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PENGARUH EDUKASI TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN GAGAL 

JANTUNG 

 

Abstrak 

 

Kepatuhan minum obat adalah salah satu komponen penting Self management gagal jantung yang 

berfungsi menjaga kestabilan kinerja jantung. Pada pasien gagal jantung diperlukan pengetahuan 

tentang pentingnya mematuhi pengobatan yang dapat diperoleh dari edukasi perawat. Tujuan Penelitian 

ini untuk mengetahui pengaruh edukasi terhadap kepatuhan minum obat pasien gagal jantung. Desain 

penelitian ini adalah pre experimental. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 211 orang dan sampel 

penelitian ini sebanyak 75 orang. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit UNS. Pengambilan 

sampel menggunakan metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Instrumen 

penelitian menggunakan kuesioner MMAS 8 yang terdiri dari 8 pertanyaan. Hasil analisis uji beda rata 

rata kepatuhan minum obat menggunakan wilcoxon sign rank test diperoleh nilai Z= -6.529 dengan p = 

0,001. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh edukasi terhadap skor kepatuhan 

minum obat pasien gagal jantung. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih melakukan 

observasi secara detail terhadap responden.  

 

Kata kunci: Gagal Jantung, Management Perawatan Diri, Kepatuhan Minum Obat 

 

THE IMPACT OF EDUCATION ON MEDICATION ADHERENCE 

IN PATIENTS WITH HEART FAILURE 

 

Abstract 

Adherence to taking medication is one of the important components of self-management of heart 

failure, which functions to maintain the stability of the heart's performance. In patients with heart 

failure, knowledge about the importance of complying with treatment is needed which can be obtained 

from nurse education. The purpose of this study was to determine the effect of education on medication 

adherence in heart failure patients. The design of this research is pre experimental. The population in 

this study were 211 people and the sample of this study was 75 people. This research was conducted at 

UNS Hospital. Sampling used non-probability sampling with purposive sampling technique. The 

research instrument used the MMAS 8 questionnaire which consisted of 8 questions. The results of the 

analysis of the difference in average adherence to taking medication using the Wilcoxon sign rank test 

obtained a value of Z = -6.529 with p = 0.001. The conclusion of this study is that there is an effect of 

education on the adherence score of taking medication in heart failure patients. Suggestions for further 

research is to make more detailed observations of respondents. 

Keywords: Heart Failure, Self-Care Management, Medication Adhearance 

 

1. PENDAHULUAN 

Gagal jantung adalah penyakit kronis yang berkembang pesat di dunia. Data dari World 

Health Organization (WHO) tahun 2016 menunjukkan pada tahun 2015 terdapat 23 juta atau 

sekitar 54% kematian yang disebabkan gagal jantung atau Congestive Heart Failure (CHF).  Di 

Indonesia sendiri menurut data Riskesdas, terjadi peningkatan prevalensi penderita gagal jantung 

dari 0,3 % pada tahun 2013 menjadi 1,5% di tahun 2018. Berdasarkan data dari Sistem Informasi 
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Rumah Sakit (SIRS) tahun 2015, Jawa Tengah menduduki peringkat pertama untuk jumlah kasus 

gagal jantung yang dirawat inap sebanyak 8.658 kasus (Kemenkes, 2020).   

Pasien gagal jantung membutuhkan self management yang tepat (Kristinawati dan 

Khasanah, 2019). Salah satu self management pada pasien gagal jantung adalah kepatuhan dalam 

minum obat. Obat-obatan membantu jantung untuk bekerja secara maksimal, mencegah 

kekambuhan gejala, sehingga pasien memiliki kesempatan hidup lebih panjang (Stillwell, 2011).  

Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Umara, et al (2017) 75 % pasien tidak patuh dalam 

mengkonsumsi obat. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita, et al (2020) menyebutkan bahwa 

46,7% pasien gagal jantung memiliki pengetahuan yang kurang terhadap pencegahan komplikasi 

gagal jantung. Responden kurang mendapatkan edukasi tentang pencegahan terhadap komplikasi 

saat melakukan kontrol di rumah sakit. Responden hanya datang berobat jika merasakan sakit, 

menambah atau mengurangi dosis obat tanpa konsultasi dengan dokter. Selain itu responden 

mengatakan saat melakukan kontrol ulang, responden hanya melakukan pemeriksaan selanjutnya 

di berikan obat tambahan tanpa diberikan edukasi tentang manfaat, dan efek samping obat. Hasil 

wawancara yang dilakukan pada pasien Gagal jantung di poliklinik Rumah Sakit Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta didapatkan hasil 4 dari 5 pasien tidak patuh terhadap pengobatan.  

