikarenakan 

perempuan mengalami menopause, yang pada kondisi tersebut terjadi perubahan 

hormonal, yaitu terjadi penurunan perbandingan esterogen dan androgen yang 

menyebabkan peningkatan pelepasan renin, sehingga dapat memicu peningkatan 

tekanan darah (Coylewright et al., 2008). 
Tabel 1. Karakteristik pasien hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSUD “X” 
berdasarkan usia dan jenis kelamin 

Kelompok usia 
(tahun) 

Jenis Kelamin Jumlah 
pasien 

Persentase 
(%) Laki-laki Perempuan 

< 45 2 3 5 7,14  
45-54 4 11 15 21,43  
55-64 7 17 24 34,29 
≥ 65 15 11 26 37,14  
Total 28 42 70 100  

Karakteristik pasien berdasarkan diagnosis penyakit, diketahui bahwa pasien 

hipertensi tanpa diagnosis penyakit penyerta hanya sebesar 8,57%. Kebanyakan 

pasien terdiagnosis hipertensi dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta terbanyak 

yang diderita pasien adalah diabetes mellitus sebesar 38,57%. Perkembangan 

hipertensi berhubungan dengan abnormalitas metabolisme. Peningkatan konsentrasi 

insulin dapat menyebabkan hipertensi karena terjadi peningkatan retensi sodium 

ginjal dan peningkatan aktivitas sistem syaraf simpatik. Insulin juga dapat 

meningkatkan tekanan darah dengan meningkatkan kalsium intraseluler yang 

meningkatkan resistensi pembuluh darah (Dipiro et al., 2008). Penyakit penyerta 
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terbanyak kedua adalah diabetes melitus disertai dislipidemia sebesar 7,14%. 

Beberapa kriteria yang sering ada pada pasien hipertensi, yaitu peningkatan tekanan 

darah, obesitas, dislipidemia dan peningkatan glukosa darah (Dipiro et al., 2008). 
Tabel 2. Karakteristik pasien hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSUD “X” 
berdasarkan diagnosis hipertensi dengan atau tanpa penyakit penyerta 

Diagnosis Jumlah Persentase (%) 
Hipertensi 6 8,57 
Hipertensi+diabetes mellitus 27 38,57 
Hipertensi+dislipidemia 1 1,43 
Hipertensi+dispepsia 1 1,43 
Hipertensi+gastritis 3 4,29 
Hipertensi+chepalgia 1 1,43 
Hipertensi +CHF 3 4,29 
Hipertensi+hipertiroid 1 1,43 
Hipertensi+HHD kompensata 1 1,43 
Hipertensi +IHD 2 2,86 
Hipertensi+ISK 1 1,43 
Hipertensi+ISPA 2 2,86 
Hipertensi+osteoartritis 2 2,86 
Hipertensi+diabetes mellitus+ISPA 2 2,86 
Hipertensi+diabetes mellitus+IHD 1 1,43 
Hipertensi+diabetes mellitus+dislipidemia 5 7,14 
Hipertensi+diabetes mellitus+dispepsia 1 1,43 
Hipertensi+diabetes mellitus+spondilosis 1 1,43 
Hipertensi+dislipidemia+ISPA 1 1,43 
Hipertensi+dislipidemia+gastritis 1 1,43 
Hipertensi+dispepsia+ISK 1 1,43 
Hipertensi+dispepsia+ISPA 1 1,43 
Hipertensi+dispepsia+LBP 1 1,43 
Hipertensi+gastritis+CHF 1 1,43 
Hipertensi+gastritis+LBP 1 1,43 
Hipertensi+BPH +insufisiensi renal 1 1,43 
Hipertensi+PPOK+ISK 1 1,43 

Total 70 100 

Pada tabel 3, pada profil penggunaan obat diketahui bahwa dalam sebulan 

terakhir 18,57% pasien tidak menggunakan obat, 1,43% pasien menggunakan 1 jenis 

obat, 70,00% pasien menggunakan 3-5 jenis obat dan 10,00% pasien menggunakan 

6-8 jenis obat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kompleksitas regimen pengobatan 

pada pasien hipertensi Instalasi Rawat Jalan RSUD “X”. 
Tabel 3. Gambaran jumlah obat yang digunakan oleh pasien hipertensi di Instalasi 
Rawat Jalan RSUD “X” 

Jumlah obat (jenis) Jumlah pasien Persentase (%) 
0 13 18,57 
2 1 1,43 

3-5 49 70,00 
6-8 7 10,00 

Total 70 100 
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Penilaian motivasi dan pengetahuan pasien berdasarkan nilai total jawaban 

pasien dari pertanyaan Modified Morisky Scale (MMS). Dari tabel 4, diketahui 

bahwa 82,86% pasien hipertensi memiliki motivasi tinggi dan 17,14% pasien 

memiliki motivasi rendah. Pada aspek pengetahuan, 81,43% pasien hipertensi 

memiliki pengetahuan tinggi dan 18,57% pasien memiliki pengetahuan rendah. 

