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ABSTRAK 
 

Hipertensi termasuk salah satu penyakit tidak menular. Hipertensi merupakan 
penyakit kronis yang perlu diterapi terus menerus. Pada pasien hipertensi kepatuhan sangat 
diperlukan untuk mencapai keberhasilan terapi. Faktor paling dominan mempengaruhi 
kepatuhan adalah kontrol rutin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
kepatuhan penggunaan obat dengan keberhasilan terapi pada pasien hipertensi di Rumah 
Sakit “X” Surakarta bulan Mei-Juni 2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non 
eksperimental dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan pada 76 responden 
dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data rekam medis dan kuesioner tentang kepatuhan meminum obat. 
Analisis menggunakan uji korelasi Person Product Moment. Hasil yang didapatkan bahwa 
penyakit hipertensi banyak diderita pada perempuan dengan usia 47-60 tahun (82,9%). 
Terapi antihipertensi yang banyak diberikan yaitu Angiotensin Converting Enzym Inhibitor 
(ACEI) 31,58%. Sedangkan tingkat kepatuhan pasien dengan penggunaan obat tinggi 
(19,0%), sedang (44,7%) dan rendah (26,3%). Hasil analisis korelasi Person Product 
Moment  didapatkan hasil adanya hubungan antara kepatuhan dangan penurunan tekanan 
darah. 
Kata Kunci: hipertensi, kepatuhan, keberhasilan terapi 
 

ABSTRACT 
 

 Hypertension is one of the non-communicable disease. Hypertension is a chronic 
disease that needs to be treated continuously. In hypertensive patients adherence is 
required to achieve therapeutic success. The most dominant factor influencing adherence 
is a routine control. This study aims to determine the correlation between medication 
adherence with therapeutic outcome in hypertension patiens at Hospital “X” Surakarta in 
May-June 2014. This research uses non-experimental study with cross sectional approach. 
The study was conducted on 76 respondents with a purposive sampling technique. The 
tools used in this study were medical records and questionnaires about taking medication 
adherence. Analysis using Person Product Moment Correlation test. The results showed 
that hypertension affects many women aged 47-60 years (82.9%). Antihypertensive therapy 
is widely prescribed Angiotensin Converting Enzym Inhibitor (ACEI) 31,58%. While 
patient adherence high category (19,0%) medium category (44,7%) and the low category 
(26,3%). Results Person Product Moment correlation analysis found correlation between 
scores of compliance with the decrease in blood pressure.  
 
Key words: hypertension, medication adherence, therapeutic outcome 
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PENDAHULUAN 
 Hipertensi dapat dikategorikan sebagai salah satu masalah kesehatan yang sering 

terjadi hampir diseluruh dunia. Pada tahun 2000 sekitar 26,4% penduduk dunia menderita 

hipertensi dan diperkirakan akan meningkat menjadi 29,2% pada tahun 2025. Selain itu, 

hipertensi juga merupakan penyakit penyebab kematian peringkat keempat belas dengan 

prosentase 1,7% dan diprediksi akan meningkat menjadi 2,1% atau peringkat delapan pada 

tahun 2030 (WHO, 2008). Hipertensi termasuk salah satu penyakit tidak menular yang 

disebut juga sebagai the silent killer. Di Amerika, diperkirakan 1 dari 4 orang dewasa 

menderita hipertensi (Tuminah and Rahajeng, 2009). Di Indonesia, pada tahun 2007, 

prevalensi hipertensi berkisar antara 17-21% (Yogiantoro, 2009). Sekitar 90% hipertensi, 

penyebabnya belum diketahui secara pasti (hipertensi primer atau hipertensi esensial) 

(Muttaqin, 2009). 

 Pasien  hipertensi  memerlukan  dua  atau  lebih  obat antihipertensi untuk 

mencapai  tujuan  tekanan  darah,  kombinasi  obat  harus berbeda mekanisme serta 

dimulai dengan dosis yang paling rendah (Feagan, 2008). Tujuan terapi antihipertensi 

adalah menurunkan resiko morbiditas dan mortalitas pada kardiovaskuler dan ginjal, 

dengan  memfokuskan  pada pengendalian tekanan darah sistolik,  karena kebanyakan 

pasien  akan  mencapai  kontrol  tekanan darah sistolik ketika tekanan darah sistolik 

dicapai (Saseen dan Maclaughlin, 2007). Tetapi kenyataannya banyak yang berhenti 

berobat ketika merasa tubuhnya sedikit membaik. Sehingga diperlukan kepatuhan pasien 

yang menjalani pengobatan hipertensi agar didapatkan kualitas hidup pasien yang lebih 

baik (Wibawa, 2008). 