Pasien terlambat melakukan kontrol ke dokter, karena merasa tidak ada keluhan, sehingga tidak 

mendapatkan obat yang harus dikonsumsi, Selain itu pasien merasa bosan dengan rutinitas minum 

obat yang harus dilakukan setiap hari. Berdasarkan data tersebut perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh edukasi terhadap kepatuhan minum obat pasien gagal jantung di Rumah Sakit 

Universitas Sebelas Maret. 

 

2. METODE 

Penelirian ini merupakan penelitian pre experimental dengan desain penelitian One Group 

Pretest Posttest. Penelitian ini dilakukan di RS Universitas Sebelas Maret dan dimulai Bulan 

November 2021. Sample pada peneliti ini sebanyak 75 responden dengan kriteria responden: 

Merupakan pasien gagal jantung di Rumah Sakit UNS, pasien NYHA II dan III, pasien dalam 

keadaan sadar penuh, pasien mampu berkomunikasi. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner 

Modified Morisky Adherence Scales-8 (MMAS 8). Kuesioner MMAS-8 terdiri dari 8 pertanyaan 

untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien. Ui Validitas dilakukan pada 20 responden di RSUD 

Kota Surakarta Pada Bulan September 2021. Hasil uji validitas menunjukkan 8 item valid. Hasil 
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uji reliabilitas yang dilakukan menunjukkan cronbanch’s alpha 0,728. Kuesioner ini dinyatakan 

reliable. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 3.1 Analisis Karakteristik Responden 

Variabel Jumlah Presentase (%) 

Usia   

< 16 tahun 1 1.3 

26-35 tahun 1 1.3 

36-45 tahun 10 13.3 

46-55 tahun 11 14.7 

56-65 tahun 29 38.7 

> 65 tahun 23 30.7 

Jenis Kelamin   

Perempuan 31 41.3 

Laki-laki 44 58.7 

Pekerjaan   

Bekerja 34 45.3 

Tidak Bekerja 41 54.7 

Pendidikan   

Tidak Sekolah 1 1.3 

SD 17 22.7 

SMP 11 14.7 

SMA 27 36.0 

Perguruan Tinggi 19 25.3 

Lama Menderita Gagal 

Jantung 

  

<1 tahun 2 2.7 

1-3 Tahun 43 57.3 

4-6 tahun 25 33.3 

> 6 tahun 5 6.7 

Riwayat Merokok   

Ya 26 34.7 

Tidak 49 65.3 

Status NYHA   

2 34 45.3 

3 41 54.7 

Status   

Belum Menikah 2 2.7 

Menikah 58 77.3 

Janda/ duda 15 20.0 

Riwayat Rawat Inap   

Pernah 21 28.0 

Tidak 54 72.0 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden penderita gagal jantung 

adalah usia 56-65 tahun. Usia merupakan faktor resiko terjadinya penyakit gagal jantung 

karenanya terjadinya penurunan fungsi tubuh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saelan 

(2021) rata rata usia pasien yang mengalami gagal jantung pada usia 50-59 tahun. Distribusi 

penyakit gagal jantung meningkat pada usia 40 tahun keatas.  Hal ini berkaitan dengan proses 

menua yang menyebabkan peningkatan proses aterosklerosis pada pembuluh darah. 

Aterosklerosis menyebabkan terganggunya aliran darah ke organ jantung sehingga terjadi 

ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen miokardium dengan suplai oksigen (Harigustian 

et al., 2016). Hasil wawancara responden dengan usia 56-65 tahun sering tidak meminum obat 

jantung secara teratur karena lupa, merasa kondisinya sudah membaik, merasa tidak nyaman 

untuk meminum obat terus menerus, , maka perlu diberikan edukasi atau pendidikan kesehatan 

tentang macam obat, yang dikonsumsi, waktu mengkonsumsi obat, dan manfaat obat yang 

diberikan, sehingga terbentuk kesadaran akan pentingnya minum obat secara teratur 

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden berjenis kelamin laki- laki. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Sugiyanti et al., (2020) yang menyatakan jenis kelamin rata- rata 

pasien gagal jantung adalah laki- laki sebanyak. Jenis kelamin laki-laki memiliki hormon 

estrogen yang lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Hormon tersebut akan semakin 

berkurang jumlahnya ketika sudah memasuki usia menoupouse. Hormon estrogen dapat 

memberikan efek proteksi atau perlindungan didalam aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh 

atau sebaliknya. Sehingga ketika memasuki masa menoupause, baik perempuan maupun laki-

laki memiliki peluang yang sama mengalami gangguan kardiovaskuler (Utomo et al,  2019).  

