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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Hipertensi mempengaruhi sekitar 50 juta orang di Amerika Serikat dan 

satu miliar di seluruh dunia (Chobanian et al., 2003). Setiap orang bisa menderita 

hipertensi. Tekanan darah cenderung naik seiring bertambahnya usia. Namun, 

kebanyakan orang tidak menyadari risiko mereka (Murtagh, 2003). Penderita 

hipertensi di Indonesia, diperkirakan sebesar 15 juta, tetapi hanya 4% yang 

melakukan terapi (Bustan, 2007). 

Hipertensi diperkirakan telah menyebabkan 4,5% dari beban penyakit 

secara global, prevalensinya hampir sama besar di negara berkembang maupun di 

negara maju (WHO, 2003). Sekitar 50% penderita tidak menyadari bahwa mereka 

menderita hipertensi. Mereka cenderung menderita hipertensi lebih berat karena 

tidak berupaya mengubah dan menghindari faktor risiko (Bustan, 2007). Data dari 

Framinghan Heart Study menunjukkan bahwa individu yang nonhipertensi pada 

usia 55 tahun memiliki 90% risiko seumur hidup menderita hipertensi (Vasan et 

al., 2002). Menurut data statistika Survei Kesehatan Nasional Pakistan, 63-85% 

dari penderita hipertensi tidak menyadari penyakit mereka, <1/3 orang sadar 

sedang dirawat dan hanya 6% dari mereka memiliki tekanan darah di bawah 

kontrol (Khan, 2001). 

Kepatuhan terhadap pengobatan merupakan faktor penting dalam 

kesehatan lanjutan dan kesejahteraan pasien hipertensi (Patel dan Taylor, 2002). 

Kepatuhan dan ketaatan merupakan prasyarat untuk keefektivan terapi hipertensi 

dan potensi terbesar untuk perbaikan pengendalian hipertensi yang terletak dalam 

meningkatkan perilaku pasien tersebut (Halpern et al., 2006). Sedangkan, 

ketidakpatuhan pasien terhadap obat antihipertensi adalah salah satu faktor utama 

kegagalan terapi (Karaeren et al., 2009). Hipertensi lama atau berat dapat 

menimbulkan komplikasi berupa kerusakan organ (target organ damage) pada 

jantung, otak, ginjal, mata dan pembuluh darah perifer (Nafrialdi, 2007). Ada 5 

kategori faktor ketidakpatuhan: pasien, kondisi, terapi, sistem kesehatan dan 
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faktor sosialekonomi (WHO, 2003). Untuk memperbaiki kepatuhan, maka dapat 

dipertimbangkan obat dengan fixed-dose combination (Kabo, 2011). 

Pengetahuan pasien tentang hipertensi dan obat-obatan dibutuhkan dalam 

mencapai kepatuhan yang lebih tinggi (Karaeren et al., 2009). Pada penelitian di 

USA, pengetahuan sangat rendah pada pasien yang tekanan darahnya tidak 

terkontrol (Cheng et al., 2005). Pengetahuan hipertensi adalah penyebab 

tambahan yang potensial untuk tingginya tingkat tekanan darah yang tidak 

terkontrol dan komplikasi jangka panjang (Chobanian et al., 2003). Meningkatkan 

pengetahuan hipertensi memerlukan pendekatan multidimensional ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan pasien. Sementara pasien harus dididik tentang 

konsekuensi dari hipertensi yang tidak terkontrol (Oliveria et al., 2005).  

Menurut penelitian di Nigeria disimpulkan bahwa pengetahuan pasien 

hipertensi di Auchi, Nigeria rendah dan sikap mereka terhadap pengobatan 

negatif. Pendidikan pasien, motivasi dan pencerahan publik penting untuk 

menambah pengetahuan mereka (Lyalomhe dan Lyalomhe, 2010). Hasil 

penelitian yang dilakukan Oliveria et al., (2005) meskipun pasien memiliki 

pengetahuan umum tentang hipertensi, pasien tidak memiliki pemahaman yang 

komprehensif tentang kondisinya (pentingnya mengontrol tekanan darah). 

