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Abstrak
Kepatuhan minum obat merupakan hal terpenting pada pasien hipertensi. Penelitian
menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Tujuan
dalam penelitian ini adalah, diperoleh informasi yang mendalam tentang karakeristik
informan, pengetahuan, efektifitas minum obat, persepsi obat hipertensi, harapan
minum obat, dukungan keluarga, tentang akses informasi. Hasil penelitian yaitu;
kepatuhan minum obat, efektifitas minum obat, persepsi terhadap obat, harapan
minum obat, dukungan minum obat dan akses informasi. Persepsi tentang obat,
persepsi tentang penyakit, pemberian obat dalam jangka panjang akan mempegaruhi
kepatuhan minum obat. Kesimpulan pasien yang patuh dipengaruhi oleh pengaruh
obat, akses informasi, dukungan keluarga, keyakinan dan harapan minum obat,
sedangkan yang tidak patuh minum obat dipengaruhi oleh , lama mengkonsumsi obat,
persepsi terhadap obat, persepsi terhadap penyalit. Saran Diperlukan peningkatan
pelayanan yang baik terutama dalam hal pendidikan kesehatan dan akses informasi,
membuat leaflet dan diberikan pada saat pasien berobat, di adakanya PMO pada pasien
hipertensi sehingga dapat mengontrol minum obat dan bagaimana pasien kontrol atau
berobat.
Kata Kunci
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Abstract
Medication adherence is the most important thing in hypertensive patients. Research
using qualitative research methods and phenomenological. Goals in research, obtain
in-depth interview about characteristics informant, knowledge, effectiveness taking
medication, perception of hypertension drugs, taking the drug, family support, access
to information. Results; medication adherence, medication effectiveness, perceptions
of medication, expectations medication, medication support and access to information.
Perceptions about drugs, perceptions of disease, Taking delivery in the long term will
affect medication adherence.Conclusions adherent patients affected by the influence of
Taking, access to information, family support, faith and hope taking medication, while
medication adherence is not affected by, the old drugs, perceptions of drugs,
perceptions of penyalit. Advice Needed good service improvement, especially in terms
of health education and access to information, making leaflets and given at the time of
patient treatment, in adakanya PMO in hypertensive patients taking medications that
can control and how to control or treatment of patients.
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PENDAHULUAN
Hipertensi diperkirakan menjadi penyebab kematian sekitar 7,1 juta orang diseluruh
dunia, yaitu sekitar 13% dari total kematian. Diperkirakan sekitar 80 % kenaikan
kasus hipertensi terutama di negara berkembang tahun 2025 dari sejumlah 639 juta
kasus di tahun 2005, di perkirakan menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025. Prediksi
ini didasarkan pada angka pasien hipertensi saat ini dan pertambahan penduduk saat
ini. Walau gejala tekanan darah tinggi tidak terasa, tetapi jelas penyakit ini sangat
berbahaya. Memberikan perhatian besar dalam penyakit ini, antara lain dengan
mengubah gaya hidup dan kepatuhan minum obat, menjadi salah satu alasan
menurunnya kematian akibat penyakit jantung dan stroke. (Nurocmah, 2009)
Data di Indonesian pasien hipertensi sebanyak 19,874% Riskesdas (2011) .
Sedangkan di Banten kasus hipertensi adalah 14,6 % (2012). Angka hipertensi di
banten cukup tinggi diamana diperkirakan satu diantara tiga orang adalah pasien
hipertensi, (Dinkes Propinsi Banten 2013). Sehingga pada hari kesehatan sedunia
tahun 2013, Kota Banten memeriahkan dengan tema ‘’ waspadai hipertensi
kendalikan tekanan darah’’ Dan di Tangerang khususnya di RSUD Kabupaten
tengerang kasus pasien hipertensi sebanyak 7% pada tahun 2012.(Depkes Ri 2012).
Hasil penelitian pengobatan hipertensi untuk mencegah terjadinya stroke, sebanyak
70 pasien hipertensi diberikan terapi, dan dibandingkan dengan 73 pasien yang tidak
mendapat pengobatan. Tekanan diastol mereka berkisar antara 115-129 mmhg.
Setelah follow up selama 18 bulan, didapatkan pada kelompok yang terkena
pengobatan
( 1,4%) mendapat stroke, sedangkan pasien yang tidak mendapat
pengobatan (7,2%) terkena stroke. (Lumbantobing ,2008)
A. Rumusan Masalah
Prevalensi angka kejadian hipertensi cukup tinggi di propinsi banten 14,6%
(2012), dan data pengobatan hipertensi saat ini belum efektif karena hanya
menurunkan prevalensi sebesar 8%, harganya mahal, sering terjadi kekambuhan,
mengonsumsi obat dalam jangka yang lama dan efek samping yang lebih
berbahaya dan tidak enak dirasakan saat mengkonsumsi obat, (Dinkes Banten
2013). Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kepatuhan minum obat
pada pasien hipertensi ?
B. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam
tentang kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi dan faktor pendukung
serta penghambat.
2. Tujuan Khusus.
1. Diperoleh informasi mendalam tentang karakteristik informan.
2. Diperoleh informasi mendalam tentang pengetahuan pasien terhadap
kapatuhan minum obat.
3. Diperoleh informasi mendalam tentang keyakinan efektifitas minum
obat.
4. Diperoleh informasi mendalam tentang persepsi obat hipertensi.
5. Diperoleh informasi yang mendalam tentang harapan minum obat.
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6. Diperoleh informasi yang mendalam tentang dukungan dalam minum
obat.
7. Diperoleh informasi mendalam tentang akses informasi dalam minum
obat hipertensi.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pengetahuan,
persepsi, keyakinan, dukungan keluarga, akses informasi dan harapan terhadap
kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Pengumpulan data primer dilakukan
dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.
Sampel
Sampel dalam penelitian terdiri dari informan dan key informan, pemilihan sampel
dengan purposive sampling dengan cara snowbolling. Sampel terdiri dari 6 orang
dengan kreteria.
a. Informan laki – laki 3 orang,
patuh 1 orang dan tidak patuh 2 orang.
b. Informan perempuan 3 orang,
patuh 2 orang dan tidak patuh 1
orang.
Informan pada penelitian ini dipilih menggunakan teknik sampling purposive, dan
memenuhi prinsip kesesuaian (appropriateness), kecukupan (adequacy) dan saturasi.
Tabel 3.1
Sumber informasi, metode, jumlah, kriteria dan tempat
Sumber Informasi