 Kepatuhan didefinisikan sejauh mana pasien mengikuti instruksi medis. Kepatuhan 

yang dimaksud meliputi kepatuhan terhadap bertanya pada petugas medis, mengetahui 

resep, minum obat secara tepat, datang saat untuk pemeriksaan lanjutan dan melaksanakan 

modifikasi gaya hidup (WHO, 2003). Kepatuhan merupakan fenomena multidimensi yang 

ditentukan oleh lima dimensi yang saling terkait, yaitu faktor pasien, faktor terapi, faktor 

sistem kesehatan, faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi (BPOM, 2006). 

Kepatuhan penggunaan obat merupakan salah satu faktor keberhasilan terapi, maka 

kepatuhan penggunaan obat antihipertensi dianggap penting. Apalagi penderita hipertensi 

yang berobat di Rumah Sakit “X” Surakarta cukup banyak. Oleh karena itu, dari penelitian 

ini diharapkan dapat digambarkan kepatuhan penggunaan obat pasien hipertensi dan 

pengaruhnya terhadap keberhasilan terapi pasien hipertensi Rumah Sakit “X” Surakarta. 
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METODOLOGI PENELITIAN 
A.Design Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian corelation yaitu penelitian yang dilakukan 
untuk menghubungkan antara dua variabel pada suatu situasi atau sekelompok subjek 
untuk melihat hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Desain penelitian yang 
digunakan adalah cross sectional yaitu penelitian hanya diobservasi sekali saja dan 
pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan 
(Notoatmodjo, 2003). 
B.Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua macam variabel yaitu: 
1. Variabel bebas atau variabel independent : tingkat kepatuhan 
2. Variabel tergantung atau variabel dependent : penurunan tekanan darah 
C. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner MMS (Modified 
Morisky Scale) dan bahan yang digunakan adalah jawaban dari sejumlah responden dari 
pertanyaan yang terdapat pada MMS kuesioner serta pencatatan data-data rekam medis 
yang diperoleh. 
D. Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian pasien hipertensi di 
Rumah Sakit “X” Surakarta yang memenuhi kriteria inklusi. 

Kriteria inklusinya adalah sebagai berikut: (1) pasien hipertensi di Poliklinik 
Penyakit Dalam Rumah Sakit “X” Surakarta dan atau tanpa penyakit penyerta, (2) pasien 
yang sudah terdiagnosa menderita hipertensi minimal dua bulan, (3) mendapat obat 
antihipertensi (4) pasien berumur 17-60 tahun (5) pasien minimal sudah pernah sekali 
kontrol dalam sebulan, (6) bersedia menjadi responden dan (7) data rekam medik minimal 
memuat no RM, jenis kelamin, umur, tekanan darah kontrol terakhir sebelum dan saat 
pengambilan data, obat hipertensi yang digunakan pengobatan sebelumnya. Menurut 
perhitungan, rencana sampel yang digunakan minimal 74 orang. 
E. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan data rekam medis responden 

yang meliputi no RM, jenis kelamin, umur, tekanan darah kontrol terakhir sebelum dan 

saat pengambilan data, obat hipertensi yang digunakan pada pengobatan sebelumnya serta 

kuesioner tentang kepatuhan pasien. 

F.Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh meliputi karakteristik pasien, frekuensi kepatuhan, pola 

penggunaan obat, dan penurunan tekanan darah. Analisis data dilakukan secara kuantitatif 

dalam bentuk persen (%). 
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Penilaian kepatuhan dilihat dari skor hasil kuesioner. Kepatuhan pasien dinilai dari 

jawaban kuesioner nomor 1 sampai 10. Semakin besar jumlah skor maka kepatuhan pasien 

semakin tinggi. Pasien dengan skor 0-4 berarti tingkat kepatuhan rendah, 5-9 sedang dan 

10-13 tinggi. 

