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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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). 

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% dan di Kabupaten Sukoharjo sebesar 34,8% (Litbangkes, 2008). 

Pada tahun 2010, angka kejadian hipertensi di RSUD Kabupaten Sukoharjo 

menempati peringkat 5 dari 10 besar peringkat penyakit yang diderita pasien di 

rumah sakit tersebut, yaitu sebanyak 2799 pasien. Diperkirakan sekitar 80% 

kenaikan kasus hipertensi terutama di negara berkembang dari sejumlah 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. 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 



2 
 

 

di Indonesia dengan proporsi sebesar 6,8% (Litbangkes, 2008). Menurut National 

Health and Nutrition Examination Survey (NHNES) III, di Amerika paling sedikit 

30% pasien hipertensi tidak menyadari kondisi mereka, dan hanya 31% pasien yang 

diobati mencapai target tekanan darah di bawah 140/90 mmHg (Muchid et al., 2006). 

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 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). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana tingkat kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi di Instalasi 

Rawat Jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien 

hipertensi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi di Instalasi 

Rawat Jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada 

pasien hipertensi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Hipertensi 

a. Definisi 

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). 

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan tekanan darah secara 

reversible, antara lain : 

a. Garam. Ion natrium mengakibatkan retensi air, sehingga volume darah bertambah 

dan menyebabkan daya tahan pembuluh meningkat. 

b. Merokok. Nikotin dalam rokok berkhasiat vasokonstriksi dan meningkatkan 

tekanan darah 

c. Liquorice, sejenis gula yang dibuat dari Succus liquiritae yang mengandung asam 

glizirinat dengan khasiat retensi air, yang dapat meningkatkan tekanan darah bila 

dimakan dalam jumlah besar. 

d. Pil antihamil mengandung hormon wanita estrogen bersifat retensi garam dan air. 
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e. Stress (ketegangan emosional) dapat meningkatkan tekanan darah untuk 

sementara akibat pelepasan adrenalin dan nonadrenalin yang bersifat 

vasokonstriktif. 

f. Hormon pria dan kortikosteroid juga bersifat retensi air. 

g. Kehamilan. Bila uterus diregangkan terlalu banyak (oleh janin) dan menerima 

kurang darah, maka dilepaskannya zat-zat yang meningkatkan tekanan darah 

(Tjay & Raharja, 2007). 

b. Klasifikasi 

Hipertensi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingginya tekanan darah dan 

etiologinya. Berdasarkan tingginya tekanan darah seseorang dikatakan hipertensi bila 

tekanan darahnya >140/90  mmHg. The Joint National Committee on prevention, 

detection, evaluation and treatment of high blood pressure (JNC) 7 (2003), membagi 

hipertensi menjadi tingkat 1 dan tingkat 2 (Tabel 1). 
Tabel 1. Klasifikasi tekanan darah untuk usia 18 tahun atau lebih 
berdasarkan JNC 7 (2003) 

Klasifikasi Sistol (mmHg) Diastol (mmHg) 
Normal 
Prehipertensi 
Hipertensi 

Tingkat 1 
Tingkat 2 

< 120 
120-139 

 
140-159 

> 160 

< 80 
80-89 

 
90-99 
> 100 

Berdasarkan etiologinya, hipertensi dibagi menjadi hipertensi esensial dan 

hipertensi sekunder : 

1) Hipertensi esensial 

Hipertensi esensial atau hipertensi primer atau idiopatik adalah hipertensi 

tanpa kelainan dasar patologi yang jelas. Lebih dari 90% kasus merupakan hipertensi 

esensial. Penyebabnya multifaktor meliputi faktor genetik dan lingkungan. Faktor 

genetik mempengaruhi kepekaan terhadap natrium, kepekaan terhadap stres, 

reaktivitas pembuluh darah terhadap vasokontriksi, resistensi insulin, dan lain-lain. 

Sedangkan yang termasuk faktor lingkungan antara lain diet, kebiasaan merokok, 

stres emosi, obesitas, dan lain-lain (Nafrialdi, 2007). 

