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ABSTRAK 

Stroke terjadi jika aliran darah ke otak terputus, pasokan darah yang berkesinambungan yang 

dialirkan oleh arteri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, 

sikap, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, jarak berobat, dan status ekonomi dengan 

kunjungan ulang pasien stroke. Jenis penelitian ini adalah survei observasional dengan pendekatan 

cross sectional. Populasi penelitian ini adalah pasien stroke yang berkunjung ulang sebanyak 126 

orang. Pemilihan sampel didapat sebanyak 49 pasien yang ditentukan dengan teknik accindental 

sampling sebanyak 49 orang. Uji statistik menggunakan collerasi person product moment  dengan 

menggunakan SPSS 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

pengetahuan (p= 0,610), dukungan petugas kesehatan (p= 0,138) dan jarak berobat (p= 0,288) 

dengan kunjungan ulang pasien stroke di RRJ Hortus Medicus. Ada hubungan antara sikap (p= 

0,000), dukungan keluarga (p= 0,007) dan status ekonomi (p= 0,038) dengan kunjungan ulang 

pasien stroke di RRJ Hortus Medicus. Responden melakukan kunjungan ulang ke RRJ Hortus 

Medicus karena mereka merasa pengobatan dengan jamu lebih efektif dibandingkan konvensional. 

Kata kunci : Faktor-faktor, Kunjungan ulang Pasien stroke, RRJ Hortus Medicus 

ABSTRACT 

Stroke occurs when blood flow to the brain is cut off, a continuous supply of blood that flowed by 

the arteries. The purpose of this study was to determine the relationship between knowledge, 

attitude, family support, support health workers, treatment distance, and economic status of stroke 

patients with repeated visits. This research is an observational survey with cross sectional 

approach. The population of this study is that stroke patients re-visited as many as 126 people. 

Selection of the samples obtained were determined in 49 patients with accindental sampling 

technique as much as 49 people. The statistical test used collerasi person product moment using 

SPSS 17 The results showed that there was no relationship between knowledge (p = 0.610), support 

health workers (p = 0.138) and distance treatment (p = 0.288) with repeated visits stroke patients 

in RRJ Hortus Medicus. There is a relationship between attitudes (p = 0.000), family support (p = 

0.007) and economic status (p = 0.038) with repeated visits stroke patients at RRJ Hortus Medicus. 

Respondents make repeat visits to the Hortus Medicus RRJ because they feel the treatment with 

herbal medicine is more effective than conventional. 

 

PENDAHULUAN 

Obat tradisional merupakan warisan 

budaya bangsa yang perlu terus dilestarikan 

dan dikembangkan untuk menunjang 

pembangunan kesehatan sekaligus untuk 

meningkatkan perekonomian rakyat. Obat 
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tradisional ini tentunya sudah diuji 

bertahun-tahun bahkan berabad-abad sesuai 

dengan perkembangan kebudayaan bangsa 

Indonesia, (Notoatmodjo, 2007). 

Pengobatan stroke dengan 

menggunakan tanaman obat memiliki 

beberapa fungsi diantaranya mencegah 

serangan stroke, memperbaiki 

(memperkuat) jaringan sel dan pembuluh 

darah di otak agar tidak pecah, 

memperbaiki kerusakan jaringan sel otak 

dan sel-sel saraf paska serangan stroke serta 

memperbaiki dan menormalkan kembali 

sistem jaringan tubuh yang tidak berfungsi 

akibat stroke (Nabyl, 2012). 

Menurut Sustrani, dkk (2006) stroke 

terjadi jika aliran darah ke otak terputus. 

Otak kita sangat tergantung pada pasokan 

darah yang berkesinambungan, yang 

dialirkan oleh arteri (pembuluh nadi). Jika 

pasokan darah terhenti akibat pembekuan 

darah atau pecahnya pembuluh darah, 

sedikit atau banyak akan terjadi kerusakan 

pada otak yang tidak dapat diperbaiki 

(infark otak). 

Berdasarkan data yang berhasil 

dikumpulkan oleh Yayasan Stroke 

Indonesia tahun 2012, masalah stroke 

semakin penting dan mendesak karena kini 

jumlah penderita stroke di Indonesia 

terbanyak dan menduduki urutan pertama 

di Asia. Jumlah penderita atau kematian 

yang disebabkan oleh stroke menduduki 

urutan kedua pada usia di atas 60 tahun dan 

urutan kelima pada usia 15-59 tahun 

(Nabyl, 2012). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan 

Dasar tahun 2013, bahwa penyakit stroke 

mengalami peningkatan prevalensi dari 

8,3% pada tahun 2007 meningkat menjadi 

12,1% pada tahun 2013. Meningkatnya 

jumlah prevalensi penyakit stroke seiring 

dengan bertambahnya umur (Badan 

Litbang Kes, 2013). 