Sebagian besar pasien memiliki motivasi dan pengetahuan yang tinggi. Tingginya 

motivasi dan pengetahuan pasien terhadap pengobatan yang dilakukan memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan. 

Penilaian tingkat kepatuhan pasien berdasarkan motivasi dan pengetahuan 

pasien. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 12,86% pasien memiliki tingkat 

kepatuhan rendah dengan motivasi dan pengetahuan rendah. Sebanyak 77,14% 

pasien memiliki tingkat kepatuhan tinggi dengan motivasi dan pengetahuan tinggi. 

Sebanyak 10,00% pasien memiliki tingkat kepatuhan sedang dengan motivasi tinggi 

dan pengetahuan rendah atau dengan motivasi rendah dan pengetahuan tinggi. Pasien 

dengan kategori tinggi dapat dikatakan bahwa pasien tersebut patuh. Pasien dengan 

kategori rendah dikatakan bahwa pasien tersebut tidak patuh. Pasien dengan kategori 

sedang berpotensi untuk menjadi patuh atau tidak patuh. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar pasien hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSUD 

“X” memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.  
Tabel 4. Gambaran motivasi dan pengetahuan terhadap tingkat kepatuhan penggunaan 
obat pada pasien hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSUD “X” 

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

Rendah 
Tinggi 

 
12,86 
0,00 

 
4,28 
5,72 

 
0,00 
77,14 

 
17,14 
82,86 

Total 12,86 10,00 77,14 100,00 
Pengetahuan 

Rendah 
Tinggi 

 
12,86 
0,00 

 
5,72 
4,28 

 
0,00 
77,14 

 
18,57 
81,43 

Total 12,86 10,00 77,14 100,00 

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan, meliputi faktor sosial 

ekonomi, faktor sistem kesehatan, faktor kondisi, faktor terapi dan faktor pasien. 

Faktor sosial ekonomi dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, ada 

tidaknya kendala biaya pengobatan dan dukungan keluarga dalam mengingatkan 

minum obat. Dari tabel 5, diketahui bahwa pada faktor sosial ekonomi yang memiliki 
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pengaruh signifikan terhadap kepatuhan hanya dukungan keluarga, karena 

Pvalue=0,014 dan Pvalue<0,05. Adanya dukungan keluarga dalam mengingatkan 

minum obat menjadikan pasien hipertensi lebih patuh. Menurut WHO (2003), 

rendahnya tingkat pendidikan, tingginya biaya pengobatan, pengangguran, 

kemiskinan dan kurangnya dukungan keluarga dapat mempengaruhi kepatuhan. 
Tabel 5. Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kepatuhan penggunaan obat pada pasien 
hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSUD “X” 

Faktor Tingkat kepatuhan N (%) Chi 
square P value Rendah Sedang Tinggi 

Tingkat Pendidikan 
Tidak Sekolah 
SD/sederajat 
SLTP/sederajat 
SLTA/sederajat 
D3/S1 

 
0 (0,00) 
2 (2,86) 
0 (0,00) 
4 (5,72) 
3 (4,29) 

 
0 (0,00) 
2 (2,86) 
2 (2,86) 
2 (2,86) 
1 (1,43) 

 
10 (14,29) 
11 (15,71) 

5 (7,14) 
13 (18,57) 
15 (21,43) 

8,251 0,409 

Pekerjaan 
Ibu Rumah Tangga/Tidak Bekerja 
Pegawai Negeri 
Pegawai Swasta 
Petani 
Wiraswasta 
Pensiun 
Buruh 

 
1 (1,43) 
3 (4,29) 
1 (1,43) 
0 (0,00) 
2 (2,86) 
1 (1,43) 
1 (1,43) 

 
3 (4,29) 
2 (2,86) 
0 (0,00) 
0 (0,00) 
0 (0,00) 
1 (1,43) 
1 (1,43) 