Pengetahuan pasien dan kesadaran hipertensi merupakan faktor penting dalam 

mencapai target tekanan darah (Alexander et al., 2003). 

Studi yang berasal dari 16 negara (Amerika Serikat, Inggris, Brazil, 

Swedia, Kanada, Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Ghana, Iran, Israel, 

Belanda, Korea Selatan, Spanyol, Tanzania, dan Thailand). Ketidakpatuhan 

terhadap pengobatan hipertensi sering dikaitkan dengan pemahaman pasien 

tentang sebab dan akibat hipertensi (Marshall et al., 2012). 

Berdasarkan data yang diterima dari Rumah Sakit Umum Daerah 

Dr.Moewardi, jumlah kunjungan pasien hipertensi ke Poliklinik Penyakit Dalam 

pada tahun 2012 rata-rata 1236 pasien. Hipertensi sangat umum dikalangan 

masyarakat dan angka kejadiannya semakin meningkat. Karena hipertensi 

termasuk penyakit seumur hidup yang harus senantiasa dijaga tekanan darahnya, 

maka dibutuhkan kepatuhan pasien untuk pengobatan hipertensi (farmakologi dan 
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nonfarmakologi). Selain itu, pengetahuan pasien tentang hipertensi berperan 

penting untuk kepatuhan pasien. Pasien yang sudah memiliki pengetahuan tentang 

penyakit yang dideritanya, diharapkan lebih patuh dalam menjalani terapinya. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang “Hubungan 

pengetahuan tentang hipertensi dengan kepatuhan meminum obat pada pasien 

hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Moewardi Tahun 2013.” 

 
B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pengetahuan tentang hipertensi dengan 
kepatuhan meminum obat pada pasien hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam di 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Tahun 2013. 

 
C. Tujuan Penelitian 

  Mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang hipertensi dengan 

kepatuhan meminum obat pada pasien hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2013. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi dan Klasifikasi Hipertensi 

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di arteri yang persisten 

(Sukandar et al., 2008). Tekanan darah untuk dewasa diklasifikasikan menjadi 

empat menurut JNC VII (Chobanian et al., 2003): 
Tabel 1. Klasifikasi tekanan darah untuk dewasa 

Klasifikasi tekanan darah Tekanan Darah Sistolik 
(mmHg) 

Tekanan Darah Diastolik 
(mmHg) 

Normal <120 dan <80 
Prehipertensi  120-139 atau 80-89 
Hipertensi (Stage 1) 140-159 atau 90-99 
Hipertensi (Stage 2) ≥ 160 atau ≥100 

 
2. Epidemiologi dan Diagnosis 

 Bertambahnya populasi lanjut usia, mempengaruhi jumlah pasien 

hipertensi. Data dari The National Health and Nutrition Examination Survey 
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(NHNES) menunjukkan bahwa dari tahun 1999-2000, insidensi hipertensi pada 

orang dewasa sekitar 29-31% (58-65 juta) orang di Amerika, terjadi peningkatan 

15juta dari data NHNES III tahun 1998-1991 (Yogiantoro, 2009). 

Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (2006), diagnosis 

pasien hipertensi adalah sebagai berikut : 

a. Hasil rata-rata pengukuran berulang tekanan darah yang dilakukan minimal 2x 

tiap kunjungan. 

b. Pengukuran awal pada kedua sisi lengan untuk menghindarkan kelainan 

pembuluh darah perifer. 

3. Etiologi dan Patofisiologi 

Sekitar 90% hipertensi, penyebabnya belum diketahui secara pasti 

(hipertensi primer atau hipertensi esensial), sedangkan 7% disebabkan oleh 

kelainan ginjal (hipertensi renalis) dan 3% disebabkan oleh kelainan hormonal 

dan penyebab lain (Muttaqin, 2009). 

Terjadinya diawali dengan atherosklerosis. Kekakuan pembuluh darah 

disertai penyempitan dan kemungkinan pembesaran plaque yang menghambat 

peredaran darah perifer. Kekakuan dan kelambanan aliran darah menyebabkan 

beban jantung bertambah berat dan akhirnya terjadi peningkatan kerja jantung 

(pemompaan) sehingga tekanan darah meningkat (Bustan, 2007). 