Berdasakan hasil penelitian Ratnasari 

(2014) tentang gambaran keluarga dalam 

memutuskan tindakan kesehatan pada 

keluarga dengan stroke berulang dapat 

diketahui bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan untuk berobat ulang ke 

Puskesmas Ciputat Timur antara lain 

kondisi pasien, persepsi terhadap pelayanan 

kesehatan, pengalaman partisipan dan 

keluarga, informasi dari orang lain serta 

perasaan partisipan. 

Hasil penelitian Jauhari, dkk (2008) 

menunjukkan bahwa motivasi pasien 

berobat ke sinse timbul karena pasien 

mempunyai kepercayaan yang salah 

tentang pengobatan konvensional. 

Kepercayaan tersebut adalah adanya 

kegagalan atau ketidakpastian pengobatan 

konvensional, ketakutan akan penggunaan 

obat kimia yang berlebihan serta adanya 

tindakan operasi pada penyakit tertentu. 

Kepercayaan tersebut mendorong pasien 

untuk mencari alternatif pengobatan lain 

yang dinilai tepat. Berdasarkan informasi 

dan pengalaman tentang pengobatan yang 

diterima, maka pasien akan mulai mencari 

alternatif atau mencoba-coba pengobatan 

selain pengobatan konvensional. Hal ini 

menimbulkan motivasi kepercayaan dan 

faktor pencetus pasien berobat ke sinse. 

Berdasarkan hasil survei 

pendahuluan, peneliti memperoleh data 

jumlah pengunjung yang berobat di Rumah 

Riset Jamu Hortus Medicus diperoleh data 

kunjungan pasien stroke pada tahun 2012 

dengan urutan ke-20 sebesar 0,76%,  

meningkat pada tahun 2013 menjadi urutan 

ke-8 sebesar 2,65%. Penyakit stroke masuk 

dalam 15 besar penyakit tertinggi yang 

setiap tahunnya meningkat (Laporan 

Tahunan RRJ Hortus Medicus 2012 dan 

2013).  

Hal tersebut menjadi pendorong atau 

latar belakang untuk penulis melakukan 

penelitian tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kunjungan ulang 

pasien stroke untuk berobat, karena stroke 

merupakan penyakit degeneratif yang 

banyak diderita oleh masyarakat di kota 

maupun di desa. Pengobatan secara medis 

di Rumah Sakit memerlukan banyak biaya 

dan mahal, selain itu obat medis di Rumah 

Sakit mengandung bahan kimiawi yang 
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dapat memicu timbulnya penyakit lain 

dalam tubuh manusia. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian observasional, dalam penelitian 

ini dilakukan wawancara menggunakan 

kuesioner dengan pendekatan cross 

sectional, dimana pengukuran variabel 

yang dilibatkan dilakukan pada saat yang 

bersamaan. Lokasi penelitian ini adalah di 

Rumah Riset Jamu Hortus Medicus 

B2P2TOOT Tawangmangu yang dilakukan 

pada Bulan Juli 2014. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

pasien penderita stroke yang melakukan 

kunjungan ulang, dengan jumlah populasi 

sebesar 126 di Rumah Riset Jamu Hortus 

Medicus B2P2TOOT Tawangmangu  pada 

Bulan April 2014, dengan kriteria inklusi 

sebagai berikut : 

1. Penderita stroke yang berobat dan 

melakukan kunjungan ulang di 

Rumah Riset Jamu Hortus Medicus 

B2P2TOOT Tawangmangu. 

2. Bersedia menjadi responden 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 

49 orang, penarikan sampel dilakukan 

dengan Non Probality Sampling yaitu 

dengan cara accindental sampling dimana 

sampel yang diambil berdasarkan jumlah 

pasien pnderita stroke yang berkunjung 

ulang pada saat dilakukan penelitian. 

