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ABSTRACT 
Introduction: Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia, setiap tahunnya 

penyakit kardiovaskular menyumbang sekitar 17,3 juta kematian. Target tekanan sistolik dan diastolik yang 

ingin dicapai melalui intervensi farmakologis bervariasi tergantung pada komorbiditas. Salah satu alasan utama 

kegagalan terapi hipertensi berhubungan dengan kepatuhan dan ketaatan pasien dalam meminum obat. 

Ketidakpatuhan terhadap perawatan medis menjadai masalah utama Kesehatan masyarakat dan menjadi 

perhatian terutama pada pasien dengan kondisi kronis Method: Penelitian ini merupakan penelitian cross 

sectional yang dilakukan dengan purposive sampling terhadap 103 pasien penderita hipertensi yang berobat di 

Poliklinik Kardiovaskular dr. RS Saiful Anwar dengan kriteria inklusi yaitu pasien yang menderita hipertensi 

yang didiagnosis oleh dokter melakukan pengobatan rawat jalan secara teratur dalam 4 bulan terakhir, bersedia 

menjadi responden penelitian. Kepatuhan minum obat dinilai menggunakan skala kepatuhan pengobatan 

Morisky dengan skor mulai dari 0-5 (kepatuhan rendah), 6-7 (kepatuhan sedang), dan 8 (kepatuhan tinggi). 

Regimen dinilai dengan menghitung jumlah jenis obat yang dikonsumsi. Result and analysis: Berdasarkan 

penelitian regimen pengobatan berhubungan dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi dalam sampel 

kami adalah regimen. Analisis bivariat menemukan hubungan yang signifikan antara jumlah konsumsi obat yang 

diberikan kepada pasien dengan kepatuhan minum obat (p<0,05). Artinya semakin tinggi jumlah obat yang 

dikonsumsi maka tingkat kepatuhan minum obat semakin rendah. 
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PENDAHULUAN

Penyakit kardiovaskular merupakan 

penyebab utama kematian di seluruh dunia, 

setiap tahunnya penyakit kardiovaskular 

menyumbang sekitar 17,3 juta kematian. Pada 

tahun 2030 diperkirakan meningkat menjadi 

>23,6 juta (Gedefaw et al., 2022). Secara 

global hipertensi merupakan faktor risiko 

utama penyebab angka morbiditas dan 

mortalitas pada penyakit kardiovaskular, 

diperkirakan setengah dari penyakit 

kardiovaskular disebabkan oleh hipertensi. Di 

dunia diperkirakan 1,39 miliar (31,1%) orang 

dewasa mengalami hipertensi.  

Prevalensi hipertensi lebih banyak 

ditemukan pada negara-negara berpenghasilan 

rendah dan menengah yaitu sekitar (31,5%) 

dibandingkan dengan negara-negara 

berpenghasilan tinggi (28,5%) (Mills, 

Stefanescu and He, 2021). Prevalensi 

hipertensi tertinggi di dunia berada di Negara 

Euthopia diperkirakan 19,6% populasinya 

menderita hipertensi. Oleh karena itu penting 

mencegah, mengontrol dan mengobati 

hipertensi untuk mengurangi risiko kejadian 

penyakit kardiovaskular yang menjadi 

indikator keesehatan di dunia (Forouzanfar et 

al., 2017).   

Target tekanan sistolik dan diastolik 

yang ingin dicapai melalui intervensi 

farmakologis bervariasi tergantung pada 

komorbiditas. Pasien tanpa komorbiditas 

mempunyai target tekanan darah dibawah 

140/90, sedangkan pasien yang menderita 

penyakit ginjal kronis dan Diabetes Mellitus 

target tekanan darah adalah 130/90 (Cifu and 

Davis, 2019). Orang yang menderita hipertensi 

yang tidak diobati atau orang hipertensi yang 

tidak terkontrol tekanan darahnya 

meningkatkan risiko penyebab spesifik 

penyakit kardiovaskular, spesifik penyakit 

jantung atau spesifik penyakit serebrovaskular 

yang menyebabkan kematian di Amerika 

Serikat (Zhou et al., 2018). Modalitas 

pengobatan hipertensi adalah seumur hidup 

dengan kepatuhan minum obat memainkan 

peranan penting dalam efektifitas obat (Gebre, 

2020).  

Salah satu alasan utama kegagalan 

terapi hipertensi berhubungan dengan 

kepatuhan dan ketaatan pasien dalam 

meminum obat. Ketidakpatuhan terhadap 
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perawatan medis menjadai masalah utama 

Kesehatan masyarakat dan menjadi perhatian 

terutama pada pasien dengan kondisi kronis 

(Hua et al., 2019). World Health Organisation 

(WHO) mendefinisikan kepatuhan minum obat 

adalah sejauh mana perilaku seseorang dalam 

pengobatannya, mengikuti diet atau melakukan 

perubahan gaya hidup sesuai dengan 

rekomendasi yang telah disepakati w. 