4. Faktor Risiko 

 Ada banyak hal terhadap perkembangan tekanan darah tinggi yang disebut 
faktor risiko. Setiap penyakit memiliki faktor risiko, tidak terkecuali hipertensi. 
Faktor risiko menurut Weber (2007) : 
a. Usia. 

Usia lebih dari 55 tahun merupakan faktor risiko yang penting untuk 
hipertensi. Terjadinya peningkatan tekanan darah seiring dengan 
bertambahnya usia. 

b. Etnis. 

Kulit hitam memiliki risiko lebih tinggi terkena tekanan darah tinggi. Studi 

baru tidak meyakinkan apakah setara antara Afrika-Amerika dan orang-orang 

keturunan Afrika yang belum pernah meninggalkan benua Afrika. 
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c. Jenis kelamin. 

Secara keseluruhan menurut statistik, perempuan lebih kecil kemungkinannya 

untuk mengalami tekanan darah tinggi daripada laki-laki. 

d. Riwayat keluarga. 

Sejarah keluarga memiliki peranan penting dalam menentukan risiko. 
e. Merokok. 

Banyak penyakit yang disebabkan oleh merokok termasuk hipertensi. 
f. Olahraga. 

Tidak pernah olahraga menyebabkan lemah jantung, toleransi latihan rendah 
dan obesitas. 

g. Diet. 
Diet mempengaruhi berat badan. Berat badan merupakan salah satu faktor 
risiko hipertensi. 

h. Obat. 
Beberapa obat dapat memperburuk tekanan darah tinggi. 

i. Masalah ginjal. 
Ginjal adalah regulator yang sangat penting dari tekanan darah jangka 
panjang. Kerusakan ginjal seperti akibat diabetes, menyebabkan hipertensi. 

j. Masalah medis lainnya. 
Ketidaksembangan hormon, kelainan anatomi tertentu, tumor dan masalah 
medis lainnya dapat menyebabkan hipertensi sekunder. 

5. Penatalaksanaan 
a. Farmakologi dan Pemilihan Obat 

Obat-obat yang digunakan sebagai antihipertensi (Priyanto, 2008): 
1). Diuretik: meningkatkan jumlah urin dengan jalan menghambat reabsorbsi air, 

natrium dan mineral lain pada tubulus ginjal. Contoh: hidroklorotiazid, 

klortalidon dan lain-lain. 

2). Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Inhibitor: menghambat perubahan 

angiotensin I menjadi angiotensin II dan penurunan jumlah aldosteron. 

Aldosteron bersifat retensi terhadap Na+ dan air sehingga menyebabkan 

tekanan darah naik. Contoh: kaptopril, enalapril dan lain-lain. 
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3). Calcium Channel Blocker (Penghambat kanal Kalsium): menghambat 

masuknya ion Ca2+ ekstrasel ke intrasel akan menghambat kontraksi otot polos 

pada otot jantung, tetapi tidak menghambat kontraksi otot rangka, sehingga 

terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Contoh: verapamil, amlodipin dan lain-

lain. 

4). Angiotensin II Receptor Blocker (Penghambat Reseptor Angiotensin II): 

berikatan dengan reseptor angiotensin II sehingga angiotensin II tidak dapat 

bekerja. Contoh: vasaltan, losartan dan lain-lain. 

5). Penghambat syaraf adrenergik atau simpatolitika (agonis α2 dan antagonis 

α1→vasodilatasi pembuluh darah): agonis α2 bekerja secara sentral, dengan 

mengurangi pelepasan NE di SSP dan otot polos pembuluh darah. Antagonis 

α1 menghambat kerja NE di pembuluh darah. Contoh: doksasozin (antagonis 

α1) dan reserpin (agonis α2). 

6). β blocker: menghambat ransangan pada reseptor β dalam tubuh. Β bloker 

efektif sebagai antiangina karena mengurangi frekuensi denyut jantung dan 

kontraktilitas akibatnya kebutuhan oksigen berkurang. 

Contoh: propanolol, metoprolol dan lain-lain. 