Adapun analisis data yang digunakan 

adalah analisis univariat dan analisis 

bivariat. Analisis univariat dilakukan untuk 

mengetahui distribusi frekuensi dan 

presentase setiap variabel yang kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel atau grafik 

dan di interpretasikan. Sedangkan analisis 

bivariate, mengetahui faktor yang 

berhubungan dengan pengetahuan, sikap, 

dukungan keluarga, dukungan petugas 

kesehatan, jarak berobat dan status 

ekonomi dengan menggunakan uji 

Colerrasi pearson product moment. 

Dengan nilai signifikan yang digunakan 

adalah 95% dengan tingkat kesalahan 0,05.  

 

 

HASIL 

A. Karakteristik Responden 

1. Umur Responden 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui 

bahwa umur responden paling 

banyak berada pada kelompok 

umur 41-59 tahun yaitu sebesar 24 

orang (48,98%), dan yang paling 

sedikit berusia antara 25-40 tahun 

yaitu hanya 4 orang (8,16%). Rata-

rata umur responden termuda yaitu 

32 tahun sedangkan umur 

responden tertua yaitu 86 tahun. 

2. Jenis Kelmain Responden 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui 

bahwa responden laki-laki 

sebanyak 33 orang (67,35%) lebih 

banyak dari pada responden 

perempuan sebanyak 16 orang 

(32,65%). 

3. Pendidikan responden 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui 

bahwa pendidikan responden 

paling tinggi yaitu SMA sebanyak 

17 orang (34,69%) dan paling 

sedikit pendidikan D1/D3 yaitu 

hanya 2 orang (4,09%). 
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Karektristik N % 

Umur Responden     

25-40 4 8,16 

41-59 24 48,98 

≥ 60 21 42,86 

Total 49 100 

Jenis Kelamin Responden     

Laki-laki 33 67,35 

Perempuan 16 32,65 

Total 49 100 

Pendidikan Rsponden     

Tidak tamat SD 6 12,24 

SD 3 6,12 

SMP 13 26,53 

SMA 17 34,69 

D1/D3 2 4,09 

Perguruan Tinggi/S1 8 16,33 

Total 49 100 

 

 
 

B. Analisis Univariat 

1. Pengetahuan  

Berdasarkan Tabel 2 

diketahui bahwa responden 

dengan pengetahuan kurang yaitu 

sebesar 29 orang (59,18%) lebih 

banyak dari pada  pengetahuan 

baik yaitu hanya 20 orang 

(40,82%).   

 

2. Sikap  

Berdasarkan Tabel 2 

diketahui bahwa responden 

dengan sikap kurang yaitu sebesar 

26 orang (53,06%) lebih banyak 

dari pada bersikap baik yaitu 

hanya 23 orang(46,94%). 

3. Dukungan Keluarga  

Berdasarkan Tabel 2 

diketahui bahwa keluarga tidak 

mendukung yaitu sebanyak 28 

orang (57,14%) lebih banyak dari 

pada mendukung yaitu hanya 21 

orang (42,86%). 

4. Dukungan Petugas Kesehatan 

 

Berdasarkan Tabel 2 

diketahui bahwa responden 

mendukung yaitu sebesar 44 

orang (89,8%) lebih banyak dari 

pada tidak mendukung yaitu 

hanya sebesar 10,2%.  

5. Jarak Berobat 

Berdasarkan Tabel 2 

diketahui bahwa responden jarak 

berobat jauh ≥ 35 KM yaitu 

sebesar 85,71% lebih banyak dari 

pada jarak berobat dekat < 35 KM 

yaitu hanya sebesar 14,29%. 

6. Status Ekonomi 

Berdasarkan Tabel 2 

diketahui bahwa responden 

dengan status ekonomi rendah 

yaitu sebanyak 26 orang (53,06%) 

lebih banyak dari pada status 

ekonomi tinggi yaitu hanya 23 

orang (46,94%). 
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Tabel 2. Hasil Analisis Univariat Variabel Penelitian  

Kategori N % 

Pengetahuan  

  Baik 20 40,82 

Kurang 29 59,18 

Total 49 100 

Sikap     

Baik 23 46,94 

Kurang 26 53,06 

Total 49 100 

Dukungan Keluarga     

Mendukung 21 42,86 

Tidak Mendukung 28 57,14 

Total 49 100 

Dukungan Petugas Kesehatan     

Mendukung 44 89.8 

Tidak Mendukung 5 10,2 

Total 49 100 

Jarak Berobat     

Jauh ≥ 35 KM 42 85,71 

Dekat < 35 KM 7 14,29 

Total 49 100 

Status Ekonomi     

Tinggi 23 46,94 

Rendah 26 53,06 

Total 49 100 

 

C. Analisis Bivariat 

1. Uji Hubungan Pengetahuan 

dengan Frekuensi Kunjungan 

Ulang  

Berdasarkan Tabel 3 

diketahui bahwa responden dengan 

pengetahuan baik dan melakukan 

kunjungan ulang < 4 kali sebesar 

50%, sedangkan responden yang 

memiliki pengetahuan kurang dan 

melakukan kunjungan ulang ≥ 4 

kali sebesar 30,4%. 