2) Hipertensi sekunder atau hipertensi renal 

Terdapat sekitar 5% kasus. Penyebab spesifiknya diketahui, seperti 

penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular, renal hiperaldosteronisme 
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primer, sindrom cushing, feokromositoma, koarktasi aorta, hipertensi yang 

berhubungan dengan kehamilan dan lain-lain (Mansjoer et al., 2001). 

c. Epidemiologi 

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

hipertensi. Sekitar 31% dari populasi (72 juta orang Amerika) mengalami 

peningkatan tekanan darah (≥140/90 mmHg). Sebelum usia 45 tahun persentase pria 

menderita hipertensi lebih tinggi dibanding wanita. Usia 45-54 tahun persentasenya 

sedikit lebih tinggi dibandingkan wanita.  Setelah usia 55 tahun, persentase wanita 

lebih tinggi daripada pria. Tekanan darah bertambah secara perlahan dengan 

bertambahnya umur. Risiko untuk menderita hipertensi pada populasi ≥55 tahun yang 

sebelumnya tekanan darahnya normal adalah 90%. Kebanyakan pasien mempunyai 

tekanan darah prehipertensi sebelum mereka didiagnosis dengan hipertensi, dan 

kebanyakan diagnosis hipertensi terjadi pada umur di antara dekade ketiga dan 

dekade kelima.  Pada populasi usia ≥60 tahun, prevalensi untuk hipertensi sebesar 

65,4% (Dipiro et al., 2008). 

d. Gejala 

Peninggian tekanan darah terkadang merupakan satu-satunya gejala. Bila 

demikian, gejala baru muncul setelah terjadi komplikasi pada ginjal, mata, otak, atau 

jantung. Gejala lain yang sering ditemukan adalah sakit kepala, epistaksis, marah, 

telinga berdengung, rasa berat di tengkuk, sukar tidur, mata berkunang-kunang, dan 

pusing (Mansjoer et al., 2001). 

e. Penatalaksanaan 

Tujuan deteksi dan penatalaksanaan hipertensi adalah menurunkan resiko 

kardiovaskuler dan mortilitas serta morbiditas yang berkaitan (Mansjoer et al., 2001). 

Target nilai tekanan darah adalah kurang dari 140/90 mmHg untuk hipertensi tidak 

komplikasi dan kurang dari 130/80 mmHg untuk penderita diabetes mellitus serta 

ginjal kronik. Pengendalian berbagai faktor risiko pada hipertensi sangat penting 

untuk mencegah komplikasi kardiovaskular. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi 

antara lain tekanan darah, kelainan metabolik (diabetes mellitus, lipid darah, asam 

urat, dan obesitas), merokok, alkohol, dan inaktivitas, sedangkan yang tidak dapat 

dimodifikasi antara lain usia, jenis kelamin dan faktor genetik (Nafrialdi, 2007). 
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f. Obat-Obat Antihipertensi 

Terdapat enam golongan antihipertensi, yaitu diuretik, penghambat 

adrenergik, Calcium Channel Blocker (CCB), Angiotensin Converting Enzyme 

Inhibitor (ACEI), Angiotensin Receptor Blocker (ARB) dan vasodilator (Nafrialdi, 

2007). 

1) Diuretik 

Diuretik bekerja meningkatkan ekskresi natrium, air dan darah sehingga 

menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya terjadi penurunan 

curah jantung (Nafrialdi, 2007). 

a. Golongan tiazid 

Bekerja dengan menghambat transpor bersama NaCl di tubulus distal ginjal, 

sehingga ekskresi Na+ dan Cl- meningkat. Beberapa obat golongan tiazid, antara lain 

hidroklorotiazid, bendroflumetiazid, klorotiazid (Nafrialdi, 2007). Diuretik tiazid 

tepat untuk digunakan pada sebagian besar pasien dengan hipertensi ringan atau 

sedang serta dengan fungsi jantung dan ginjal normal (Katzung, 2001). Efek samping 

tiazid terutama dalam dosis tinggi dapat menyebabkan hipokalemia yang dapat 

berbahaya pada pasien yang mendapat digitalis. Tiazid juga dapat menimbulkan 

hipokalsiuria dan meningkatkan kalsium darah (Nafrialdi, 2007). 

b. Loop diuretics 

Diuretik kuat yang bekerja di ansa henle asenden bagian epitel tebal dengan 

cara menghambat kotranspor Na+, K+, Cl- dan menghambat resorpsi air dan elektrolit. 