Metode

Jumlah

Kriteria

Tempat wawancara

Keluarga yang mendampingi
pasien saat proses pengobatan

Di rumah pasien

Pasien dengan jenis kelamin
laki – laki dan perempuan,
dan dari suku jawa dan
padang

Di rumah pasien

Informan kunci
Keluarga
Wawancara
Mendalam

2

Informan
Pasien hipertensi
Wawancara
Mendalam
observasi

6
dan

HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Karakteristik Informan Sebanyak 6 informan. Usia mereka
berfariasi antara 45 tahun sampai dengan 63 tahun. Jenis kelamin informan
laki – laki 3 orang dan perempuan 3 orang. Informan berasal dari suku jawa
sebanyak 2 orang dan suku padang 4 orang. Key informan adalah keluarga
pasien hipertensi. 5 informan beragama islam dan ada 1 informan beragama
kristen. Pekerjaan dari
masing – masing informan juga bervariasi mulai
dari ibu rumah tangga, PNS, perawat dan Polri. Semua informan sudah
menikah dan sudah menpunyai anak.
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MATRIK KEPATUHAN MINUM
OBAT HIPERTENSI
PATUH

TIDAK PATUH

Obat hipertensi diminum
seumur hidup sepaya
kalau terjadi kekambuhan
tidak begitu parah dan
tidak sampai terkena
penyakit stroke ,

Informan lain juga mengatakan obat
hipertensi dapat dihentikan ketika
tekanan darahnya sudah turun karena
obat itu racun.

Beberapa informan dari
suku padang memilih
untuk
minum
obat
dibandinkan untuk diit
makanan

Sedangkan dari suku jawa lebih
memilih minum herbal atau diit garam
dari pada minum obat

b. Kontrol

Pasien kontrol sebulan
sekali sama dokternya
biasanya
obat
buat
sebulan rutin.

Karena merasa badanya tidak ada
keluahan dan sehat pasien tidak kontrol

c. Frekuensi minum obat

Saya sudah banyak di
kasih tahu sama dakter ga
apa minum obat terus
sehingga pasien tidak
kawatir
efek
dari
frekuensi minum obat
terlalu sering

Alasan ketidakpatuhan minum obat
yaitu informan lupa mengkonsumsi
obat karena tiap hari, bosan karena
capek minum obat tiap hari

Sebagian besar informan
mengatakan bahawa obat
hipertensi efektif untuk
menurunkan
tekanan
darah, seorang informan
mengatakan pernah tidak
minum obat terus setelah
minum obat dua hari tensi
turun lagi,

Sebagian besar informan mengatakan
bahawa obat hipertensi efektif untuk
menurunkan gejala hipertensi seperti
kaku di tengkuk dan pusing.