 

2. Uji Hubungan Sikap dengan 

Frekuensi Kunjungan Ulang  

Berdasarkan Tabel 3 

diketahui bahwa responden dengan 

sikap baik dan melakukan 

kunjungan ulang < 4 kali sebesar 

19,2%, sedangkan sikap responden 

kurang dan melakukan kunjungan 

ulang ≥ 4 kali hanya sebesar 

21,7%.  

 

3. Uji Hubungan Dukungan 

Keluarga dengan Frekuensi 

Kunjungan Ulang 

Berdasarkan Tabel 3 

diketahui bahwa responden yang 

mendukung dan melakukan 

kunjungan ulang < 4 kali sebesar 

26,9%, sedangkan responden tidak 

mendukung dan melakukan 

kunjungan ulang ≥ 4 kali hanya 

sebesar 61%.  

 

4. Uji Hubungan Dukungan 

Petugas Kesehatan dengan 

Frekuensi Kunjungan Ulang 

Berdasarkan Tabel 3 

diketahui bahwa responden yang 

mendukung dan melakukan 

kunjungan ulang < 4 kali sebesar 

84,6%, sedangkan responden tidak 

mendukung dan melakukan 
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kunjungan ulang ≥ 4 kali sebesar 

4,3%. 

 

5. Uji Hubungan Jarak Berobat 

dengan Frekuensi Kunjungan 

Ulang 

Berdasarkan Tabel 3 

diketahui bahwa responden jarak 

berobat jauh dan melakukan 

kunjungan ulang < 15 kali sebesar 

87%, sedangkan responden jarak 

berobat dekat dan melakukan 

kunjungan ulang ≥ 15 kali hanya 

sebesar 33,3%.  

 

6. Uji Hubungan Status Ekonomi 

dengan Frekuensi Kunjungan 

Ulang 

Berdasarkan Tabel 3 

diketahui bahwa responden status 

ekonomi tinggi dan melakukan 

kunjungan ulang < 4 kali sebesar 

61,5%, sedangkan responden 

status ekonomi kurang dan 

melakukan kunjungan ulang ≥ 4 

kali hanya sebesar 70%.  

 

 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Bivariat pada Variabel Penelitian dengan Uji Colerrasi 

Person Product Moment 

Kelompok  

Kunjungan Ulang 

p value Kesimpulan  < 4 kali ≥ 4 kali 

N % N % 

Pengetahuan              

Baik 13 45 16 55 
0,61 Tidak Signifikan 

Kurang 13 65 7 35 

Sikap             

Baik 5 21,74 18 78,26 
0 Signifikan 

Kurang 21 80,8 5 19,2 

Dukungan Keluarga              

Mendukung 7 33 14 67 
0,007 Signifikan 

Tidak mendukung 19 67,86 9 32,14 

Dukungan Petugas Kesehatan             

Mendukung 22 50 22 50 
0,138 Tidak Signifikan 

Tidak mendukung 4 80 1 20 

Jarak Berobat             

Jauh  24 57,14 18 42,86 
0,288 Tidak Signifikan 

Dekat 2 28,6 5 71,4 

Status Ekonomi             

Tinggi 16 69,6 7 30,4 
0,038 Signifikan 

Rendah 10 38,5 16 61,5 

 

 

 

PEMBAHASAN 

A. Hubungan antara Pengetahuan 

dengan Frekuensi Kunjungan Ulang 

Pengetahuan adalah hasil 

pengindraan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui 

indera yang dimiliki (mata, hidung, 

telinga dan sebagainya). Pada waktu 

pengindraan sampai menghasilkan 

pengetahuan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh intensitas perhatian 

dan persepsi terhadap objek. 

Pengetahuan seseorang terhadap objek 

mempunyai intensitas atau tingkat 

yang berbeda-beda (Notoatmodjo, 

2010). 