Dalam studi oleh Mei et al., (2019) laki laki menunjukkan skor perawatan diri yang lebih 

rendah dibandingkan dengan kelompok wanita. Perawatan diri (self management) pasien gagal 

jantung, salah satunya adalah minum obat secara teratur. Kepatuhan minum obat pasien dengan 

gagal jantung merupakan komponen penting untuk hasil terapi yang optimal. Faktor 

sosiodemografi yang mempengaruhi kepatuhan terhadap proses perawatan diri juga termasuk 

dukungan sosial (Pobrotyn et al., 2021).  

Hasil Penelitian menunjukkan sebanyak lebih dari 50% responden tidak bekerja. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kristinawati & Khasanah, (2019) yang 

menyatakan bahwa sebagian besar responden bekerja menjadi buruh. Seseorang pekerja berat 

dapat menjadi sebuah beban dan dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan 

terutama pada organ jantung. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  
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Praptiwi (2017) bahwa mayoritas responden dalam penelitiannya tidak bekerja. Orang yang 

sudah tidak bekerja memiliki aktivitas fisik uyang kurang, namun, aktivitas yang berat juga 

akan memperburuk system kardiovaskuler. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ufara et al., 

(2017), dalam penelitian ini mayoritas pasien gagal jantung tidak bekerja. Hal ini sangat wajar 

mengingat responden telah memasuki usia dewasa akhir yang mengalami keterbatasan dalam 

melakukan aktivitas termasuk dalam kemampuan bekerja. 

Hasil Penelitian menunjukkan mayoritas responden adalah lulusan SMA. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian  Syaftriani et al., (2021) dimana mayoritas responden gagal jantung 

adalah lulusan SMA. Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam proses 

seseorang menerima informasi dan menerapkan informasi yang didapat, karena ketika 

seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pengetahuan tentang suatu hal menjadi 

luas dan dapat memberikan pengaruh serta perubahan yang baik untuk dirinya. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagheri et al., (2018) yang menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan tinggi memiliki tingkat penalaran dan pengambilan keputusan lebih baik dalam 

menentukan self management pasien gagal jantung.  

Berdasarkan Lama menderita gagal jantung mayoritas responden sudah menderita 

sekitar 1-3 Tahun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saida et al., (2020) dalam penelitian 

ini disebutkan bahwa semakin lama pasienen menderita gagal jantung dapat menyebabkan 

timbulnya perubahan-perubahan yang dapat memperburuk kualitas hidup pasien. Lama 

menderita penyakit tidak hanya mempengaruhi aspek fisik, namun juga aspek psikologis, sosial, 

dan ekonomi (Saida et al., 2020).  

Berdasarkan riwayat merokok pasien, mayoritas pasien tidak merokok. Merokok 

berhubungan dengan pembentukan aterosklerosis melalui gangguan vasodilatasi endotel yang 

kemudian berhubungan dengan PJK dan nantinya akan menyebabkan Gagal Jantung. Rokok 

secara  langsung toksik terhadap sel miosit kardiak, sehingga  dapat merubah struktur dan 

fungsi miokardium Agung et al.,(2020).  Dalam penelitian ini perlu ditinjau ulang faktor resiko 

gagal jantung terhadap pasien.  

Berdasarkan NYHA diketahui mayoritas responden pada NYHA 3. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Agung et al., (2020) dalam penelitiannya didapatkan responden paling 

banyak terdapat pada NYHA 3. Klasifikasi NYHA 3 terdapat batasan aktifitas bermakna, 

dimana aktivitas yang lebih ringan dari aktivitas sehari- hari dapat menimbulkan keluhan ada 

pasien sehingga membuat seseorang tidak nyaman.  
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Berdasarkan Riwayat rawat inap di rumah sakit diketahui sebagian besar responden 

tidak pernah dirawat dirumah sakit. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggraheni (2019), dalam 

penelitiannya dijelaskan bahwa sebagian lebih dari 50% responden tidak pernah rawat inap di 

rumah sakit. Pengalaman yang positif selama menjalani rawat inap berpengaruh dalam 

meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup pasien. Pasien yang pernah menjalani rawat 

