
 

SKRIPSI 

THE RELATION OF COMPLIANCE LEVEL ON TAKING ANTI-

HYPERTENSIVE DRUGS WITH CONTROLLED HYPERTENSION 

ON BARA-BARAYA PRIMARY HEALTH CARE MAKASSAR 

 

HUBUNGAN TINGKAT KEPATUHAN PENGGUNAAN OBAT 

ANTIHIPERTENSI DENGAN TERKONTROLNYA TEKANAN DARAH DI 

PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR 

 

 

 

INTAN PRATIWI PUTRI 

10542049113 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaksanaan Penelitian Skripsi 

Sarjana Kedokteran 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

2017 



 

 

  



 

  



 

  



 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

 MAKASSAR 

Skripsi, Februari 2017 

 

INTAN PRATIWI PUTRI (10542049113) 

Sumarni  

“THE RELATION OF COMPLIANCELEVEL ON TAKING ANTI-

HYPERTENSIVE DRUGS WITH CONTROLLED HYPERTENSION ON 

BARA-BARAYA PRIMARY HEALTH CARE MAKASSAR” 

 

ABSTRACT 

Background : Hypertension is divided into controlled and uncontrolled 

hypertension. In southeast Asia nearly 1,5 million people died every  year because 

of  hypertension from around the world and according the data from WHO that 

9,4 million people died every year  due to hypertension from around the world. In 

Indonesia itself, according to data from RISKESDAS in 2013 that the prevalance 

of hypertension counted 26,5%. Besides that, the data from the Makassar Health 

Department reported that in 2014, hypertension is in second p;ace from 10 of 

primary diseases in Makassar and is in third place from 10 as the most deadth 

cause in Makassar. 

Purpose : The purpose of this study is to find the relation between the obedience 

level on taking anti-hypertensive medicine and controlled level of hypertension in 

Bara-Baraya primary health care Makassar. 

Method : This was a observational analytic study with cross sectional approach. 

The amount of samples are 42 and the data was taken from questionnaire and 

medical record which analyzed through Mann-Whitney Test. 

Result : The result fromthis study found that 12 (28,6%) of patients obeyed the 

anti-hypertensive treatment and 30 (71,4%) of patients did not obey the anti-

hypertensivw treatment. There are 9 (21,4%) of the patients which has controlled 

hypertension and 33 (78,6%) of the patients has uncontrolled hypertension. The 

result was analyzed with p value = 0,000. 

Conclusion : There is a relation between the obedience level on taking anti-

hypertensive treatment and the controlled status of hypertension in Bara-Baraya 

primary health care Makassar. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang : Hipertensi bisa menjadi terkontrol dan tidak terkontrol.Di  Asia 

Tenggara hampir 1,5 juta orang yang meninggal setiap tahunnya sesuai dengan 

data dari WHO bahwa kematian akibat hipertensi di seluruh dunia bisa mencapai 

9,4 juta setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, sesuai dengan data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2013 melaporkan prevalensi hipertensi yaitu sebesar 

26,5%. Selain dari itu, data Dinas Kesehatan Makassar melaporkan hipertensi 

berada di urutan kedua sebagai 10 Penyakit Utama Di Kota Makassar Tahun 2014 

dan berada di urutan ketiga sebagai 10 penyakit utama penyebab kematian di 

Makassar tahun 2014. 

Tujuan : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

kepatuhan penggunaan obat antihipertensi dengan terkonrolnya tekanan darah di 

Puskesmas Bara-Baraya Makassar. 

Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional analatikdengan 

pendekatan Cross Sectional Study. Jumlah sampel sebanyak 42 orang. 

Pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner dan Rekam Medik. Analisis 

data menggunakan Mann-Whitney Test. 

Hasil : Dari 42 orang responden terdapat 12 orang pasien yang patuh minum obat 

antihipertensi dengan persentase 28,6 % dan 30 orang yang tidak patuh minum 

obat antihipertensi dengan persentase 71,4 % dan terdapat 9 orang responden yang 

memiliki tekanan darah yang terkontrol dengan persentase 21,4 % dan terdapat 33 

orang responden yang tekananan darahnya tidak terkontrol dengan persentase 78,6 

%. Hasil analisis didapatkan nilai p=0,000. 

Kesimpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat kepatuhan 

penggunaan obat antihipertensi dengan terkontrolnya tekanan darah di Puskesmas 

Bara-Baraya Kota Makassar. 

Kata Kunci : Hipertensi, Patuh, Terkontrol 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Saat ini, hipertensi masih tetap menjadi masalah mengingat prevalensi 