7). Antihipertensi yang bekerja sentral: klonidin dan metildopa.  

Kombinasi yang terbukti efektif dan dapat ditoleransi pasien: 

1). Diuretik dan ACEI atau ARB. 

2). CCB dan β Bloker. 

3). CCB dan ACEI atau ARB. 

4). CCB dan diuretik. 

5). α bloker  dan β Bloker. 

6). Kadang diperlukan tiga atau empat kombinasi obat (Yogiantoro, 2009). 

Petunjuk pemilihan obat pada Compelling Indications (Perhimpunan 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, 2006). 
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Tabel 2. Petunjuk pemilihan obat 
Kondisi Risiko Tinggi 
dengan Compelling 
Indication 

Obat-obat yang Direkomendasikan 

Diuretik β bloker ACE 
Inhibitor ARB CCB Antagonis 

Aldosteron 
Gagal Jantung   
Pasca Infark Miokard     
Risiko Tinggi Penyakit 
Koroner 

   

DM   
Gagal Ginjal Kronik     
Pencegahan Stroke 
Berulang 

    

Keterangan:  
▪  Penyakit Arteri Perifer → semua kelas antihipertensi, tatalaksana faktor risiko lain, dan pemberian aspirin. 
▪  Lanjut usia, termasuk penderita hipertensi sistolik terisolasi → diuratik (thiazid) sebagai lini pertama, dimulai dengan 

dosis terendah 12,5 mg/hari. Pengguanaan obat antihipertensi lain dengan mempertimbangkan penyakit penyerta. 
▪  Kehamilan → Pilihan terapi adalah golongan metildopa, β bloker, CCB dan vasodilator. ACE inhibitor dan ARB tidak 

boleh digunakan selama kehamilan. 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Algoritme terapi hipertensi menurut JNC VII 
 
 
 
 

Modifikasi gaya hidup 

Tidak mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dan untuk diabetes atau 
gagal ginjal kronis <130/80 mmHg

Pilihan obat 

Tidak ada indikasi khusus Ada indikasi khusus 

Hipertensi stage 1 (Tekanan 
darah sistolik 140-159 
atau diastolik 90-99 

mmHg) Diuretik tiazid, 
ACEI, ARB, BB, CCB 

atau kombinasi. 

Hipertensi stage 2 (Tekanan 
darah sistolik ≥160 atau diastolik 
≥100 mmHg) kombinasi dua obat 

(biasanya diuretik tiazid dan 
ACEI atau ARB atau BB atau 

CCB. 

Lihat tabel 2. 
 

Obat antihipertensi lain 
(diuretik, ACEI, ARB, 

BB, CCB) sesuai 
kebutuhan. 

 

Tidak tercapai tujuan  tekanan darah 

Mengoptimalkan dosis atau menambahkan obat sampai tercapai tujuan 
tekanan darah dan berkonsultasi dengan spesialis hipertensi. 
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b. Efek Samping Obat 
  Efek samping obat adalah reaksi berbahaya atau merugikan yang 
dihasilkan dari sebuah intervensi yang terkait dengan penggunaan produk obat, 
pengobatan khusus, perubahan rejimen dosis, atau penarikan produk (Edward dan 
Aronsons, 2000). 
Efek samping obat antihipertensi menurut IONI (2008): 
1) Diuretik: penurunan nafsu makan, gangguan saluran cerna, iritasi lambung, 

gangguan pengelihatan sementara, penekanan saluran pernafasan, lemas, 
hipokalemi, ganguan tidur, depresi, hiponatremi. 

2) Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Inhibitor: hipotensi, pusing, sakit 
kepala, letih, mual (terkadang muntah), diare (terkadang konstipasi), kram otot, 
batuk kering persisten, turunnya berat badan, takikardi, nyeri punggung. 

3) Calcium Channel Blocker (Penghambat kanal Kalsium): gagal jantung, 
memperburuk gangguan konduksi, hipotensi pada dosis tinggi, konstipasi, 
muka merah, sakit kepala, edem pergelangan kaki, letih, gangguan tidur, 
gangguan saluran cerna, nyeri dada, dipsnea. 