inap maka akan mendapatkan edukasi dan pengetahuan serta penatalaksanaan terhadap 

penyakitnya (Kristinawati, & Khasanah, 2019).  Sejalan dengan penelitian ini banyak responden 

yang tidak pernah dirawat dirumah sakit sehingga responden tidak menerima edukasi tentang 

kepatuhan minum obat gagal jantung dari petugas kesehatan sehingga hal tersebut akan   

berpengaruh terhadap kepatuhan pasien.Hasil Penelitian menunjukkan sebagiaan besar 

responden berstatus menikah Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hudiyawati et al., 2021) 

dalam penelitiannya mayoritas responden memiliki pasangan. Support oleh pasangan mereka 

sehingga menjadikan pasien gagal jantung lebih semangat dalam melaksanakan perawatan diri 

dan terapi pengobatan. Dukungan keluarga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pada pasien 

gagal jantung kongestif. Sebagai pasangan dapat meningkatkan kepercayaan diri berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan dan membantu membangun kepatuhan dalam minum obat 

3.2 Gambaran Rata-rata Skor Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Gagal Jantung  

Tabel 3.2 Distribusi responden berdasarkan hasil pretest- posttest  

kepatuhan minum obat 

Variabel Mean Standar Deviasi 

Pretest 2,09 1,526 

PostTest 0,56 0,976 

Diketahui skor pretest kepatuhan minum obat nilai mean 2,09 dan posttest  0,56 

3.2.1 Pretest Kepatuhan Minum Obat 

Berdasarkan hasil penelitian  didapatkan hasil skor  pretest kepatuhan minum obat 

lebih banyak pada kepatuhan rendah. Menurut Oktaviani et al., (2020) salah satu faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan. Hasil penelitian sejalan dengan 

penelitian ini, dimana pasien kurang mengerti tentang pentingnya minum obat secara 

teratur. dikarenakan kurangnya pengetahuan pasien tentang manfaat obat, efek samping 

obat sehingga pasien merasa tidak masalah bila menambah dosis obat tanpa anjuran 

dokter, mengurangi atau menghentikan dosis obat saat dirasa keluhan membaik. Karena 

kurangnya pemahaman pasien terhadap pentingnya pengobatan sehingga perlu diberikan 

edukasi untuk menambah pengetahuan pasien.  
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Selain itu menurut Brannon, (2018) faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah 

karakteristik pengobatan yang mempengaruhi kepatuhan termasuk di dalamnya adalah 

efek samping obat dan kompleksitas pengobatan. Efek samping yang berat dan 

pengobatan yang rumit seperti dosis obat yang tinggi atau pengobatan yang dilakukan 

secara rutin berhubungan dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Efek samping obat yang 

membuat pasien merasa tidak nyaman, sehingga memilih untuk mengurangi dosis obat 

tanpa anjuran dokter. 

3.2.2 Posttest Kepatuhan Minum Obat 

Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan minum obat pasien gagal jantung setelah 

diberikan edukasi lebih banyak pada kepatuhan tinggi. Edukasi dianggap sebagai salah 

satu intervensi kesehatan yang baik terutama pada pasien gagal jantung (Riegel et al., 

2017). Edukasi menstimulasi pembangunan pengetahuan baru yang memungkinkan 

pasien untuk belajar perilaku pencegahan atau promosi kesehatan tindakan pengendalian 

penyakit, strategi rehabilitasi dan pengambilan keputusan untuk mendukung kehidupan 

yang sehat (Malara & Syarul, 2020). Setelah diberikan edukasi pasien menjadi lebih 

mengerti tentang  pentingnya minum obat untuk pasien gagal jantung. Sejalan dengan 

teori oleh  Notoatmodjo (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh 

pengetahuan. Pengetahuan seseorang bisa mempengaruhi kepatuhan untuk minum obat,  

karena semakin tinggi pengetahuan seseorang maka akan semakin mudah untuk menerima 

informasi terkait dengan pengobatan. Hal ini didukung oleh teori dari Fitriani (2015) yang 

menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan 

dilakukan edukasi baik formal maupun non formal.  

3.3 Analisis Uji Beda Rata- Rata Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Gagal Sebelum dan Setelah 

Diberikan Edukasi. 