 
15 (21,43) 

5 (7,14) 
1 (1,43) 

7 (10,00) 
5 (7,14) 

20 (28,57) 
1 (1,43) 

18,217 0,109 

Penghasilan 
 ≤ Rp 1 juta 
> Rp 1 juta-Rp 5 juta 

 
4 (5,72) 
5 (7,14) 

 
3 (4,29) 
4 (5,71) 

 
26 (37,14) 
28 (40,00) 

0,100 0,951 

Terkendala Biaya Pengobatan 
Ya 
Tidak 

 
3 (4,29) 
6 (8,57) 

 
0 (0,00) 

7 (10,00) 

 
20 (28,57) 
34 (48,57) 

3,854 0,146 

Dukungan Keluarga (dalam 
mengingatkan minum obat) 

Ya 
Tidak 

 
 

0 (0,00) 
9 (12,86) 

 
 

2 (2,86) 
5 (7,14) 

 
 

21 (30,00) 
33 (47,14) 

8,564 0,014* 

*signifikan      

Faktor sistem kesehatan, meliputi sikap tenaga kesehatan, pembiayaan 

kesehatan, mudah tidaknya mendapatkan obat yang diresepkan di apotek dan 

informasi yang diberikan kepada pasien. Dari tabel 6, diketahui bahwa sikap tenaga 

kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan mudah tidaknya mendapatkan obat yang 

diresepkan di apotek tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, karena 

Pvalue>0,05. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa tidak adanya 

asuransi kesehatan, distribusi obat yang kurang (WHO, 2003) dan hubungan yang 

terjalin antara pasien dan dokter (Thrall & Lane, 2004) mempengaruhi kepatuhan 

pasien. Dari tabel 7, diketahui bahwa semua pasien memperoleh informasi. Informasi 
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yang paling banyak diberikan adalah cara dan waktu yang tepat untuk minum obat 

dan makanan/minuman pantangan. Tidak ada pasien yang diberikan informasi 

mengenai efek samping obat. Hal ini menunjukkan bahwa pasien tidak memperoleh 

informasi yang cukup tentang penyakitnya dan cara pengobatannya. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, kerja dokter yang banyak di RSUD tersebut menyebabkan 

waktu konsultasi pasien menjadi singkat, sehingga pasien tidak memperoleh 

informasi yang cukup. Konsultasi yang singkat mempengaruhi kepatuhan pasien 

(WHO, 2003). 
Tabel 6. Pengaruh faktor sistem kesehatan terhadap kepatuhan penggunaan obat pada 
pasien hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSUD “X” 

Faktor Tingkat Kepatuhan N (%) Chi 
Square P value Rendah Sedang Tinggi 

Sikap Tenaga Kesehatan 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 

 
7 (10,00) 
2 (2,86) 
0 (0,00) 

 
7 (10,00) 
0 (0,00) 
0 (0,00) 

 
32 (45,71) 
21 (30,00) 

1 (1,43) 

5,298 0,258 

Pembiayaan Kesehatan 
ASKES 
JAMKESMAS 
JAMKESDA 
Pribadi 

 
5 (7,14) 
1 (1,43) 
2 (2,86) 
1 (1,43) 

 
7 (10,00) 
0 (0,00) 
0 (0,00) 
0 (0,00) 

 
33 (47,14)  

9 (12,86) 
4 (5,71) 

8 (11,43) 

6,582 0,361 

Mudah Mendapatkan Obat yang 
Diresepkan di Apotek 

Ya 
Tidak 

 
 

8 (11,43) 
1 (1,43) 

 
 

7 (10,00) 
0 (0,00) 

 
 

51 (72,85) 
3 (4,29) 

0,913 0,633 

Tabel 7. Gambaran informasi yang diberikan kepada pasien hipertensi di 
Instalasi Rawat Jalan RSUD “X” 

Faktor Jumlah Pasien 
Memperoleh  informasi  

Ya 
Tidak 

 
70 
0 

Informasi yang diperoleh 
Cara dan waktu yang tepat untuk minum obat 
Kegunaan masing-masing obat 
Efek samping obat 
Makanan/minuman pantangan 
Pola hidup 
Rutin Kontrol 