4) Angiotensin II Receptor Blocker (Penghambat Reseptor Angiotensin II): 
hipotensi simtomatik termasuk pusing dapat terjadi terutama pada pasien 
dengan kekurangan cairan intravascular (missal yang mendapat diuretika dosis 
tinggi), hiperkalemi kadang terjadi, angioedema, nyeri otot, gangguan 
pengecap, lelah. 

5) Penghambat syaraf adrenergik atau simpatolitika: hipotensi postural, pusing, 
sakit kepala, letih, gangguan tidur, mual, mimpi buruk, berat badan naik, 
depresi, bronkospasme, berat badan naik, kehilangan libido dan impotensi, 
amenorea. 

6) Beta bloker: bradikardi, gagal jantung, hipotensi,gangguan konduksi, 
bronkospasme, vasokonstriksi perifer, gangguan saluran cerna, kelelahan, 
ganguan tidur, jarang ruam kulit dan mata kering (reversibel bila obat 
dihentikan), eksaserbasi psoriasis.  Penderita diabetes yang mengkonsumsi obat 
ini perlu memantau respon insulin secara teratur. 

7) Antihipertensi yang bekerja sentral: mulut kering, sedasi, depresi, bradikardi, 
sakit kepala, ganguan tidur, ruam kulit, gangguan saluran cerna. 
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Tabel 3. Obat yang tidak direkomendasikan pada kondisi yang menyertai hipertensi 
Kondisi yang menyertai hipertensi Obat yang tidak direkomendasikan 

Asma   β bloker 
Denyut jantung pelan (bradikardi) β bloker, CCB 
Diabetes  β bloker, diuretik 
Pirai (asam urat) Diuretik tiazid 
Gagal jantung  β bloker, CCB 
Penyakit ginjal, kehamilan ACEI, ARB 
Penyakit vaskular periferal (aterosklerosis di arteri kaki) β bloker 

 
c. Obat yang Menyebabkan Hipertensi 

 Salah satu obat batuk yang telah dihapus dari pasar Amerika adalah 

fenilpropanolamin, karena dapat menyebabkan hipertensi. Selain itu, ada beberapa 

kelas obat yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Dokter, farmasis 

dan pasien harus menyadari obat yang dapat mengganggu kontrol tekanan darah. 

Obat yang menyebabkan hipertensi merupakan sesuatu yang penting dan salah 

satu penyebab hipertensi sekunder. 
Tabel 4. Obat yang umumnya menyebabkan hipertensi 

Kelas Obat Mekanisme 
Agen 
simpatomimetik 

Amfetamin (dekstroamfetamin, 
metamfetamin, metilfenidat), 
fenilpropanolamin, efedrin, 
pseudoefedrin 
 

Menyebabkan peningkatan dosis dan 
menstimulan CNS 

NSAID dan 
penghambat COX-2 

Ibuprofen, diklofenak dan 
celekosib 

Memblok enzim COX-1 dan COX-2 yang 
mengarah ke penurunan pembentukan 
prostaglandin, menyebabkan peningkatan 
dosis terkaitdalam retensi air dan natrium 
 

Kortikosteroid  Prednison, fludrokortison, 
hidrokortison 

Menyebabkan retensi natrium, sehingga 
dalam dosis terkait terjadi retensi cairan 
 

Stimulant CNS Kafein Menstimulan CNS 
 

Estrogen dan 
progestin 

Kontrasepsi oral dan ERT/HRT Estrogen merangsang produksi hati dari 
substrat renin angiotensinogen, keduanya 
muncul untuk berkontribusi dengan cara 
tergantung dosis 
 

Suplemen diet Ginseng, natural licorice, 
yohimbin 

Efek stimulant ringan, meningkatkan tekanan 
darah arteri 
 

SNRIs Venalaksin, sibutramin Meningkatkan level norefinefrin dan 
potensiasi berikutnya dari neurotransmisi 
noradrenergic 
 

Imunosupresan  Siklosporin, takrolimus Meningkatkan sintesis prostaglandin dan 
penurunan air, natrium dan ekskresi 
potassium

        (Hulisz dan Lagzdins, 2008) 
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d. Nonfarmakologi 

Tujuan terapi nonfarmakologi diantaranya, menurunkan tekanan darah, 

mengendalikan faktor-faktor risiko dan penyakit penyerta lainnya (Yogiantoro, 

2009). Menurut Bhatt et al., (2007) terapi nonfarmakologi yang harus dilakukan 

oleh pasien hipertensi, diantaranya: 

1) Penurunan berat badan. 