Termasuk dalam diuretik kuat antara lain furosemid, torasemid, bumetanid, dan asam 

etakrinat (Nafrialdi, 2007). Loop diuretics menyebabkan hiperkalsiuria, hipokalemia, 

hiperurikemia, intoleransi glukosa dan potensi timbulnya efek merugikan terhadap 

konsentrasi lipid dalam plasma (Oates & Brown, 2007). 

c. Diuretik hemat kalium (potassium sparing) 

Berguna untuk menghindari terjadinya deplesi kalium yang berlebihan, 

khususnya pada pasien yang menggunakan digitalis dan untuk memperkuat efek 

natriuretik diuretik lain (Katzung, 2001). Diuretik hemat kalium dapat menimbulkan 

hiperkalemia, bila diberikan pada pasien dengan gagal ginjal, atau bila dikombinasi 
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dengan penghambat ACE, ARB, β-blocker, AINS atau suplemen kalium. Contohnya, 

amilorid, triamteren dan spironolakton merupakan diuretik lemah (Nafrialdi, 2007). 
Tabel 2. Penggunaan obat golongan diuretik 

Nama obat Rentang dosis pemberian (mg/hari) Frekuensi penggunaan sehari 
Hidroklorotiazid 12,5-25 1 kali 

Furosemid 20-80 2 kali 
Spironolakton 25-50 1-2 kali 

2) Penghambat Adrenergik 

a. Penghambat adrenoreseptor beta (β-blocker) 

Mekanisme penurunan tekanan darah akibat pemberian β-blocker dikaitkan 

dengan hambatan reseptor β1, antara lain penurunan frekuensi denyut jantung dan 

kontraktilitas miokard sehingga menurunkan curah jantung, hambatan sekresi renin 

di sel-sel jukstaglomeruler ginjal dengan akibat penurunan produksi angiotensin II, 

efek sentral yang mempengaruhi aktivitas saraf simpatis, perubahan pada sensitivitas 

baroreseptor, perubahan aktivitas neuron adrenergik, perifer dan peningkatan 

biosintesis protasiklin. Contohnya, acebutolol, atenolol, metoprolol dan propanolol 

(Nafrialdi, 2007). Efek samping β-blocker, antara lain dekompensasi jantung, 

bronchokonstriksi, rasa dingin di jari-jari kaki tangan dan rasa lemah, toleransi 

glukosa, efek sentral, gangguan lambung usus, dan penurunan kolesterol-HDL (Tjay 

& Rahardja, 2007). 
Tabel 3. Penggunaan obat β-blocker 

Nama obat Rentang dosis pemberian (mg/hari) Frekuensi penggunaan sehari 
Acebutolol 200-800 2 kali 
Atenolol 25-100 1-2 kali 

Metoprolol 50-100 1-2 kali 
Propranolol 40-180 1-2 kali 

b. Penghambat adrenoreseptor alfa (α-blocker) 

Hanya α-blocker yang selektif menghambat reseptor α1 yang digunakan 

sebagai antihipertensi. Alfa-blocker non selektif kurang efektif sebagai antihipertensi 

karena hambatan reseptor α2 di ujung syaraf adrenergik akan meningkatkan 

pelepasan norepinefrin dan meningkatkan aktivitas simpatis (Nafrialdi, 2007). 

Prazosin, terazosin, dan doxazosin adalah penghambat reseptor α1 selektif. 

Bekerja pada pembuluh darah perifer dan menghambat pengambilan katekolamin 

pada sel otot halus, menyebabkan vasodilasi dan menurunkan tekanan darah (Dipiro 

et al., 2008). Efek samping yang dapat timbul, diantaranya hipotensi orthostatis, 
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pusing nyeri kepala, hidung mampat, pilek, gangguan tidur, udema, debar jantung, 

perasaan lemah dan gangguan potensi (Tjay & Rahardja, 2007). 