 
70 
16 
0 

36 
12 
2 

Faktor terapi dilihat dari jumlah obat yang digunakan pasien dalam sebulan 

terakhir, ada tidaknya keluhan setelah menggunakan obat dan lama pasien menjalani 

pengobatan. Dari tabel 8, diketahui jumlah obat yang digunakan pasien dan lama 

pengobatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, karena Pvalue=0,000 

dan Pvalue<0,05. Banyaknya jumlah obat yang digunakan pasien, menunjukkan 

adanya kompleksitas regimen pengobatan yang dapat mempengaruhi kepatuhan 



 
 

11 
 

(WHO, 2003). Ada tidaknya keluhan setelah menggunakan obat tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, Pvalue=0,511 dan Pvalue>0,05. Namun 

menurut Thrall & Lane (2004), adanya efek samping obat mempengaruhi kepatuhan. 

Adanya efek samping obat menyebabkan kepatuhan rendah (Hadi & Rostami-

Gooran, 2004). Lama pengobatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, 

karena Pvalue=0,000 dan Pvalue<0,05. Menurut WHO (2003), lama pengobatan 

mempengaruhi kepatuhan. Semakin lama pasien menjalani pengobatan, semakin 

kecil pasien untuk patuh (Asti, 2006). 
Tabel 8. Pengaruh faktor terapi terhadap kepatuhan penggunaan obat pada pasien 
hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSUD “X” 

Faktor Tingkat Kepatuhan N (%) Chi 
Square P value Rendah Sedang Tinggi 

Jumlah obat yang digunakan 
0 jenis 
2 jenis 
3-5 jenis 
6-8 jenis 

 
6 (8,57) 
0 (0,00) 
2 (2,86) 
1 (1,43) 

 
6 (8,57) 
0 (0,00) 
1 (1,43) 
0 (0,00) 

 
1 (1,43) 
1 (1,43) 

46 (65,71) 
6 (8,57) 

45,222 0,000* 

Ada keluhan setelah menggunakan 
obat 

Ya 
Tidak 

 
 

0 (0,00) 
9 (12,86) 

 
 

1 (1,43) 
6 (8,57) 

 
 

7 (10,00) 
47 (67,14) 

1,343 0,511 

Lama pengobatan 
< 1 tahun 
1-5 tahun 
6-10 tahun 
11-20 tahun 
> 20 tahun 

 
2 (2,86) 
3 (4,29) 
2 (2,86) 
2 (2,86) 
0 (0,00) 

 
1 (1,43) 
2 (2,86) 
3 (4,29) 
1 (1,43) 
0 (0,00) 

 
11 (15,71) 
29 (41,43) 

2 (2,86) 
10 (14,28) 

2 (2,86) 

57,931 0,000* 

*signifikan      

Faktor kondisi penyakit dilihat dari lama pasien menderita hipertensi dan 

diagnosis penyakit pasien. Dari tabel 9, diketahui bahwa lama pasien menderita 

hipertensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, karena 

Pvalue=0,000 dan Pvalue<0,05. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Hadi & Rostami-

Gooran (2004), bahwa lama pasien menderita hipertensi tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan. Diagnosis penyakit tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan, karena Pvalue=0,795 dan Pvalue>0,05. Ini menunjukkan 

bahwa semakin kompleks penyakit yang diderita pasien, tidak mempengaruhi 

kepatuhannya. Namun menurut Hadi & Rostami-Gooran (2004), adanya komplikasi 

mempengaruhi kepatuhan dan pasien dengan komplikasi penyakit memiliki tingkat 

kepatuhan yang lebih tinggi. 



 
 

12 
 

Tabel 9. Pengaruh faktor kondisi penyakit terhadap kepatuhan penggunaan obat pada 
pasien hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSUD “X” 

Faktor Tingkat Kepatuhan N (%) Chi 
Square P value Rendah Sedang Tinggi 

Lama menderita 
< 1 tahun 
1-5 tahun 
6-10 tahun 
11-20 tahun 
> 20 tahun 

 
2 (2,86) 
3 (4,29) 
2 (2,86) 
2 (2,86) 
0 (0,00) 

 
0 (0,00) 
3 (4,29) 
3 (4,29) 
1 (1,43) 
0 (0,00) 

 
9 (12,86) 

26 (37,14) 
6 (8,57) 

11 (15,71) 
2 (2,86) 

6,743 0,565 

Diagnosis 
Hipertensi 
Hipertensi+penyakit penyerta 

 
1 (1,43) 

8 (11,43) 

 
1 (1,43) 
6 (8,57) 

 
4 (5,71) 