Hubungan kepatuhan dengan keberhasilan terapi diperoleh dari perhitungan 

statistik. Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan 

dengan keberhasilan terapi (kontrol tekanan darah) adalah korelasi Person Product 

Moment. Nilai korelasi (r) tidak lebih dari harga (1≤ r ≤ +1). Jika r = -1 berarti korelasi 

negatif, r = 0 berarti tidak ada korelasi, dan r = 1 berarti korelasi sempurna positif. Harga r 

dapat diinterpretasikan dengan tabel 1 sebagai berikut: 
Tabel 1. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Cukup 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1.000 Sangat Kuat 

(Usman dan Akbar, 2000) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Dr. Moewardi pada bulan 
Mei-Juni tahun 2014. Menurut perhitungan menggunakan metode slovin, jumlah sampel 
minimal yang digunakan sebanyak 74 responden. Peneliti mengambil 76 responden untuk 
penelitian ini. 
A. Karakteristik Pasien 

 Penelitian ini mengambil 76 sampel pasien hipertensi rawat jalan di RSUD Dr. 
Moewardi bulan Mei-Juni Tahun 2014. Karakteristik pasien dapat dilihat dari jenis 
kelamin dan umur. 
Tabel 2.  Karakteristik Pasien Hipertensi Rawat Jalan di RSUD Dr. Moewardi Ditinjau dari Jenis 

Kelamin dan Umur Bulan Mei-Juni Tahun 2014 
Jenis Kelamin dan 

Umur 
Jumlah Persentase (%) 

(n=76) 
Perempuan    

18-31 1 1,3% 
32-46 8 10,5% 
47-60 44 57,9% 

Laki-laki   
18-31 1 1,3% 
32-46 3 3,9% 
47-60 19 25% 

Jumlah 76 100% 
  

 Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa penderita hipertensi pada perempuan lebih 
besar dibandingkan pada laki-laki. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada perempuan 
mengalami menopause, dimana pada kondisi tersebut terjadi penurunan hormon estrogen 
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dan androgen yang dapat menyebabkan meningkatnya pelepasan renin, sehingga memicu 
peningkatan tekanan darah (Coylewright et al., 2008). 

 Sedangkan karakteristik pasien menurut usia pasien dapat dibagi menjadi 3 kategori 
dengan rentan waktu 14 tahun yaitu 17-31 tahun, 32-46 tahun, dan 47-60 tahun. Dari hasil 
penelitian dapat menunjukkan bahwa prevalensi tertinggi pada pasien kategori usia 47-60 
tahun dengan persentase 82,9%, sedangkan pada kategori usia 32-46 tahun dengan 
persentase 14,5%, untuk pasien kategori umur 17-31 tahun sebesar 2,6%. 
 Menurut JNC 7 persentase pria yang memiliki tekanan darah tinggi pada usia 45 

tahun memang lebih tinggi, tetapi pada usia 45-55 tahun pada wanita persentasenya akan 

menjadi sedikit lebih tinggi. Pada usia lebih dari 55 tahun persentase wanita yang 

menderita hipertensi akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pria (Saseen dan 

Maclaughlin, 2007). 

B. Tekanan Darah Pasien  

Pada penelitian ini, nilai tekanan darah pasien bulan lalu dan bulan ini (bulan 

dilakukannya penelitian) di RSUD Dr. Moewardi bulan Mei-Juni tahun 2014 dapat dibagi 

menjadi beberapa kategori menurut JNC 7 yang berdasarkan pada tingkat tekanan darah. 

Ini dimaksudkan untuk membandingkan dengan hasil pengobatan sebelumnya dengan 

tekanan darah bulan ini. Menurut JNC 7 tekanan darah pasien RSUD Dr. Moewardi dibagi 

menjadi 4 kategori ditunjukkan pada tabel 3. 
Tabel 3.  Tekanan Darah Pasien di RSUD Dr. Moewardi bulan Mei-Juni Tahun 2014 Menurut JNC 7 

Tekanan Darah Keterangan Bulan Lalu Bulan Ini 
< 120/80 mmHg Normal 0 (0%) 8 (10,5%) 

130-139/80-89 mmHg Prehipertensi 3 (3,9%) 7 (9,2%) 
<140-159/90-99 mmHg Hipertensi stage I 38(50%) 40 (52,6%) 

>160 mmHg Hipertensi stage II 35 (46,1%) 21 (27,6%) 
Jumlah 76 (100%) 76 (100%) 