Sebuah studi pencegahan hipertensi menunjukkan bahwa penurunan 4% berat 

badan lebih dari 3 tahun dapat menurunkan 2,4 mmHg sistolik dan 1,8 mmHg 

diastolik. 

2) Peningkatan aktivitas fisik. 

Sebuah meta-analisis dari 54 uji coba terkontrol secara acak menunjukkan 

penurunan 3,8 mmHg sistolik dan 2,6 mmHg diastolik pada individu yang 

melakukan aerobik dibandingkan dengan kontrol. 

3) Tidak mengkonsumsi alkohol. 

Sebuah studi telah melaporkan bahwa pengurangan asupan alkohol dapat 

menurunkan 3,3 mmHg sistolik dan 2 mmHg diastolik. 

4) Mengurangi asupan garam. 

Studi The Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)-Natrium 

menunjukkan bahwa makan dengan asupan natrium lebih rendah, sekitar 

60mmol/ hari dapat mengurangi tekanan darah pada pasien normotensi dan 

hipertensi. 

5) Diet, ada 5 macam jenis diet: 

a) Diet vegan. Di negara-negara industri, pasien diet vegan telah tercatat 

memilki tekanan darah lebih rendah. Penurunan 5 mmHg sistolik dan 

samar-samar untuk efek diastolik. 

b) Diet DASH. Mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, diet susu rendah 

lemak, biji-bijian, kacang-kacangan dan ikan. Penurunan 5,5 mmHg 

sistolik dan 3 mmHg diastolik. 

c) Diet Mediterania. Konsumsi minyak zaitun (tinggi asam lemak tak jenuh 

tunggal dan rendak asam lemak jenuh). 
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d) Diet polifenol. Konsumsi kedelai fitoesterogen, biji anggur 

proantosianidin, katekin teh, polifenol anggur dan prosianidin kakao 

memiliki penurunan tekanan darah. 

e) Produk hewani. Daging dapat meningkatkan tekanan darah, sedangkan 

ikan dapat menurunkan tekanan darah karena jumlah omega-3 yang lebih 

tinggi dari asam lemak. 

6) Peningkatan asupan kalium. 

Sebuah meta-analisis oleh Whelton et al. terkait dengan peningkatan kalium 
urin dari 2g/ hari (50mmol/ hari) pada hipertensi terjadi penurunan tekanan 
darah sistolik 4,4 mmHg dan 2,5 mmHg. Terjadi penurunan tekanan darah 
sistolik 1,8 mmHg, diastolik 1,0 mmHg pada normotensi. 

7) Serat. 
Sebuah meta-analisis dari 25 uji coba meningkatkan rata-rata 14g/ hari 
konsumsi tambahan dapat menurunkan tekanan darah sistolik 1,15 mmHg dan 
diastolik 1,65 mmHg. 

8) Kalsium 
Suplementasi kalsium 400-2000mg/ hari dapat menurunkan tekanan darah 
sistolik 0,9-1,4 mmHg dan diastolik 0,2-0,8 mmHg. 

9) Suplementasi minyak ikan. 
Suplemen omega-3 asam lemak tak jenuh ganda (minyak ikan) dosis tinggi 
(>3g/ hari) dapat menurunkan tekanan darah hipertensi rata-rata sistolik 4 
mmHg dan diastolik 2,5 mmHg. 

10) Meditasi. 
Suatu studi menyatakan bahwa meditasi transcendental dapat menurunkan 
tekanan darah sistolik 10,7 mmHg dan diastolik 6,4 mmHg, selama 3 bulan. 