Klonidin, guanabenz, guanfasin, dan metildopa menurunkan tekanan darah 

terutama dengan merangsang reseptor α2 adrenergik di otak. Perangsangan ini 

menurunkan aliran simpatetik dari pusat vasomotor di otak dan meningkatkan 

kekuatan vagal. Penurunan aktivitas simpatik, bersamaan dengan meningkatnya 

aktivitas parasimpatik, dapat menurunkan denyut jantung, cardiac output, resistensi 

perifer total, aktivitas renin plasma, dan refleks baroreseptor (Dipiro et al., 2008). 

Efek samping yang sering terjadi, antara lain sedasi, mulut kering, sukar tidur, 

hidung mampat, pusing, penglihatan buram, bradikardi, impotensi, depresi dan 

gelisah (Tjay & Raharja, 2007). 
Tabel 4. Penggunaan obat golongan α-blocker 

Nama obat Rentang dosis pemberian (mg/hari) Frekuensi penggunaan sehari 
Prazosin 2-20 2-3 kali 

Terazosin 1-20 1-2 kali 
Doxazosin 1-8 1 kali 
Klonidin 0,1-0,8 2 kali 

Metildopa 250-1000 2 kali 

3) Calcium Channel Blocker (CCB) 

Calcium Channel Blocker (CCB) menurunkan tekanan darah dengan 

merelaksasi otot polos arteriola dan mengurangi resistensi pembuluh perifer (Oates 

& Brown, 2007). Mekanisme kerja Calcium Channel Blocker adalah menghambat 

aliran masuk kalsium ke dalam sel-sel otot polos arteri (Katzung, 2001). Terdapat 2 

sub kelas, yaitu: 

a. Golongan dihidropiridin 

Efek vasodilatasinya amat kuat. Contohnya, antara lain nifedipin, nisoldipin, 

amlodipin, felodipin, nicardipin dan nimodipin (Tjay & Rahardja, 2007). 

Dihidropiridin dapat meningkatkan refleks mediasi  baroreseptor pada denyut 

jantung. Hal disebabkan oleh potensi efek vasodilatasi perifer. Dihidropiridin pada 

umumnya tidak menurunkan konduksi nodus atrioventrikular (Dipiro et al., 2008). 

b. Golongan non dihidropiridin 

Non dihidropriridin menurunkan denyut jantung dan memperlambat 

konduksi nodus atrioventrikular (Dipiro et al., 2008). Contohnya, verapamil dan 

diltiazem. Verapamil  menurunkan denyut jantung, memperlambat konduksi nodus 
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atrioventrikuler dan menghasilkann efek ionotropik yang dapat memicu gagal 

jantung pada penderita lemah jantung yang parah. Diltiazem dapat disamakan 

khasiatnya dengan verapamil, tetapi efek ionotropik negatifnya lebih ringan (Tjay & 

Rahardja, 2007). 

Dibandingkan dengan antihipertensi lain, obat-obat ini lebih sering 

memperlihatkan efek samping, yang terpenting diantaranya adalah pusing, nyeri 

kepala, rasa panas di muka (flushing) dan terutama pada derivat piridin takikardi, dan 

udema di pergelangan kaki (akibat vasodilatasi perifer). Umumnya, efek ini bersifat 

sementara (Tjay & Rahardja, 2007). Bradikardi, atrioventrikular block, hipotensi, 

dan obstipasi terutama terjadi pada obat-obat non piridin. Selain itu, obat-obat ini 

menghambat agregasi trombosit dan kelainan darah lain, gangguan penglihatan, 

reaksi kulit alergis, nervositas dan rasa tidak bertenaga (Tjay & Rahardja, 2007). 
Tabel 5. Penggunaan obat golongan Calcium Channel Blocker (CCB) 

Nama obat Rentang dosis pemberian (mg/hari) Frekuensi penggunaan sehari 
Amlodipin 2,5-10 1 kali 
Nifedipin 5-40 1kali 
Felodipin 5-20 1 kali 
Diltiazem 120-480 1 kali 
Verapamil 180-480 1-2 kali 

4) Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) 

Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) menghambat perubahan 

angiotensin I menjadi angiotensin II sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan 

sekresi aldosteron. Selain itu, degradasi bradikinin juga dihambat sehingga kadar 

bradikinin dalam darah meningkat dan berperan dalam efek vasodilatasi ACEI. 