 
 Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa ada kecenderungan penurunan tekanan 

darah setelah 1 bulan penggunaan obat antiipertensi. Pasien yang tekanan darahnya normal 

bulan ini (bulan dilakukan penelitian) sebanyak 8 pasien (10,5%), prehipertensi sebanyak 7 

pasien (9,2%), hipertensi stage I sebanyak 40 pasien (52,6%) dan hipertensi stage II 

sebanyak 21 pasien (27,6%). Beberapa orang mengetahui bahwa penggunaan obat jangka 

panjang akan memberikan efek negatif bagi kualitas hidup serta kepatuhan penggunaan 

obatnya. Beberapa studi mengatakan bahwa banyak pasien yang merasa lebih baik saat 

tekanan darah mereka terkontrol (Saseen dan Maclaughlin, 2007). Adanya penyakit 

penyerta yang diderita oleh pasien dapat menyebabkan tidak normalnya tekanan darah. 

Selain itu dapat disebabkan karena pemberian obat antihipertensi yang belum tepat serta 

ketidakpatuhan pasien. 
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C. Karakteristik Pengobatan  

Karakteristik peresepan penggunaan obat yang diberikan berdasarkan kondisi 

patologis dan fisiologis pasien. Penggunaan obat antihipertensi ditunjukkan pada tabel 4. 
Tabel 4. Persentase Obat Hipertensi yang Diresepkan Pada Pasien Hipertensi RSUD Dr. Moewardi 

Bulan Mei-Juni Tahun 2014 
Nama Obat Frekuensi Persentase (%) Kepatuhan Keberhasilan 

Peresepan tunggal    
ACEI 24 31,58% Rendah 

13 (17,1%) 
Sedang 

20 (26,3%) 
 

Berhasil  
 8 (10,5%) 

CCB 13 17,11% Tidak Berhasil 
 5 (6,6%) 

ARB 3 3,95% 

Tinggi 
10 (13,1%) 

Berhasil  
22 (28,9%) 

Diuretik 
 

2 2,63% Tdk Berhasil  

αBloker 1 1,32% 8 (10,5%) 
Peresepan kombinasi  2 obat   
ACEI+CCB 11 14,48% Rendah 

6 (7,9%) 
Sedang 

11 (14,5%) 

Berhasil  
Diuretik+CCB 5 6,56% 4 (5,3%) 
CCB+βBloker 4 5,26% Tidak Berhasil  
Diuretik+ACEI 3 3,95% 8 (10,5%) 
CCB+ARB 2 2,63%  

Tinggi 
12 (15,8%) 

 

Berhasil  
CCB+αBloker 2 2,63% 14 (18,4%) 
Diuretik+ βBloker 1 1,32% Tidak Berhasil 
Diuretik+ARB 1 1,32% 3 (3,9%) 
Peresepan kombinasi  3 obat     
ACEI+Diuretik+CCB 3 3,95% Rendah 

1 (1,3%) 
Sedang 
3 (3,9%) 

Berhasil  
0 (0%) 

   Tidak Berhasil  
1 (1,3%) 

ARB+CCB+ACEI 1 1,32% Tinggi 
0 (0%) 

 

Berhasil 
 2 (2,6%) 

   Tidak Berhasil  
1 (1,3%) 

Jumlah  76 100   
 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa golongan obat antihipertensi yang 

paling banyak digunakan di RSUD Dr. Moewardi tahun 2014 yaitu peresepan tunggal 

golongan Angiotensin Converting Enzym Inhibitor (ACEI) 31,58%. Golongan obat ACEI 

merupakan golongan yang relatif aman dan efektif menurunkan tekanan darah, harga 

murah, dan efek sampingnya lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Golongan 

ACEI sekarang telah masuk sebagai obat yang direkomendasikan untuk inisial monoterapi 

pada pasien berbagai kondisi yang menyertai hipertensi (Khatib dan El-Guindy, 2005). 

Banyak pasien hipertensi yang memerlukan dua atau lebih obat antihipertensi. 

Penambahan obat kedua dari kelas yang berbeda sebaiknya diberikan ketika obat pertama 

kurang besaran dosisnya sehingga gagal mencapai tekanan darah yang diinginkan 

(Chobanian et al., 2003). Pasien yang diberikan peresepan kombinasi obat dua golongan 

ACEI dan CCB yang paling tinggi yaitu 14,48%. Kombinasi tiga obat seperti ACEI, 

Diuretik dan CCB sebesar 3,95%. Kombinasi obat digunakan sesuai dengan kondisi 

fisiologis dan patologis pasien. 
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D. Penilaian Kepatuhan 

Ketidakpatuhan dapat dimonitoring dari pendidikan pasien, konseling dan 

intervensi. Hal yang selalu direkomendasikan untuk menurunkan tekanan darah adalah 

memodifikasi gaya hidup (Saseen dan Maclaughlin, 2007). Dengan sugesti kepada pasien 

dapat mengontrol hipertensi yang paling efektif jika pasien dimotivasi untuk mengambil 

obat yang diresepkan dan mengatur pola hidup (Chobanian et al., 2003).  