Sebagian informan yang
berpendapat lain bahwa
minum obat terus –
menerus
tidak
ada

Mengatakan ada yang takut dengan
efek yang tidak baik terhadap organ
lain karena menurut informan minum
obat terus menerus dalam jangka lama

Kepatuhan Minum Obat
a. Lama

Beberapa informan tidak patuh minum
obat karena minum obat hipertensi
setiap hari menjadi bosan, merasa lelah

Efektifitas Minum Obat
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masalah selama sesuai
dengan anjuran dokter
segingga
informan
memutuskan untuk patuh
dalam minum obat,

atau panjang dapat mempengaruhi
organ lain karena obat itu adalah racun
sehingga mereka memutuskan untuk
tidak patuh dalam minum obat
hipertensi

a. Keragaman obat

Beberapa
informan
mengganti obat dengan
obat amlodipin karena
efek
obatnya
tidak
memperburuk kondisinya

Informan dapat memilih obat yang
efeknya tidak memperparah kondisinya
seperti obat captropil, sebagian besar
informan
setelah
mengkonsumsi
captropil merasa tidak nyaman,
informan rata – rata batuk dan sakit
tenggorokan

b. Cara mendapatkan obat

Dalam mendapatkan obat
ada yang menggunakan
askes karena Pegawai
Negeri Sipil

Dalam mendapatkan obat mereka
membeli sendiri karena malas untuk
mengantri serta karena bukan Pegawai
Negeri Sipil

Harapan Minum Obat

Informan
yang
taat
beribadah semua patuh
dalam minum obat

Informan yang kurang taat beribadah 2
informan tidak patuh minum obat dan
1 informan yang patuh minum obat

Dukungan

Keluarga seperti anak,
istri, suami, merupakan
orang terdekat yang
memotivasi
dalam
keberhasilan minum obat,
dimana menurut informan
keluarga
menjadi
pengingat
saat
lupa
meminum obat

Keluarga seperti anak, istri, suami,
merupakan orang terdekat yang
memotivasi dalam keberhasilan minum
obat, dimana menurut informan
keluarga menjadi pengingat saat lupa
meminum obat

Akses Informasi

Informan
yang
mendapatkan informasi
dari
dokter
tentang
penyakit hipertensi dan
akibat hipertensi serta
dijelaskan juga tentang
manfaat minum obat
hipertensi
ini
yang
membuat mereka patuh
minum obat

Sebagian informan menyatakan bahwa
informasi tentang cara minum obat dan
lama minum obat tidak dijelaskan
secara detail oleh petugas kesehatan
khususnya saat mengambil obat di
apotik, dimana petugas apotik hanya
menjelaskan yang ada di plastik obat