Pengetahuan seorang pasien 

stroke sangatlah penting untuk kualitas 
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kesembuhannya. Telah diketahui 

bahwa penderita stroke tidak dapat 

disembuhkan secara total ataupun 

proses kesembuhanya sangat lama. 

Tingginya pengetahauan seseorang 

pasien mempengaruhi kesembuhan 

penyakit yang dideritanya.  

Hasil analisis data  dengan 

menggunakan uji Colerrasi pearson 

product moment diperoleh nilai p = 

(0,610) (>0,05) ini berarti bahwa tidak 

ada hubungan antara pengetahuan 

dengan kunjungan ulang pasien stroke. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Fadhila, (2010) yang menyimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan tentang 

faktor risiko penyakit serebrovaskular 

terhadap kejadian stroke iskemik. 

Tidak ada hubunganya 

penelitian ini dalam penelitian yang 

telah dilakukan bahwa responden 

dengan pengetahuan baik lebih sedikit 

dibandingkan responden dengan 

pengetahuan kurang. Pengetahuan baik 

akan berhubungan dengan penelitian 

yang dilakukan. Dalam penelitian ini 

pendidikan responden rata-rata SMP 

dan SMA tidak mempengaruhi 

pengetahuan responden dikarenakan 

umur responden rata-rata berusia 41-59 

tahun.  

 

B. Hubungan antara Sikap dengan 

Frekuensi Kunjungan Ulang 

Sikap adalah respon tertutup 

seseorang terhadap stimulus atau objek 

tertentu, yang sudah melibatkan faktor 

pendapat dan emosi yang bersangkutan 

(senang-tidak senang, setuju-tidak 

setuju, baik-tidak baik, dan 

sebagainya). Sikap yaitu suatu sindrom 

atau kumpulan gejala dalam merespon 

stimulus atau objek sehingga sikap itu 

melibatkan pikiran, perasaan, perhatian 

dan gejala kejiwaan yang lain 

(Notoatmodjo, 2010). 

Hasil analisis data dengan 

menggunakan uji Colerrasi pearson 

product moment  diperoleh nilai p = 

(0,000) (≤ 0,05) ini berarti bahwa ada 

hubungan antara sikap dengan 

kunjungan ulang pasien stroke. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Sonatha (2012) yang menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang bermakna 

antara pengalaman responden dengan 

sikap responden melakukan perawatan 

kepada pasien paska stroke (p = 0,004). 

Dalam penelitian yang telah 

dilakukan sikap responden pada saat 

penelitian dengan wawancara 

responden dapat merespon dan 

bersikap baik kepada peneliti. Hal ini 

tidak berpengaruh dengan kategori 

sikap responden dengan sikap yang 

baik lebih sedikit dibandingkan 

responden dengan sikap kurang. 

 

C. Hubungan antara Dukungan 

Keluarga dengan Frekuensi 

Kunjungan Ulang 

Dukungan keluarga adalah 

dukungan atau motivasi yang diberikan 

kepada penderita untuk sembuh dari 

penyakit yang dideritanya. Dukungan 

keluarga berperan penting untuk 

kesembuhan pasien stroke yang mana 

pasien stroke sangat membutuhkan 

dorongan keluarga baik untuk terapi 

maupun pengobatan penderita. 

Dukungan keluarga yang diberikan 

kepada pasien stroke dapat berupa 

kasih sayang, perhatian, semangat 

hidup dan lain sebagainya.  

Hasil analisis data dengan 

menggunakan uji Colerrasi pearson 

product moment diperoleh nilai p = 

(0,007) (> 0,05) ini berarti bahwa ada 

hubungan antara dukungan keluarga 

dengan kunjungan ulang pasien stroke. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Yenni (2011) yang menunjukkan 

dengan (α< 0,05), ada hubungan antara 

dukungan keluarga yang meliputi 

dukungan emosional, penghargaan, 

informasi, instrumental keluarga, suku 

dan pendidikan dengan kejadian stroke 
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pada lansia hipertensi. Pada saat 

penelitian menggunakan kuesioner 

dengan wawancara yang dilakukan 

bahwa responden yang mendukung 

yaitu suami atau istri dan anaknya. 