1. Keteraturan Pengobatan (Medication Taking Scale) 

Pasien yang dapat menerima saran dan informasi medis dapat dipengaruhi oleh 

keyakinan subjektif tentang kondisi kesehatan mereka. Sehingga perlu diperhatikan 

keyakinan pasien untuk memberikan saran perubahan gaya hidup atau perawatan medis 

(Patel dan Taylor, 2002). Pada tabel 5, pasien yang membawa obat ketika berpergian 

sebanyak 60 pasien (78,83%), yang mengambil semua obat yang diresepkan sebanyak 72 

pasien (94,47%), yang mempunyai cara agar tidak lupa minum obat sebanyak 60 pasien 

(78,83%), dan yang setuju minum obat dapat memperbaiki keadaan sebanyak 73 pasien 

(96,05%). Berdasarkan keterangan dari pasien, pasien tidak membawa obat ketika 

berpergian dikarenakan pasien hanya sebentar meninggalkan rumah, sedangkan alasan 

pasien tidak mengambil semua obat karena keterbatasan ekonomi dan bila ada tambahan 

resep yang harus diambil di luar rumah sakit. Pada tabel 10 menunjukkan keteraturan 

pengobatan pasien. 
Tabel 5. Keteraturan Pengobatan Pasien (Medication Taking Scale) di RSUD Dr. Moewardi Bulan 

Mei-Juni Tahun 2014 
Pertanyaan Jawaban Persentase 

YA Ya Tidak 
Pasien jelas dengan aturan pakai obat 76 pasien - 100% 
Membawa obat ketika berpergian 60 pasien 16 pasien 78,83% 
Mengambil semua obat yang diresepkan 72 pasien 4 pasien 94,47% 
Mempunyai cara agar tidak lupa minum obat 60 pasien 16 pasien 78,83% 
Setuju bahwa minum obat dapat memperbaiki keadaan 73 pasien 3 pasien 96,05% 

 
2. Kepatuhan (adherence) 

Hipertensi merupakan penyakit tanpa gejala, sehingga angka ketidakpatuhan sangat 

tinggi terutama pada pasien yang baru mendapatkan obat. Hanya 50% pasien yang baru 

terdiagnosa hipertensi yang melanjutkan pengobatan sampai 1 tahun. Oleh karena itu perlu 

menilai kepatuhan pasien pada awal pengobatan (Saseen dan Maclaughlin, 2007). Pada 

tabel 6 menunjukkan kepatuhan pengobatan. 
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Tabel 6. Pengamatan Kepatuhan Pengobatan Pasien di RSUD Dr. Moewardi Bulan Mei-Juni 
Tahun 2014 

Pertanyaan Jawaban Persentase 
YA Ya Tidak 

Pernah lupa minum obat 47 pasien 29 pasien 61,87% 
Yang dapat menjelaskan aturan pakai 73 pasien 3 pasien 96,05% 
Ada sisa obat pada waktu kontrol 47 pasien 29 Pasien 61,87% 

 
Penelitian ini diketahui bahwa pasien yang lupa minum obat sebanyak 47 pasien 

(61,87%), dan pasien yang masih ada sisa obat ketika kontrol sebanyak 47 pasien 

(61,87%). Dari keterangan pasien yang didapat, pasien yang lupa minum obat karena 

waktu minum obat bersamaan dengan waktu kerja, kegiatan diluar rumah atau waktu tidur. 

Sedangkan adanya obat sisa waktu kontrol dikarenakan waktu kontrol yang berdekatan 

dengan kontrol selanjutnya atau karena pasien lupa minum obat. 