50 (71,42)  
0,459 0,795 

Faktor pasien dilihat dari usia, jenis kelamin, dan sikap pasien dalam hal 

rutin kontrol. Dari tabel 10, diketahui bahwa usia memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan, karena Pvalue=0,012 dan Pvalue<0,05. Pasien usia lanjut memiliki 

tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Menurut Hadi & Rostami-Gooran (2004), usia 

mempengaruhi kepatuhan dan pasien usia lanjut memiliki tingkat kepatuhan yang 

lebih tinggi. Namun menurut Azlin et al. (2007), usia mempengaruhi kepatuhan dan 

pasien usia lanjut memiliki tingkat kepatuhan rendah. Usia mempengaruhi 

kepatuhan, namun tidak konsisten (WHO, 2003). Dalam penelitian ini, jenis kelamin 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, karena  Pvalue=0,792 dan 

Pvalue>0,05. Menurut Hadi & Rostami-Gooran (2004), jenis kelamin tidak 

mempengaruhi kepatuhan. Namun menurut Azlin et al. (2007), jenis kelamin 

mempengaruhi kepatuhan dan kepatuhan pasien perempuan lebih tinggi daripada 

laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak selalu mempengaruhi 

kepatuhan. Rutin kontrol memiliki Pvalue=0,000 dan Pvalue<0,05, sehingga memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Pasien yang rutin melakukan kontrol 

memiliki kepatuhan yang lebih tinggi. Menurut Hadi & Rostami-Gooran (2004), 

pasien dengan jangka waktu kunjungan lebih pendek memiliki tingkat kepatuhan 

yang lebih tinggi. 
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Tabel 10. Pengaruh faktor pasien terhadap kepatuhan penggunaan obat pada 
pasien hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSUD “X” 

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

< 45 tahun 
45-54 tahun 
55-64 tahun 
≥ 65 tahun 

 
3 (4,29) 
3 (4,29) 
1 (1,43) 
2 (2,86) 

 
0 (0,00) 
3 (4,29) 
3 (4,29) 
1 (1,43) 

 
2 (2,86) 

9 (12,86) 
20 (28,57) 
23 (32,85) 

16,339 0,012* 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
4 (5,72) 
5 (7,14) 

 
2 (2,86) 
5 (7,14) 

 
22 (31,43) 
32 (45,71) 

0,467 0,792 

Rutin Kontrol 
Ya 
Tidak 

 
2 (2,86) 

7 (10,00) 

 
1 (1,43) 
6 (8,57) 

 
53 (75,71) 

1 (1,43) 
48,786 0,000* 

*signifikan      
 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi, yaitu dukungan 

keluarga, jumlah obat yang digunakan, lama pengobatan, usia dan rutin kontrol. Dari 

tabel 11, diketahui bahwa rutin kontrol memiliki nilai R2 yang paling besar. Hal ini 

menunjukkan bahwa rutin kontrol merupakan faktor yang paling dominan 

mempengaruhi kepatuhan. 
Tabel 11. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada 
pasien hipertensi 

Faktor R2

Dukungan keluarga 0,111 
Jumlah obat yang digunakan 0,390 
Lama pengobatan 0,262 
Usia 0,129 
Rutin kontrol 0,590 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan tingkat kepatuhan penggunaan obat 

pada pasien hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSUD “X”, yaitu 77,14% pasien 

memiliki tingkat kepatuhan tinggi, 10,00% pasien memiliki tingkat kepatuhan sedang 

dan 12,86% pasien memiliki tingkat kepatuhan rendah. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi, yaitu dukungan 

keluarga (faktor sosial ekonomi); jumlah obat, lama menderita dan lama pengobatan 

(faktor terapi); dan usia, rutin kontrol (faktor pasien). Faktor yang paling dominan 

mempengaruhi kepatuhan adalah rutin kontrol. 
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Saran yang dapat diberikan, antara lain perlu dilakukan penelitian lanjutan 

untuk mengkaji tentang hubungan kepatuhan dengan penurunan tekanan darah di 

RSUD “X”, perlu dilakukan konseling kepada pasien hipertensi oleh apoteker di 

Instalasi Rawat Jalan RSUD “X” untuk meningkatkan kepatuhan, perlu diberikan 

informasi yang cukup kepada pasien tentang penyakitnya dan cara pengobatannya, 

dan perlu diberikan motivasi kepada pasien untuk rutin kontrol. 
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