Kepatuhan terhadap pengobatan hipertensi 

adalah penggunaan ketepatan dari obat anti 

hipertensi yang diresepkan untuk 

mempertahankan tekanan darah target, untuk 

mengontrol tekanan darah dan mencegah 

komplikasi (Hedna et al., 2015). Berbagai 

penelitian yang telah dilakukan diberbagai 

bidang mengenai kepatuhan pengobatan dan 

faktor terkait menunjukkan variasi tingkat 

kepatuhan yang berkisar antara 52% sampai 

74% (Amare et al., 2020).  

Studi yang dilakukan di Universitas 

Gondar menunjukkan bahwa hampir sepertiga 

pasien memiliki kepatuhhan yang buruk 

terhadap regimen obat antihipertensi mereka 

(Gebreyohannes et al., 2019). Selain itu 

penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit 

Black Lion Addis Adaba menunjukkan bahwa 

tingkat kepatuhan pasien hipertensi adalah 

69,2% (Hareri, Gedefaw and Simeng, 2014). 

Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit 

Debre Tabor menunjukkan hanya sekitar 

75,1% pasien yang mematuhi dengan baik 

pengobatan obat antihipertensi (Blood and 

Control, 2017). Penelitian yang dilakukan di 

Jimma University mendapatkan hasil yang 

bervariasi mulai dari 55,7% hingga 61,8% 

ditemukan kepatuhan dalam minum obatnya 

rendah (Choi et al., 2018). Studi mendukung 

bahwa kepatuhan yang buruk terhadap 

pengobatan antihipertensi berhubungan dengan 

tekanan darah yang tidak terkontrol (Gebre, 

2020). Oleh karena itu kepatuhan terhadap 

rejimen antihipertensi sangat diperlukan dan 

peneliti tertarik melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan kepatuhan minum obat 

dengan regimen pengobatan. 

 

METODE 

Desain penelitian ini menggunakan 

deskriptif korelasional dengan pendekatan 

cross sectional. Penelitian dengan pendekatan 

cross sectional adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan regimen 

pengobatan pada saat itu. Penelitian dilakukan 

di Poliklinik Kardiovaskular dr. Rumah Sakit 

Saiful Anwar pada tanggal 9 Desember sampai 

dengan 30 Januari. Populasi penelitian ini 

adalah pasien hipertensi rawat jalan bagian 

kardiologi di Klinik Kardiovaskular dr. Rumah 

Sakit Saiful Anwar Malang. Sampel dalam 

penelitian ini adalah pasien usia 18 tahun, 

penderita hipertensi yang berkunjung ke Klinik 

Kardiovaskular dr. RS Saiful Anwar dengan 

kriteria inklusi yaitu pasien yang menderita 

hipertensi yang didiagnosis oleh dokter 

melakukan pengobatan rawat jalan secara 

teratur dalam 4 bulan terakhir, bersedia 

menjadi responden penelitian, seluruh pasien 

BPJS atau pasien yang berobat dengan biaya 

sendiri, pasien yang tidak memiliki masalah 

psikologis. 

Rata-rata populasi pasien dalam tiga 

bulan terakhir Juli, Agustus, September di 

Poliklinik Kardiovaskular dr. Rumah Sakit 

Saiful Anwar Malang dengan jumlah populasi 

493 responden. Pada instrumen penelitian ini, 

peneliti menggunakan data primer. Pengukuran 

kepatuhan dengan 8 item pertanyaan 

menggunakan alat ukur kuesioner MMAS-8 

(Morinsky Medication Adherence Scale) untuk 

mengetahui kepatuhan pasien hipertensi. 

Sedangkan regimen pengobatan diukur 

menggunakan pertanyaan jumlah obat yang 

dikonsumsi pasien hipertensi 

Sebelumnya dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas kuesioner. Uji validitas dan 

reliabilitas menggunakan 20 sampel pasien 

hipertensi yang memiliki karakteristik yang 

sama dengan populasi penelitian. Pengujian 

validitas menggunakan teknik korelasi produk 

momen Pearson. Sedangkan uji reliabilitas 

dengan rumus cronbach alpha. Jadi, hanya 

item pertanyaan yang valid dan reliabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Untuk 

mengetahui hubungan kepatuhan minum obat 

dan regimen menggunakan uji statistic 

Spearman dengan bantuan SPSS 21 for 

windows. Menggunakan tingkat kredibilitas 

95%, = 0,05. Jadi suatu korelasi akan 

bermakna jika p 0,05 

 