6. Pengetahuan 
 Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan adalah hasil tahu manusia 
terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan 
sebagainya). 
 Indikator untuk mengetahui tingkat pengetahuan terhadap kesehatan, 
dikelompokkan menjadi: 
a. Pengetahuan tentang sakit dan penyakit, meliputi: penyebab, gejala, tanda-

tanda, cara pengobatan, cara penularan dan cara pencegahan. 
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b. Pengetahuan tentang cara pemeliharaan kesehatan dan cara hidup sehat, 
meliputi: jenis makanan yang bergizi, manfaat makanan bergizi, pentingnya 
olahraga, bahaya merokok, minuman keras, narkoba dan pentingnya istirahat 
cukup. 

c. Pengetahuan tentang kesehatan lingkungan, meliputi: manfaat air bersih, cara 
pembuangan limbah yang sehat, manfaat pencahayaan untuk rumah dan 
akibat polusi (Notoatmodjo, 2007). 

7. Kepatuhan 
 Kepatuhan adalah ketaatan pasien melakukan pengobatan sesuai dengan 

ketentuan yang diberikan oleh profesional kesehatan (Niven, 2002). 
Menurut Niven (2002), faktor yang mendukung kepatuhan pasien: 

a. Pendidikan. 
Pendidikan yang didapat pasien secara mandiri seperti dari buku-buku  dan 
kaset dapat meningkatkan kepatuhan. 

b. Akomodasi. 
Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian pasien yang 
dapat mempengaruhi kepatuhan. Pasien harus menyadari bahwa pasien 
terlibat secara aktif dalam pengobatan. 

c. Modifikasi faktor lingkungan dan sosial. 
Membangun dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman untuk 
membantu meningkatkan kepatuhan dalam pengobatan. 

d. Perubahan model terapi. 
Penyederhanaan program pengobatan dan pasien terlibat langsung dalam 
pembuatan program tersebut. 

e. Meningkatkan interaksi profesional kesehatan dengan pasien. 
Pasien membutuhkan penjelasan tentang kondisinya, penyebab dan 
bagaimana pengobatannya. Penjelasan tersebut dapat membantu 
meningkatkan kepercayaan pasien. Konsultasi pasien dengan professional 
kesehatan dapat meningkatkan kepatuhan pasien. 
 

E. Landasan Teori 
 Kepatuhan didefinisikan sejauh mana pasien patuh dengan saran dari para 

profesional kesehatan. Ketidakpatuhan menyebabkan kegagalan yang cukup besar 
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dalam mengendalikan hipertensi. Pengetahuan tentang hipertensi dan obat-obatan 

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan. Terutama, informasi tentang 

efek samping obat karena pentingnya pasien mengetahui efek samping dari obat 

yang digunakan (Karaeren et al., 2009). 

 Hasil penelitian dari 277 pasien, 163 (72%) patuh dan 64 (28%) tidak 

patuh. Pertanyaan pengetahuan untuk pasien (1) nama obat, (2) durasi penggunaan 

obat, (3) alasan menggunakan obat, (4) penyebab hipertensi, (5) target tekanan 

darah, (6) akibat hipertensi dan (7) efek samping obat antihipertensi. Setiap 

pertanyaan memiliki tingkat signifikansinya masing-masing. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah pengetahuan pasien tentang hipertensi dan obat-obatan 

mempengaruhi tingkat kepatuhan (Karaeren et al., 2009). 

 Pasien Afrika-Amerika memiliki pengetahuan tinggi dan kesadaran 

mengendalikan tekanan darah, sehingga mempengaruhi kepatuhannya (Kressin et 

al., 2007). Menurut Jin et al., (2008) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan diantaranya: faktor pasien, terapi, sistem kesehatan, sosial ekonomi dan 

penyakit. Salah satu yang termasuk dalam faktor pasien adalah pengetahuan 

pasien. Konsekuensi dari kurangnya pengetahuan pasien tentang penyakit adalah 

kepatuhan yang rendah. 

 

F. Hipotesis 

H0 =  Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang hipertensi 

dengan kepatuhan meminum obat pada pasien hipertensi di Poliklinik 

Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta 

Tahun 2013. 

H1 =  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang 

hipertensi dengan kepatuhan meminum obat pada pasien hipertensi di 

Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi 

Surakarta Tahun 2013. 

 

 

 