Vasodilatasi secara langsung akan menurunkan tekanan darah, sedangkan 

berkurangnya aldosteron akan menyebabkan ekskresi air dan natrium serta retensi 

kalium. Contoh golongan ACEI, yaitu kaptopril, lisinopril, enalapril, kuinapril, 

perindopril, ramipril, benazepril, fosinopril, dan lain-lain. Kaptopril merupakan 

ACEI yang pertama ditemukan dan banyak digunakan (Nafrialdi, 2007). Kaptopril 

digunakan pada hipertensi ringan sampai berat dan pada dekompensasi jantung. 

Diuretika memperkuat efeknya, sedangkan kombinasi dengan β-blocker hanya 

menghasilkan adisi (Tjay & Rahardja, 2007). Kombinasi dengan vasodilator lain, 

termasuk prazosin dan antagonis kalsium memberi efek yang baik (Nafrialdi, 2007). 

Efek samping yang sering terjadi pada golongan ini adalah hipotensi, batuk kering, 
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hiperkalemia, rash dan gangguan pengecapan, edema anginaneurotik, gagal ginjal 

akut, proteinuria, dan efek teratogenik (Nafrialdi, 2007). 
Tabel 6. Penggunaan obat golongan Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) 
Nama obat Rentang dosis pemberian (mg/hari) Frekuensi penggunaan sehari 
Kaptopril 25-150 2-3 kali 
Enalapril 5-40 1-2 kali 
Lisinopril 10-40 1 kali 
Ramipril 2,5-10 1-2 kali 

5) Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

Angitensinogen II dihasilkan dengan melibatkan dua jalur enzim: RAAS 

(Renin Angiotensin Aldosterone System) yang melibatkan ACE, dan jalan alternatif 

yang menggunakan enzim lain seperti chymases. ACEI hanya menghambat efek 

angiotensinogen yang dihasilkan melalui RAAS, di mana ARB menghambat 

angiotensinogen II dari semua jalan (Dipiro et al., 2008). Reseptor angiotensin II 

terdiri dari dua kelompok, yaitu reseptor AT 1 dan AT2. Reseptor AT1 

memperantarai semua efek fisiologis angiotensin II terutama berperan dalam 

homeostatis kardiovaskular (Nafrialdi, 2007). Sampai sekarang fungsinya belum 

jelas (Nafrialdi, 2007), namun reseptor AT2 dapat menghasilkan antipertumbuhan 

dan antiproliferatif (Oates & Brown, 2007). 

Obat golongan ARB mempunyai efek samping paling rendah dibandingkan 

dengan obat antihipertensi lainnya. Karena tidak mempengaruhi bradikinin, ARB 

tidak menyebabkan batuk kering seperti ACEI (Dipiro et al., 2008). Seperti ACEI, 

ARB dapat menyebabkan insufisiensi ginjal, hiperkalemia, dan hipotensi ortostatik. 

Angioedema jarang terjadi, tetapi reaktivitas silang telah dilaporkan. Contohnya 

adalah obat-obat dari golongan sartan, seperti losartan, valsartan, irbesartan, 

candesartan, eprosartan, telmisartan dan olmesartan (Tjay & Rahardja, 2007). 
Tabel 7. Penggunaan obat golongan Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

Nama obat Rentang dosis pemberian (mg/hari) Frekuensi penggunaan sehari 
Losartan 50-100 1-2 kali 
Valsartan 80-320 1 kali 

Candesartan 8-32 1-2 kali 
Irbesartan 150-300 1 kali 

6) Vasodilator 

Vasodilator adalah zat-zat yang berkhasiat vasodilatasi langsung terhadap 

terhadap arteriol dan demikian menurunkan tekanan darah tinggi (Tjay & Rahardja, 

2007). Contohnya, hidralazin dan minoksidil. Hidralazin bekerja langsung 
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merelaksasi otot polos arteriol, sedangkan otot polos vena tidak dipengaruhi. 