HASIL 

 Berikut ini akan disajikan hasil 

penelitian dan analisis data yang berhubungan 

dengan kepatuhan minum obat pada pasien 

hipertensi di Rumah Sakit dr. Saiful Anwar 

Malang. 
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Tabel 1. Karakteristik Responden  
No Karakteristik Frekuensi (f) Presentase (%) 

1 Usia 18-39 tahun 0 0 

  40-54 tahun 6 5,83 

  ≥ 55 tahun 97 94,17 

2 Jenis Kelamin Laki-laki 37 35,92 

  Perempuan 66 64,08 

3 Pendidikan Tidak Sekolah 3 2,91 

  SD 2 1,94 

  SMP 8 7,77 

  SMA 41 39,81 

  Perguruan Tinggi 49 47,57 

4 Pekerjaan Guru  6 5,83 

  Pensiunan 41 39,81 

  Ibu Rumah Tangga 21 20,39 

  Swasta 5 4,85 

  PNS 28 27,18 

  Tidak Bekerja 2 1,94 

5 Regimen 1 jenis obat 0 0,00 

  2 jenis obat 2 1,94 

  3 jenis obat 35 33,98 

  ≥ 4 jenis obat 66 64,08 

6 Kontrol Tekanan darah Terkendali 19 18,45 

  Tidak Terkendali 84 81,55 

 Total   103 100 

 

Pada tabel 1 menunjukkan hasil bahwa 

karakteristik responden pada kategori usia 

menunjukkan bahwa hampir seluruh responden 

usia ≥ 55 tahun 94,17%, pada kategori jenis 

kelamin sebgaian besar dari responden berjenis 

kelamin Perempuan yaitu sebesar 64,08%, 

pada kategori penididikan didapatkan hasil 

bahwa hampir setengah dari responden 

berpendidikan terakhir yaitu Perguruan Tinggi 

sebesar 47,57%, pada kategori pekerjaan 

didapatkan data bahwa hampir setengah dari 

responden merupakan pensiunan yaitu sebesar 

39,81%, pada kategori Regimen Sebagian 

besar responden mengkonsumsi obat dengan ≥ 

4 jenis obat yaitu sebesar 64,08% dan pada 

kategori kontrol tekanan darah didapatkan 

hasil hampir seluruh responden tekanan 

darahnya tidak terkendali. 

 

 

Tabel 2. Hubungan Regimen terapeutik dengan kepatuhan minum obat  

Regimen 

Kepatuhan Minum Obat 
p-value Ket 

Tingkat Tinggi Tingkat Sedang Tingkat Rendah Total 

N % N % N % N %   

2 jenis obat 2 1,94 0 0 0 0 2 1,94 

0,003 
P< α (0,05) 

H0 ditolak 

3 jenis obat 16 15,53 1 0,97 18 17,48 35 33,98 

≥ 4 jenis obat 6 5,83 31 30,10 29 28,16 66 64,08 

Total 24 23,30 32 31,07 48 46,60 103 100 

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa responden 

dengan 2 jenis obat kepatuhan minum obatnya 

tinggi yaitu sebanyak 2 responden (1,94%), 

responden dengan regimen 3 jenis obat 

kepatuhan minum obatnya tingkat rendah yaitu 

sebanyak 18 orang (17,48%) dan regimen 

terapeutik dengan ≥ 4 jenis obat kepatuhan 

tingkat rendah yaitu sebanyak 66 orang 

(64,08%).  

Pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji korelasi Spearman’s rho ini 

dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

regimen dengan kepatuhan minum obat. 

Dengan taraf signifikansi 5%, hasil analisis 
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menggunakan uji korelasi spearman 

didapatkan nilai Sig 2 tailed = 0,003 dimana 

nilai sig <  (0,003 < 0,05) sehingga Ho ditolak 

yang artinya  terdapat hubungan yang 

signifikan antara regimen dengan kepatuhan 

minum obat pada pasien hipertensi. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, regimen 

pengobatan berhubungan dengan kepatuhan 

minum obat pada pasien hipertensi. Pada hasil 

penelitian didapatkan data bahwa sebagian 

besar responden yang mengkonsumsi <4 jenis 

obat tingkat kepatuhannya lebih tinggi 

daripada yang menggunakan ≥ 4 jenis obat. 

Hal ini juga didukung dari analisis data yang 

menunjukkan bahwa responden yang 

mengkonsumsi ≥ 4 jenis obat tekanan darahnya 

tidak terkendali. Dari hasil uji korelasi 

Spearman untuk variabel regimen dengan 

kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi 

terdapat nilai signifikansi sebesar 0,003 

(p<0,05), yang berarti terdapat hubungan 

antara regimen pengobatan dengan kepatuhan 

minum obat pada pasien hipertensi.  