Table 3.3 Hasil Uji Beda Rata-Rata Kepatuhan Minum Obat Pretest-Posttest pada Pasien 

Gagal Jantung 

Kepatuhan ∆ Mean Z P value 

Pretest-posttest -0,55 -6.529 0,001 

Berdasarkan tabel 4.3 Hasill uji statistik dengan menggunakan uji wilcoxon sign rank 

test diperoleh nilai Z= -6.529 dengan p = 0,001, sehingga keputusan yang diambil adalah Ha 

diterima. Ha diterima mempunyai arti bahwa ada pengaruh pemberian edukasi terhadap rata- 

rata skor  kepatuhan minum obat pasien gagal jantung. 
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Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan minum obat pasien gagal jantung, 

terdapat perbedaan sebelum dilakukan edukasi dan setelah dilakukan edukasi. Self management 

membutuhkan kesadaran yang tinggi karena terkait pola dan perilaku hidup. Kesadaran 

memproses dan memperoleh informasi dengan baik dan intensif akan memberikan gambaran 

kondisi pasien yang berdampak pada kesehatannya (Saelan, 2021). Perubahan perilaku yang  

sebelumnya tidak mematuhi dosis pengobatan, terlupa, atau merubah dosis tanpa anjuran 

dokter, diperlukan pengetahuan, kesadaran, serta peran anggota keluarga dalam mematuhi 

pengobatan. Setelah diberikan edukasi responden lebih tahu tentang macam obat yang 

dikonsumsi, manfaat obat, efek samping obat, jadwal pemberian, sehingga terbantuk kesadaran 

untuk meminum obat secara teratur (Amininasab et al., 2018).  

Pemberian edukasi self management oleh perawat kepada pasien memberikan dampak 

yang efektif dengan tindak lanjut yang dilakukan selama 30 hari (Malara & Syarul, 2020). Pada 

penelitian ini monitoring kepatuhan minum obat pasien pasien dilakukan melalui follow up 

yang dilakukan pada minggu ke 2 dan 4 setelah pretest. Selanjutnya dilakukan posttest pada 

minggu ke 4. Follow up dilakukan melalui whatsapp messenger dan telepon. Sebagian besar 

responden mengatakan sudah minum obat secara teratur setelah diberikan edukasi. Intervensi 

yang mengedukasi dan follow-up via telepon meningkatkan tingkat pengetahuan untuk 

mencapai peningkatan self-care, salah satunya adalah kepatuhan minum obat (Bernadus & 

Rumayara, 2021). Pemberian edukasi yang dipimpin oleh perawat disetai dengan intervensi 

lanjutan (tindak lanjut melalui telepon, atau whatsapp messenger) bisa memperkuat tujuan 

belajar untuk meningkatkan pengetahuan sehingga terbentuk kepatuhan pasien terhadap 

perawatan diri (Malara & Syarul, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan 

melalui edukasi bermanfaat terhadap perilaku minum obat pasien gagal jantung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian edukasi memiliki pengaruh terhadap 

kepatuhan minum obat pada pasien gagal jantung di poliklinik gagal jantung Rumah Sakit UNS.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Kolasa et al., (2021) yang menyatakan bahwa pendidikan 

efektif dalam meningkatkan tingkat pengetahuan gagal jantung dan perilaku perawatan diri 

salah satunya kepatuhan mimun obat di antara pasien hearth failure 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Poliklinik Gagal Jantung RS Universitas 

Sebelas Maret, didapatkan bahwa pada pasien gagal jantung sebagian besar adalah laki-laki 

sebagian besar responden berumur 56-65 tahun, mayoritas responden tidak bekerja, status 

responden mayoritas telah menikah, lama mendeita gagal jantung mayoritas 1-3 tahun, 

pendidikan responden mayoritas SMA, riwayat merokok sebagian besa responden tidak 

merokok, sebagian besar responden dalam ststus NYHA 3, sebagian besar responden tidak 

memiliki riwayat dirawat di rumah sakit.  Sebagian besar responden memiliki rata rata skor 

kepatuhan 2,09 sebelum diberikan edukasi minum obat. Sebagian besar responden memiliki 

rata- rata skor kepatuhan 0,56 setelah diberikan edukasi minum obat. Terdapat pengaruh 

edukasi  terhadap rata- rata skor  kepatuhan minum obat pasien gagal jantung 

4.2 Saran 

Peneliti memiliki keterbatasan untuk dijadikan pertimbangan untuk 

peneliti selanjutnya, agar memperhatikan faktor perancu dalam penelitian, dan melakukan 

observasi terhadap perilaku kepatuhan pasien secara mendetail . Dengan adannya penelitian ini 

diharapkan dapat menambah informasi mengenai gagal jantung dan menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya 
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