 

D. Hubungan antara Dukungan 

Petugas Kesehatan dengan 

Frekuensi Kunjungan Ulang 

Dukungan petugas kesehatan 

adalah dukungan yang diberikan 

kepada pasien stroke, dukungan 

tersebut bisa berupa semangat hidup, 

pujian kesembuhan pasien stroke, 

perhatian pada saat berobat dan lain 

sebagainya. Dukungan petugas 

kesehatan yang diberikan dokter, 

perawat, apoteker dan lain-lain 

sangatlah membantu dalam proses 

penyembuhan pasien stroke. Dukungan 

yang diberikan petugas sangat besar 

artinya terhadap ketaatan pesien untuk 

selalu datang mengontrolkan penyakit 

yang dideritanya.  

Hasil analisis data dengan 

menggunakan uji Colerrasi pearson 

product moment diperoleh nilai p = 

(0,138) (> 0,05) ini berarti bahwa tidak 

ada hubungan dukungan petugas 

kesehatan dengan kunjungan ulang 

pasien stroke. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan mayoritas 

responden didukung oleh petugas 

kesehatan RRJ Hortus Medicus 

mendukung sepenuhnya dalam proses 

pengobatan responden. Hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian 

Novian (2013) yang menyimpulkan 

bahwa ada hubungan antara peran 

petugas kesehatan dengan kepatuhan 

diit pasien hipertensi. Perbedaan ini 

terjadi karena pada penelitian Novian 

pengobatan dilakukan secara 

konvensional dan sampel dalam 

penelitian Novian lebih sedikit yaitu 

hanya 24 responden.  

 

E. Hubungan antara Jarak Berobat 

dengan Frekuensi Kunjungan Ulang 

Jarak berobat adalah berapa jauh 

jarak yang ditempuh pasien dari rumah 

sampai ke tempat pengobatan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

pasien yang berkunjung ke RRJ Hortus 

Medicus Tawangmangu lebih banyak 

yang berasal dari luar Kabupaten 

Karanganyar. Dengan wawancara yang 

telah dilakukan beberapa responden 

menyatakan bahwa seberapa jauh jarak 

yang ditempuh untuk kesembuhan 

pasien stroke akan dilakukan, artinya 

jarak bukan merupakan halangan bagi 

mereka yang beroat. 

Hasil analisis data dengan 

menggunakan uji Colerrasi pearson 

product moment diperoleh nilai p = 

(0,288) (> 0,05) ini berarti bahwa tidak 

ada hubungan antara jarak berobat 

dengan kunjungan ulang pasien stroke. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan 

jarak berobat dengan jarak tempuh 

jauh ke tempat pengobatan RRJ Hortus 

Medicus, walaupun harus ditempuh 

dengan jauh menggunakan kendaraan 

pribadi ataupun Bus Antar Kota Dalam 

Provinsi (AKDP) tidak berhubungan 

dengan kunjungan ulang pasien stroke. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Jaya (2009) diketahui bahwa hasil uji 

statistik didapatkan P value = 0,409 (α 

= 0,05), dengan demikian p value lebih 

besar dengan alpha sehingga Ho 

diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara jarak dengan tingkat 

kepatuhan pasien dalam minum obat 

antihipertensi di Puskesmas Pamulang 

Kota Tangerang Selatan. 

 

F. Hubungan antara Status Ekonomi 

dengan Frekuensi Kunjungan Ulang 

Status ekonomi adalah 

pendapatan yang diperoleh seseorang 

dalam setiap Bulannya. Dalam 

penelitian yang telah dilakukan 

peneliti, responden rata-rata 

pendapatan paling sedikit yaitu Rp. 

750.000 per Bulan, sedangkan rata-rata 
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pendapatan paling banyak yaitu Rp. 

5.300.000 per Bulan.  Ditinjau dari 

biaya kesehatan yang semakin lama 

semakin mahal dan meningkat maka 

seseorang memerlukan biaya yang 

lebih besar untuk mengobati 

penyakitnya. Oleh karena itu status 

ekonomi sangat mempengaruhi 

kelangsungan hidup seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

dan untuk meningkatkan 

kesembuhanya. 