3. Tingkat Kepatuhan Pasien 

Kepatuhan penggunaan obat yang optimal akan memberikan keberhasilan terapi 

dalam pengobatan semua penyakit kronis serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Pada 

penyakit hipertensi, kepatuhan pasien dalam menjalankan pengobatan mempengaruhi 

keberhasilan terapi (BPOM, 2006). Penilaian kepatuhan berdasarkan Morisky Medication 

Adherence Scale pada pertanyaan kuesioner nomer 3, 7, 8 dan 10 dapat dilihat pada tabel 

7. 
Tabel 7. Persentase Tingkat Kepatuhan Pasien Hipertensi RSUD Dr. Moewardi Bulan Mei-Juni 

Tahun 2014 Berdasarkan Penilaian Morisky Medication Adherence Scale 
Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

(n=76) 
0 Tinggi 22 29,0% 

1-2 Sedang 34 44,7% 
3-4 Rendah 20 26,3% 

 
Tabel 7 menunjukkan persentase tingkat kepatuhan yang diperoleh dari kuesioner 

pada 76 pasien hipertensi rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi. Dapat dilihat nilai 

kepatuhan pada kategori tinggi sebesar 29 %, kategori sedang sebesar 44,7 % dan kategori 

rendah sebesar 26,3 %. Hal-hal yang dapat meningkatkan kepatuhan terdiri dari pasien 

yang memerlukan dukungan, pasien mengetahui konsekuensi ketidakpatuhan termasuk 

tidak tercapainya tujuan terapi dan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan, pasien 

mengetahui bahwa dengan peningkatan kepatuhan akan meningkatkan keamanan 

penggunaan obat, kefektifan sistem kesehatan serta mencegah perkembangan menjadi 

penyakit kronis (BPOM, 2006) 
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E. Keberhasilan 

Tujuan terapi antihipertensi adalah menurunkan resiko morbiditas dan mortalitas 

pada kardiovaskuler dan ginjal, dengan memfokuskan pada pengendalian tekanan darah 

sistolik, karena kebanyakan pasien akan mencapai kontrol tekanan darah sistolik ketika 

tekanan darah sistolik dicapai (Saseen dan Maclaughlin, 2007). 
Tabel  8.  Presentase Keberhasilan Terapi Pasien Hipertensi RSUD Dr. Moewardi Bulan Mei-

Juni Tahun 2014 
Keterangan 

Tekanan Darah 
Bulan Lalu Bulan Ini Kategori Frekuensi 

Normal 0 (0%) 8 (10,5%) Berhasil 50 (65,79%) Prehipertensi 3 (3,9%) 7 (9,2%) 
Hipertensi stage I 38(50%) 40 (52,6%) Tidak 

Berhasil 26 (34,21%) Hipertensi stage II 35 (46,1%) 21 (27,6%)
  
 Keberhasilan terapi dilihat dari adanya penurunan tekanan darah sistolik antara 

bulan ini (bulan dilakukannya penelitian) dengan bulan lalu. Tabel 13 menunjukkan bahwa 

tingkat keberhasilan terapi pasien sebesar 65,79% dan 34,21% dikatakan terapi tidak 

berhasil, karena pada saat kontrol tekanan darah pasien meningkat. 

F. Hubungan Kepatuhan terhadap Keberhasilan Terapi 

 Kegagalan atau tidak tercapainya kesembuhan yang diinginkan terkadang tidak 

sepenuhnya berasal dari ketidakpatuhan pasien, dalam survei yang telah dilakukan, banyak 

dokter yang tidak meresepkan cukup obat untuk mengontrol tekanan darah tinggi 

pasiennya (Basile, 2002). Keberhasilan terapi dapat dilihat dari adanya penurunan tekanan 

darah.  Penelitian ini, sebagian pasien yang tidak berhasil 34,21% dalam terapinya dan 

sebagian yang berhasil sebanyak 65,79%. 

 Hubungan kepatuhan penggunaan obat terhadap keberhasilan terapi dianalisis 

menggunakan korelasi product moment, dimana sumbu X merupakan skor kepatuhan dan 

sumbu Y adalah penurunan tekanan darah sistolik. Dari hasil pengolahan data didapatkan 

koefisien korelasi (r) adalah 0,041 dan nilai p 0,725 angka tersebut menunjukkan bahwa 

kedua variabel tidak sigifikan. Dikatakan signifikan jika nilai p <0,05. Sementara tanda 

positif menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan kepatuhan dengan penurunan 

tekanan darah sistolik. Koefisien determinasi (r2) sebesar 0,017. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepatuhan penggunaan obat dapat mempengaruhi penurunan tekanan darah. 

Keberhasilan terapi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kepatuhan penggunaan obat. 