Minoksidil bekerja dengan membuka kanal kalium sensitif ATP (ATP-dependent 

potassium channel) dengan akibat terjadinya effluks kalium dan hiperpolarisasi 

membran yang diikuti oleh relaksasi otot polos pembuluh darah dan vasodilatasi 

(Nafrialdi, 2007). 
Tabel 8. Penggunaan obat golongan vasodilator 

Nama obat Rentang dosis pemberian (mg/hari) Frekuensi penggunaan sehari 
Hidralazin 20-100 2-4 kali 
Minoksidil 10-40 1-2 kali 

 

2. Kepatuhan 

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana pasien mengikuti suatu 

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

Kepatuhan pasien diperlukan untuk mencapai keberhasilan terapi utamanya pada 

terapi penyakit tidak menular, seperti hipertensi (Asti, 2006). Hipertensi merupakan 

penyakit tanpa gejala, sehingga ketidakpatuhan sering terjadi terutama pada pasien 

baru (Dipiro et al., 2008). Kepatuhan merupakan fenomena multifaktor yang 

ditentukan oleh lima faktor yang saling terkait, yaitu : 

a. Faktor sosial ekonomi 

Faktor yang mempengaruhi, yaitu status sosial ekonomi yang buruk, 

kemiskinan, buta huruf, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, kurang 

efektifnya dukungan sosial, jauhnya jarak menuju pusat pengobatan, tingginya biaya 

transportasi, tingginya biaya pengobatan, perubahan situasi lingkungan, budaya dan 

kurangnya keyakinan terhadap penyakit dan pengobatan, serta kurangnya dukungan 

keluarga. 

b. Faktor sistem kesehatan 

Faktor yang mempengaruhi, yaitu pelayanan kesehatan yang kurang 

memadai, tidak adanya asuransi kesehatan, sistem distribusi obat yang kurang, 

kurangnya pengetahuan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan terhadap pengelolaan 

penyakit kronis, kerja tenaga kesehatan yang banyak, konsultasi yang singkat, 

kurangnya kapasitas untuk mendidik pasien dan memberikan tindak lanjut, 

kurangnya pengetahuan terhadap kepatuhan dan intervensi yang efektif untuk 

memperbaikinya. 
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c. Faktor terapi 

Faktor yang mempengaruhi, yaitu kompleksitas regimen pengobatan, durasi 

pengobatan, kegagalan pengobatan sebelumnya, seringnya perubahan dalam 

pengobatan, efek terapi yang cepat, efek samping, dan ketersediaan tenaga kesehatan 

dalam menangani pasien. 

d. Faktor kondisi penyakit 

Faktor yang mempengaruhi, yaitu tingkat keparahan gejala, 

ketidakmampuan (fisik, psikologis, sosial dan pendidikan), laju perkembangan dan 

tingkat keparahan penyakit, dan ketersediaan pengobatan yang efektif. 

e. Faktor pasien 

Faktor pasien terkait dengan jenis kelamin, usia, sumber daya, pengetahuan, 

sikap, keyakinan, persepsi dan harapan pasien (WHO, 2003). 

Ketidakpatuhan dapat muncul dalam pengobatan berupa kesalahan dosis 

atau jadwal pengobatan yang disengaja atau tidak disengaja, penggunaan terlalu 

banyak, penggunaan terlalu sedikit, penghentian terapi secara dini, atau resep tidak 

dibeli (Edward & Roden, 2008).  

Kepatuhan pasien dalam pengobatan dapat diukur dengan menggunakan 

metode sebagai berikut : 

a. Drug Assays, merupakan uji laboratorium yang digunakan untuk mengukur kadar 

rendah) yang ditambahkan untuk mengetahui keberadaan obat dalam cairan tubuh, 

seperti serum, urin, dan air liur. 

b. Observation, merupakan teknik pengamatan langsung dengan mengevaluasi 

teknik pasien dalam melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kepatuhan. 

c. Electronic Monitors, merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk 

merekam dan menyimpan informasi mengenai peristiwa klinis, mengungkapkan 

masalah-masalah kepatuhan dan membantu  mengidentifikasi reaksi obat. 