Hasil analisis data dengan 

menggunakan uji Colerrasi pearson 

product moment diperoleh nilai p 

(0,038 ≤ 0,05) ini berarti bahwa ada 

hubungan status ekonomi dengan 

kunjungan ulang. Biaya yang 

digunakan untuk pengobatan di RRJ 

Hortus Medicus untuk paket jamu 1 

minggu, periksa dokter dan 

pendaftaran yaitu Rp. 35.000 (belum 

termasuk kalau melakukan cek 

laboratorium). 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan status ekonomi 

responden antara < 1.500.000 sampai 

dengan ≥ 5.000.000. Responden 

dengan status ekonomi tinggi yaitu 

penghasilan responden dengan 

penghasilan antara ≥ 1.500.000, 

sedangkan status ekonomi rendah yaitu 

penghasilan responden dengan 

penghasilan antara > 1.500.000. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Panal (2012) menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara status 

ekonomi keluarga dengan status gizi 

ibu hamil di Puskesmas Wongkaditi 

Kota Gorontalo. Penelitian Panal 

(2012) menujukkan Ibu hamil dengan 

tingkat ekonomi keluarganya tinggi 

memiliki status gizi yang baik dan 

begitu pula sebaliknya ibu hamil 

dengan tingkat ekonomi keluarganya 

rendah memiliki status gizi yang 

kurang. Tingginya status ekonomi 

keluarga akan meningkatkan status gizi 

ibu hamil untuk mencukupi kebutuhan 

gizi, status ekonomi memungkinkan 

membentuk gaya hidup keluarga. 

 

G. Alasan Responden melakukan 

Kunjungan Ulang 

Hasil penelitian dengan 

wawancara menggunakan kuesioner 

alasan responden melakukan 

kunjungan ulang paling banyak yaitu 

responden dengan alasan lebih efektif 

dari konvensional sebesar 51,02%, 

responden dengan alasan menghindari 

obat kimia, dan lebih efektif dari 

konvensional serta murah sebesar 

10,2%, responden dengan alasan ada 

perubahan yang lebih baik sebanyak 

8,16%, responden dengan alasan 

mencoba terapi dengan jamu dan lebih 

efektif dari konvensional serta 

menghindri obat kimia sebesar 6,12%, 

responden dengan alasan lebih efektif 

dari konvesional serta mudah 

dijangkau sebesar 4,08 sedangkan 

responden dengan alasan mengalami 

perubahan, menghindari obat kimia, 

lebih murah dan mudah dijangkau 

hanya sebesar 2,05%.  

 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Tidak ada hubungan antara 

pengetahuan dengan frekuensi 

kunjungan ulang pasien stroke di 

RRJ Hortus Medicus 

Tawangmangu. 

2. Ada hubungan antara sikap dengan 

frekuensi kunjungan ulang pasien 

stroke di RRJ Hortus Medicus 

Tawangmangu, 

3. Ada hubungan antara dukungan 

keluarga dengan frekuensi 

kunjungan ulang pasien stroke di 

RRJ Hortus Medicus 

Tawangmangu. 

4. Tidak ada hubungan antara 

dukungan petugas kesehatan dengan 

frekuensi kunjungan ulang pasien 

stroke di RRJ Hortus Medicus 

Tawangmangu. 
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5. Tidak ada hubungan antara jarak 

berobat dengan frekuensi kunjungan 

ulang pasien stroke di RRJ Hortus 

Medicus Tawangmangu. 

6. Ada hubungan antara status 

ekonomi dengan frekuensi 

kunjungan ulang pasien stroke di 

RRJ Hortus Medicus 

Tawangmangu. 

7. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan dengan wawancara 

kepada responden menunjukan 

bahwa alasan responden melakukan 

kunjungan ulang di RRJ Hortus 

Medicus Tawangmangu adalah 

karena mereka merasa pengobatan 

lebih efektif dengan jamu 

dibandingkan pengobatan 

konvensional. 

 

B. SARAN 

1. Bagi Rumah Riset Jamu Hortus 

Medicus 

 Diharapkan kepada petugas 

kesehatan dalam proses penelitian 

dapat membimbing dan 

mengarahkan penelitian sampai 

selesai dan memberikan informasi 

kepada mahasiswa yang melakukan 

penelitian di RRJ Hortus Medicus 

Tawangmangu. 

2. Bagi  Pasien Stroke  

 Dapat memberikan 

semangat dalam menjalani 

pengobatan dengan jamu walaupun 

proses penyembuhan penyakit 

stroke sangat lama ataupun 

penderita stroke tidak dapat pulih 

normal kembali. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Diharapkan dapat melalukan 

penelitian lanjutan mengenai faktor-

faktor yang berhubungan dengan 

frekuensi kunjungan ulang pasien 

stroke seperti persepsi dan 

kepatuhan dalam berobat. 
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