Banyaknya jumlah obat yang harus 

diminum oleh pasien, dapat dijadikan suatu 

alasan bagi pasien untuk tidak meminum 

obatnya. Alasan tersebut dapat berupa karena 

pasien yang bersangkutan sudah jenuh dengan 

obat yang diminumnya selama ini ditambah 

lagi dengan banyaknya jenis obat yang harus 

diminum sedangkan pasien yang bersangkutan 

tidak suka dengan rasa obat (Stephen et al., 

2022). Hal lain dapat memperparah keadaan 

ini, jika pasien tersebut telah lama menderita 

penyakit hipertensi sehingga rasa jenuh 

meminum obat dengan jenis yang banyak akan 

kerap mendekatinya (Id et al., 2021). 

Beberapa penelitian lain juga 

menunjukkan bahwa penyebab utama tidak 

terjadi penurunan tekanan darah yang optimal 

adalah karena pasien mengurangi penggunaan 

obat. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan 

dimana pasien hanya ingin menggunakan obat 

sedikit mungkin untuk menyembuhkan tekanan 

darah tingginya(begitu pula terhadap obat-obat 

yang lain) (Fentaw, Adamu and Wedajo, 

2022). Tindakan ini sangat membahayakan 

bagi Kesehatan pasien. Sayangnya, banyak 

dokter yang tidak mengetahui bahwa pasien 

mereka mengkonsumsi obat kurang dari dosis 

yang ditetapkan. Pada saat itu dokter berfikir 

bahwa obat yang diberikan belum cukup kuat 

untuk menurunkan tekanan darah, maka tanpa 

segan-segan dokter tersebut akan menaikkan 

dosisnya. Akibat dari masalah ini maka pasien 

harus mengkonsumsi lebih banyak obat 

sehingga akan timbul keengganan untuk 

meminum obatnya ke depan akibat tindakan 

pasien tersebut yang telah mengurangi 

penggunaan obat pada awalnya. Kondisi ini 

dalam waktu jangka panjang akan 

menyebabkan penyakit pasien menjadi 

bertambah parah atau akan menyebabkan 

terjadinya komplikasi penyakit (Lu et al., 

2022) 

Ketidakpatuhan tersebut dapat 

meningkat jika pengobatan yang diberikan 

tidak praktis, misalnya dengan beberapa kali 

dosis pemberian per hari. Ada suatu penelitian 

yang dilakukan terhadap pasien penderita 

hipertensi yang menyebutkan bahwa pasien-

pasien tersebut sering lupa meminum obatnya 

di akhir pekan, meningkatkan dosis obat 

sebelum kontrol ke dokter dan sering kali tidak 

teratur meminum obatnya (Schellack and 

Padayachee, 2022) 

Penelitian tersebut sesuai dengan 

penelitian (Marazzato et al., 2022) yang 

menjelaskan bahwa sebuah hubungan terbalik 

yang telah di teliti antara kepatuhan minum 

obat dan jumlah obat yang dianjurkan oleh 

tenaga medis. Pasien dengan 1 terapi 

mempunyai kepatuhan tinggi dengan rata-rata 

sebesar 79% dibandingkan terhadap 90% 

orang yang mengkonsumsi 3 obat atau lebih.  

Penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian Lukitasari (2011)  yang menyatakan 

bahwa regimen dengan penggunaan obat yang 

terlalu lama menyebabkan kepatuhan minum 

obat menurun. Penelitian Lukitasari 2011 

menunjukkan semakin banyak jenis obat yang 

diberikan maka tingkat kepatuhannya semakin 

rendah. Sebaliknya, jika semakin sedikit jenis 

obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan 

maka kepatuhan terhadap pengobatan sangat 

tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa regimen berhubungan 

dengan kepatuhan minum obat. Semakin 

banyaknya jumlah obat yang dikonsumsi maka 

tingkat kepatuhannya semakin rendah. 

Sedangkan semakin sedikitnya jumlah obat 

yang dikonsumsi maka tingkat kepatuhannya 

semakin tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah 

obat yang sedikit dapat meringankan pasien 

untuk mengkonsumsi obat. Dimana jika jumlah 
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obat banyak maka pasien akan lebih sering 

lupa mengkonsumsi obat dibandingkan dengan 

pasien yang hanya mengkonsumsi satu jenis 

obat saja. 

 

 

KESIMPULAN 

Sebagian besar pasien hipertensi pada 

sampel kami mendapat terapi pengobatan 

dengan ≥ 4 jenis obat yaitu sebanyak 66 

(64,08%) responden dari 103 responden. 

Regimen (jumlah obat) memiliki hubungan 

dengan kepatuhan minum obat. Semakin 

banyak jumlah obat yang dikonsumsi maka 

tingkat kepatuhan minum obat 

menurun.Regimen (jumlah obat) memiliki 

hubungan dengan kepatuhan minum obat. 

Semakin besar jumlah obat yang dikonsumsi 

maka tingkat kepatuhan minum obat semakin 

rendah.  
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