JNC 7 merekomendasikan dua atau lebih modifikasi gaya hidup digabungkan untuk 

mencapai hasil yang optimal. Sehingga dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi 

risiko penyakit. Modifikasi gaya hidup yang dapat dilakukan antara lain menurunkan berat 
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badan, membatasi jumlah alkohol, mengurangi asupan natrium, menjaga asupan kalium, 

berhenti merokok dan olahraga (Saseen dan Maclaughlin, 2007). Kepatuhan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, kemampuan pasien untuk mengikuti perawatan secara optimal sering 

terganggu oleh beberapa penghalang, diantaranya: faktor sosial ekonomi, sistem perawatan 

kesehatan, karakteristik penyakit, terapi penyakit dan faktor yang terkait dengan pasien 

(WHO, 2003). 

 
Gambar 1. Hubungan Kepatuhan dengan Penurunan Tekanan Darah Sistolik 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pasien hipertensi di RSUD Dr. Moewardi memiliki tingkat kepatuhan penggunaan obat 

tinggi (19,0%), sedang (44,7%) dan rendah (26,3%). Terdapatnya hubungan antara 

kepatuhan dangan penurunan tekanan darah. 

B. Saran 

1. Perlu adanya penyuluhan oleh tenaga kesehatan tentang kepatuhan penggunaan obat 

pada pasien hipertensi untuk meningkatkan keberhasilan terapi. 

2. Perlu adanya penelitian mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan 

terapi pada hipertensi. 



11 
 

3. Untuk penelitian selanjutnya pengukuran kepatuhan menggunakan kuesioner Morisky 

Medication Adherence Scale. 

 

DAFTAR ACUAN  

 
Basile, J.N., 2002, Systolic Blood Pressure, (online), http://www.bmj.com/ 

content/325/7370/917.extract diakses pada 9 oktober 2014 
 
BPOM, 2006, Kepatuhan Pasien: Faktor Penting dalam Keberhasilan Terapi, Info POM, 

vol 7, No 5. 
 
Chobanian, A., Bakris, G., Black, H., et al, 2003, The Seventh Report of the Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Pressure, JAMA. 

 
Coylewright, M., Reckelhoff, J.F., Ouyang, P., 2008, Hypertension, (online), 

http://hyper.ahajournals.org/eri/content/full/51/4/952 diakses pada 11 oktober 
2014. 

 
Khatib,  O.M.N.,  and  El-Guindy,  2005,  Clinical  Guidelines  for  the  Management  of 

Hipertension, World Health Organization, Cairo. 
 
Muttaqin, A., 2009, Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan Sistem 

Kardiovaskular, Jakarta, Salemba. 
 
Notoatmodjo, S., 2003., Metodologi Penelitian Kesehatan edisi Revisi, Rineka Cipta, 

Jakarta. 
 
Patel, R.P., dan Taylor S.D., 2002, Factors Affecting Medication Adherence In 

Hypertension,(online), http://europepmc.org/abstract/MED/11816255 diakses 
pada 11 oktober 2014 

 
Saseen, J.J., dan Maclaughlin E.J., 2007, Hypertension, hal 139-168 dalam Dipiro, et al, 

Pharmacotherapy A Patophysiological Approach, 7th ed, McGraw Hill, New York 
 
Sugawara J, Hayashi K, Yokoi T, Tanaka H., 2008, Age-associated elongation of the 

ascending aorta in adults, Vol 1, Nov 08, hal 739-748. 
 
Tuminah, S., Rahajeng, E., 2009, Prevalensi Hipertensi dan Determinannya di Indonesia, 

Majalah Kedokteran Indonesia, vol 59, no 12. 
 
Usman, H. dan Akbar, R.P.S., 2000, Pengantar Statistika, Bumi Aksara, Jakarta 
 
WHO, 2003, Adherence To Long-Term Therapies , WHO Library Cataloguing. 
 
WHO, 2008, World Health Statistics, World Health Organization. 
 



12 
 

Wibawa, R.A, 2008, Hubungan Antara Cara Bayar Dengan Kepatuhan Berobat Pada 
Pasien Hipertensi Rawat Jalan, (online), http://digilib.uns.ac.id diakses tanggal 
11 oktober 2013 

 
Yogiantoro, M., 2009, Hipertensi Esensial, Dalam: Sudoyo, AW., Buku Ajar Ilmu 

Penyakit Dalam, Jilid II, Edisi V, Jakarta, Interna Publishing 