Persepsi Tentang minum
Obat

Implikasi Hasil Penelitian.
Penelitian ini memberikan gambaran tentang kepatuhan minum obat pada pasien
hipertensi, hasil penelitian dapat memberikan gambaran bagaimana strategi
informan dalam meningkatkan kepatuhan serta hal – hal apa saja yang menjadi
kendala dalam kepatuhan tersebut. Bagi petugas kesehatan dalam mengakses
informasi sebaiknya lebih dijelaskan secara jelas dengan maksud pengobatan serta
dampak dari pengobatan, dimana dalam penelitian ini mendapatkan informasi
yang sangat penting yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat hipertensi.
Pengalaman – pengalaman ini menjelaskan tentang apa upaya yang dilakukan
oleh informan, dan hambatan atau gangguan yang dialami oleh informan dalam
meningkatkan kepatuhan. Petugas kesehatan diharapkan lebih memahami tentang
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makna kepatuhan dan bagaiman strategis dalam mencapai kepatuhan tersebut.
Petugas kesehatan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai sumber informasi
dalam memberikan konseling pada pasien hipertensi. Dalam setiap konseling
setidaknya meluangkan waktu kepada pasien akan sangat bermanfaat untuk
meningkatkan kepatuhan minum obat hipertensi. Dukungan sosial anggota
keluarga juga tidak boleh dilupakan sehingga tenaga kesehatan bisa meminta
pasien untuk mengajak salah satu anggota keluarga ketika melakukan konseling.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpukan tentang makna kepatuhan minum
obat pada pasien hipertensi yaitu;
Kepatuhan minum obat hipertensi, hasil penelitian didapatkan bahwa semua
informan paham dengan jadwal minum obat dimana obat hipertensi di minum
sehari 1 kali dan dapat diminum pada malam atau pagi hari sebelum bekerja,
informan minum obat dengan menggunakan air putih, informan juga menjelaskan
bahwa minum obat dengan menggunakan susu akan menjadi netral dan tidak
efektif
Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat hipertensi;
a. Pengaruh obat sebagian besar informan yang mendapat captropil mengeluh
terhadap dampak obat antara lain batuk, serak. Sehingga dokter
menggantikannya obat amlodipin,
b. Akses informasi menurut beberapa informan mereka mendapatkan informasi
dari petugas apotik dan dokter.
c. Dukungan keluarga
Semua informan mendapatkan dukungan dalam minum obat seperti, suami,
istri dan anak. Mereka selalu mengigatkan untuk minum obat
d. Keyakinan
Menurut sebagian informan yang patuh minum obat hipertensi efektif untuk
menurunkan tekanan darah dari pengukuran tensimeter. Informan patuh minum
obat dari suku padang karena mereka tidak bisa menghindari diit hipertensi
dimana informan dari suku padang lebih memilih makan seperti santan dan
garam tetapi dibarengi dengan patuh minum obat karena yakin dengan patuh
minum obat bisa membuat stabil tekanan darahnya.
e. Harapan minum obat.
Semua informan berharap dengan minum obat hipertensi maka tekanan
darahnya akan stabil, serta tidak sampai terkena stroke.
Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Keptidakpatuhan
a. Pemberian Obat Dalam Waktu Yang Panjang. Informan tidak patuh
minum obat karena lupa, dua informan lainnya mengatakan bosan.
informan yang tidak patuh diungkapkan informan dari suku jawa dimana
lebih memilih diit makanan dan meninggalkan makanan yang dapat
memicu hipertensi sehingga tidak perlu minum obat kalau tensi sudah
dalam batas normal.
b. Persepsi Terhadap Obat. Persepsi informan terhadap obat bahwa minum
obat hipertensi dihentikan setelah darah sudah dalam batas normal karena
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mereka berpendapat hipertensi itu dikarenakan stres, obat adalah racun,
serta efek panjang dalam minum obat yang dapat menimbulkan penyakit
lain.
c. Persepsi Terhadap Penyakit. Informan tidak patuh karena gejala dari
hipertensi sudah hilang seperti kaku di tengkuk dan pusing sehingga
menghentikan minum obat hipertensi.
Saran
1. Bagi Pelayanan Kesehatan
Diperlukan peningkatan
pelayanan yang baik terutama
dalam hal
pendidikan kesehatan dan akses informasi, bukan hanya kepada pasien tetapi
juga kepada keluarga. Informasi yang disampaikan harus lengkap dan
informatif, memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasien saat
mengkonsumsi obat, dan diperhatikan saat mengkonsumsi obat mulai dari
cara, jadwal, serta efek dari obat. Panduan tatacara minum obat perlu di
berikan kepada pasien dan keluarga dengan hipertensi hal ini bisa dilakukan
dengan cara membuat leaflet dan diberikan pada saat pasien berobat di rumah
sakit atau di sediakan tempat khusus untuk menaruh liaflaed agar bisa di baca
kapan saja oleh pasien.

2. Bagi Institusi Pendidikan
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam merawat
pasien hipertensi, serta memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan
keluarga dengan meningkatkan aplikasi praktek, bukan hanya pada pemberian
perawatan langsung, tetapi informasi yang terpenting dalam pelayanan
kesehatan terhadap penyakit dan pengobatan pasien.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang kepatuhan minum
obat pada pasien hipertensi dalam waktu yang lebih lama dan karakteristik
informan yang lebih banyak beragam. Hal ini perlu dilakukan agar mengetahui
dengan adanya banyak budaya di Indonesian berpengaruh besar atau tidaknya
dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dapat dilakukan dengan metoda lainnya
seperti dengan etnography untuk melihat sejauh mana budaya dan cara minum
obat yang tepat dapat mempengaruhi kepatuhan minum obat.
4. Bagi Pemerintah
minum obat hipertensi memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya.
Kebijakan pemerintah untuk menyediakan pengobat gratis sangat di harapkan
oleh seluruh informan. Untuk Rumah Sakit yang bekerja sama dengan asuransi
kesehatan untuk menata sistem yang lebih mudah dan terarah sehingga
masyarakat dapat menikmati fasilitas dengan mudah. Di adakanya PMO pada
pasien hipertensi sehingga dapat mengontrol minum obat dan bagaimana
pasien kontrol atau berobat
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