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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit tidak menular yang 

menyebabkan kematian nomor satu setiap tahunnya. Penyakit jantung dan 

pembuluh darah menyumbang 35% dari 75% kematian akibat penyakit 

tidak menular. Salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi 

adalah gagal jantung (Kemenkes, 2020). 

Gagal jantung adalah masalah kesehatan yang berkembang pesat 

dengan perkiraan angka kejadian lebih dari 37, 7 juta individu di seluruh 

dunia (Ziaeian & Fonarow, 2016). 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 Rumah Sakit (SIRS) tahun 2015, Jawa Tengah menduduki 

peringkat pertama untuk jumlah kasus gagal jantung yang dirawat inap 

sebanyak 8.658 kasus (Kemenkes, 2020).  

Gagal jantung kongestif adalah suatu keadaan dimana jantung 

gagal memompakan darah untuk memenuhi kebutuhan metabolism 

seluruh tubuh. 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).  

Khasanah et al (2020) meyebutkan bahwa pasien yang tidak patuh 

minum obat, mengalami rehospitalisasi lebih dari satu kali dalam setahun. 

Tujuan pemberian obat pada pasien CHF antara lain mengurangi beban 

kerja jantung, mengurangi beban awal dan beban akhir dan meningkatkan 

kontraktilitas miokard, sebagaimana disampaikan oleh Farrel (2017). 
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Dengan demikian minum obat menjadi hal penting yang harus dilakukan 

oleh pasien dengan CHF untuk menstabilkan kondisinya.  

Kepatuhan pasien gagal jantung dalam mengkonsumsi obat 

merupakan salah satu aspek penting dalam penanganan penyakit jantung. 

Menurut Oktaviani et al (2020) salah satu faktor yang berhubungan 

dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien gagal jantung adalah tingkat 

pengetahuan pasien. Notoatmodjo (2018) 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 penelitian Neswita et al (2016) 

yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan 

kepatuhan minum obat. Pengetahuan yang rendah dapat berpengaruh 

terhadap sikap dan perilaku masyarakat dalam kesehatan, khususnya 

ketidakpatuhan dalam menjalani pengobatan karena merasa tidak kunjung 

sembuh dan bosan. 

Edukasi pada pasien gagal jantung merupakan harapan untuk 

meningkatkan pengetahuan pasien gagal jantung (Purnamawati et al, 

2018). Edukasi seringkali melibatkan perubahan sikap dan nilai sehingga 

dapat menimbulkan keyakinan yang memotivasi seseorang untuk belajar 

dan mengaplikasikan pendidikan tentang fakta yang diberikan. Health 

education program dapat membantu pasien meningkatkan kesadaran 

bahwa dirinya memiliki kemampuan yang baik untuk mencapai 

kemandirian atau self care management yang diharapkan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik (Artama et al., 2017).  

 Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Umara et al (2017) 75 % 

pasien tidak patuh dalam mengkonsumsi obat. Ketidakpatuhan pasien 

gagal jantung dalam melaksanakan terapi obat yang dianjurkan 

menyebabkan kekambuhan akibat kinerja jantung yang melemah (Umara 

et al., 2017). 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 
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kurang mendapatkan edukasi tentang pentingnya pengobatan sehingga 

responden hanya berobat jika merasakan sakit. Responden juga 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. Ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi obat obatan menjadi hal yang 

umum pada pasien dengan dengan penyakit kardiovaskular 

Berdasarkan data tersebut perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh edukasi terhadap kepatuhan minum obat pasien gagal jantung di 

Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pasien dengan penyakit gagal jantung sering dirawat dirumah sakit 

atau kekambuhan dikarenakan ketidakpatuhan akan pengobatan yang 

diberikan. Terapi obat berperan penting dalam pengobatan pasien gagal 

jantung. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian apakah terdapat 

pengaruh pemberian edukasi terhadap kepatuhan minum obat pada pasien 

gagal jantung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh edukasi terhadap kepatuhan minum obat 

pasien gagal jantung di Rumah Sakit UNS. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Menggambarkan karakteristik responden gagal jantung. 

b. Mengidentifikasi gambaran rata- rata skor  kepatuhan minum obat 

pada pasien gagal jantung sebelum diberikan edukasi 

c. Mengidentifikasi gambaran rata- rata skor kepatuhan minum obat 

pada pasien gagal jantung setelah  diberikan edukasi 

d. Menganalisis perbedaan rata-rata skor kepatuhan minum obat 

pada pasien gagal jantung sebelum dan setelah diberikan edukasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi instalasi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi rumah sakit 

terkait dalam upaya edukasi minum obat, meningkatkan kepatuhan 

pasien dalam menjalankan program terapi di Rumah Sakit dan bisa 

merancang strategi terapi untuk pasien gagal jantung 

2. Bagi Pasien 

Penelitian ini diharapkan memberikan edukasi bagi penderita gagal 

jantung dan keluarga dalam memahami pentingnya minum obat secara 

teratur, dan upaya mencegah komplikasi gagal jantung. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberikan tambahan data untuk mengembangkan penelitian 

mengenai edukasi minum obat pada pasien gagal jantung. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian mengenai 

pengaruh edukasi minum obat terhadap Kepatuhan Minum Obat pasien 

gagal jantung. Peneliti menemukan penelitian yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang akan dilakukan dan digunakan sebagai bahan acuan. 

Penelitian tersebut antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia Dwi Nurjanah (2019) dengan 

Judul “Gambaran Kepatuhan Pasien Gagal Jantung Dalam 

Melakukan Manajemen Pengobatan Di RSUD Dr. Moewardi 
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Surakarta” Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Jumlah sampel pada penelitian ini 

sebanyak 60 penderita gagal jantung yang diperoleh dengan teknik 

accidental sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien gagal 

jantung di RSUD Dr Moewardi sebanyak 117 pasien penderita gagal 

jantung. Penentuan jumah sampel menggunakan rumus slovin, Alat 

untuk mengukur kepatuhan pasien gagal jantung dalam melakukan 

manajemen pengobatan menggunakan kuesioner modifikasi SCHFI 

(self care heart failure index) dan menggunakan skala Likert. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penulis akan 

memberikan intervensi edukasi minum obat kepada pasien gagal 

jantung, dan membandingkan antara data pre test dan post test dengan 

kuesioner Morisky Medication Adherence Scale 8 . 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al (2020) yang berjudul 

“Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Minum Obat 

Pada Pasien Congestive Heart Failure Di RSUD Arifin Achmad 

Provinsi Riau” Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

korelasi dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 20 

responden. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner. 

Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. 

Analisis univariat untuk mengetahui karakteristik responden. Analisis 

bivariat untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan 

menggunakan uji chi square. Dalam penelitian ini didapatkan hasil 

terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan minum obat 

pada pasien gagal jantung. Perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah peneliti ingin melakukan penelitian apakah edukasi 

dengan tujuan meningkatkan pengetahuan pasien gagal jantung, 

meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat.  

 

 