d. Pill Count, merupakan metode pengukuran kepatuhan dengan menghitung jumlah 

obat yang digunakan oleh pasien. 

e. Provider Estimates, merupakan metode pengukuran kepatuhan yang melibatkan 

dokter atau perawat untuk melakukan penilaian secara luas sejauh mana pasien 

patuh pada regimen tertentu. 
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f. Patient Reports, merupakan metode pengukuran kepatuhan yang melibatkan 

pasien secara langsung menggunakan kuesioner atau wawancara dan buku harian 

pasien (Rapoff, 2010). 

Kepatuhan pasien dapat diukur dari motivasi dan pengetahuannya. Pada 

pasien yang baru menjalankan terapi, untuk mengetahui pengetahuan dan motivasi 

pasien terhadap penyakitnya, dapat diukur dengan menggunakan metode sebagai 

berikut : 

a. The Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine Reviced (REALM-R), 

digunakan untuk mengukur kesadaran terhadap kesehatan. Kesadaran terhadap 

kesehatan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membaca, memahami, dan 

menerapkan informasi kesehatan. 

b. The Medication Knowledge Survey, digunakan untuk mengukur pengetahuan dan 

kemampuan pasien memahami informasi kesehatan guna ketepatan penggunaan 

obat. 

c. Readlines Ruler, digunakan untuk menilai kesediaan dan kesiapan pasien untuk 

mengubah perilaku tertentu. 

d.  Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire (FSSQ), digunakan untuk 

menilai dukungan sosial yang diberikan kepada pasien dalam mengubah perilaku 

tertentu (CMSA, 2006). 

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). 

Kurangnya adherence mungkin disengaja atau tidak disengaja. 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. Strategi konseling 

yang dapat meningkatkan adherence terapi obat antihipertensi sebagai berikut. 

a. Menilai adherence pada setiap kunjungan 

b. Mendengarkan motivasi dan pendapat pasien 

c. Melibatkan pasien dalam masalah penanganan kesehatan 
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d. Menggunakan keahlian untuk mendengarkan secara aktif sewaktu pasien 

menjelaskan masalahnya 

e. Membicarakan keluhan pasien tentang terapi 

f. Membantu pasien dengan cara tertentu agar tidak lupa minum obatn 

g. Memberikan informasi tentang keuntungan pengontrolan tekanan darah 

h. Memberitahu kemungkinan efek samping obat yang terjadi 

i. Memberikan informasi tertulis tentang hipertensi dan obatnya bila memungkinkan 

j. Mempertimbangkan penggunaan alat ukur tekanan darah di rumah supaya pasien 

terlibat dalam penanganan hipertensi 

k. Memberi informasi keluarga pasien tentang penyakit dan regimen obat 

l. Melibatkan kerabatnya tentang adherence minum obat dan terhadap gaya hidup 

sehat (Muchid et al., 2006). 

 

E. Landasan Teori 

Menurut WHO (2003), kepatuhan dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor 

sosial ekonomi, faktor sistem kesehatan, faktor terapi, faktor kondisi penyakit, dan 

faktor pasien. Rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, kurangnya dukungan 

keluarga, tingginya biaya pengobatan, tidak adanya asuransi kesehatan, sistem 

distribusi obat yang kurang, kompleksitas regimen pengobatan, durasi pengobatan, 

efek samping, usia dan jenis kelamin mempengaruhi kepatuhan. Menurut Hadi & 

Rostami-Gooran (2004), adanya komplikasi dan jangka waktu kunjungan 

mempengaruhi kepatuhan. 

 

F. Hipotesis 
Dari landasan teori di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah tingkat 

pendidikan, pekerjaan, penghasilan, biaya pengobatan, dukungan keluarga, 

pembiayaan kesehatan, sikap tenaga kesehatan, kemudahan memperoleh obat, 

jumlah obat, adanya keluhan setelah menggunakan obat, lama pengobatan, lama  

menderita, diagnosis penyerta, usia, jenis kelamin dan rutin kontrol mempengaruhi 

kepatuhan. 

 