hipertensi yang masih meningkat, serta masih banyaknya pasien hipertensi yang 

belum mendapatkan pengobatan maupun yang sudah diobati tetapi tekanan 

darahnya belum mencapai target, dan adanya penyakit penyerta dan komplikasi 

yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Hipertensi merupakan 

penyakit yang tidak menular dan menjadi salah satu penyebab utama mortalitas 

dan morbiditas di Indonesia.
1
 

 Hipertensi masih menjadi tantangan besar bagi indonesia, hal ini sesuai 

dengan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dimana hipertensi 

menjadi masalah dengan prevalensi yang tinggi, yaitu sebesar 26,5%.
2 

Sesuai 

dengan data Dinas Kesehatan Makassar, hipertensi berada di urutan kedua sebagai 

10 Penyakit Utama Di Kota Makassar Tahun 2014 dengan jumlah kasus yang 

berhasil didata sebanyak 64.051 kasus setelah Infeksi Saluran Pernapasan Bagian 

Atas (ISPA) dengan jumlah kasus sebanyak 101.965 kasus.
3
 Penyakit hipertensi 

juga masuk dalam daftar 10 jenis penyakit penyebab kematian tertinggi di Kota 

Makassar Tahun 2014 pada urutan ketiga sebagai penyakit yang banyak 

menyebabkan kematian dan dilaporkan sebanyak 310 orang yang meninggal oleh 

karena hipertensi dari 2.706 kematian di Makassar pada tahun 2014, ini 

menunjukan tingkat kematian akibat hipertensi di Makassar adalah sebesar 

11,4%.
4
Hal ini sesuai dengan laporanWorld Health Organization(WHO) bahwa 
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kematian akibat hipertensi di seluruh dunia bisa mencapai 9,4 juta setiap 

tahunnya.
5
Sedangkan di Asia Tenggara hampir 1,5 juta orang yang meninggal 

setiap tahunnya dan diperkirakan pada tahun 2025 sekitar 1,56 miliar orang 

dewasa akan hidup dengan hipertensi.
6
 

 Sesuai dengan data dari the National Health and Nutrition Examination 

Survey(NHNES),prevalensi hipertensi di kalangan orang dewasa adalah sebanyak 

29,0% pada tahun 2011-2014 dan meningkat pada usia 18-39 tahun yaitu sebesar 

7,3%, usia 40-59 tahun sebesar 32,2% dan usia lebih dari 60 tahun sebesar 64,9%, 

serta prevalensi hipertensiterkontrol adalah sebesar 53,0%, selain itu the National 

Health and Nutrition Examination Survey(NHNES) menyatakan bahwa orang 

dewasa yang berusia 18-39 tahun mudah untuk dikendalikan tekanan darahnya 

dibandingkan mereka yang berusia 60 tahun atau lebih.
7  

Saat ini, data hipertensi yang lengkap sebagian besar berasal dari Negara-

Negara yang sudah maju. Data dari The National Health and Nutritiomn 

Examination Survey (NHNES) menunjukan bahwa dari tahun 1999-2000, insiden 

hipertensi pada orang dewasa adalah sekitar 29-31%, yang berarti terdapat 58-65 

juta orang hipertensi di Amerika, dan terjadi peningkatan 15 juta dari NHNES III 

tahun 1988-1991. Hipertensi esensial sendiri merupakan 95% dari seluruh kasus 

hipertensi.
8
 

Hipertensi bisa menjadi terkontrol dan tidak terkontrol. Dimana hipertensi 

terkontrol adalah tekanan darah sistolik ≤ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik 

≤ 90 mmHg, aturan ini jika menggunakan kriteria JNC 7.
7
Dengan tambahan 

modifikasi gaya hidup seperti menghindari stress, makan banyak sayur dan buah 
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yang kaya akan kalium dan serat, kurangi konsumsi sodium yang terkandung 

dalam makanan dengan total asupan harian garam atau natrium klorida dari semua 

bahan makanan tidak boleh lebih dari 5 gram perhari, batasi konsumsi lemak 

jenuh, mempertahankan berat badan ideal, melakukan aktifitas fisik sebab orang 

dewasa harus melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit setiap hari dalam 

seminggu, hindari merokok dan konsumsi alkohol, periksa tekanan darah rutin 

dan mengkonsumsi obat antihipertensi yang dapat membantu untuk mengontrol 

tekanan darah.
6
 Hipertensi tidak terkontrol jika menggunakan kriteria JNC 7 

adalah keadaan dimana tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah 

diastolik≥ 90 mmHg berdasarkan rata-rata dari 3 kali pengukuran. Orang dengan 

tekanan darah tidak terkontrol bisa dalam keadaan sedang minum obat 

antihipertensi atau tidak minum obat antihipertensi.
9 

Terkontrol atau tidak terkontrolnya tekanan darah tergantung dari rutin 

menggunakan obat antihipertensi ditambah dengan melakukan modifikasi gaya 

hidup dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan 

darah seperti stress, konsumsi banyak garam dan lain-lain. Lain halnya jika 

menggunakan kriteria diagnostik dari EightJoint National Committe(JNC 8), 

maka untuk menentukan terkontrol dan tidak terkontrolnya tekanan darah 

tergantung dari umur dan terdapat penyakit penyerta atau tidak. 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek Agus Putra pada 

tahun 2012 tentang Tingkat Kepatuhan Pasien Hipertensi Dalam Mengkonsumsi 

Obat dan Menghindari Faktor Risiko di Wilayah Kerja Puskesmas Banjarangkan 

II Bali, banyak dari responden yang belum bisa menghindari faktor risikonya 
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seperti merokok dan berhenti mengkonsumsi alkohol selama melakukan 

pengobatan hipertensi, selain itu banyak responden yang tidak patuh dalam 

minum obat antihipertensi dengan berbagai alasan salah satunya adalah lupa 

minum obat. Sesuai dengan penelitian ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk 

mengontrol tekanan darah bukan hanya dibutuhkan obat antihipertensi untuk 

menurunkan tekanan darah dan mengontrol tekanan darah tetapi dibutuhkan juga 

tindakan untuk menghindari faktor risiko yang dapat meningkatkan tekanan darah 

dan harus patuh dalam meminum obat antihipertensi.
10

 

 Oleh sebab itu, mengingat banyaknya angka kematian dan kejadian 

hipertensi di Indonesia khususnya di Makassar, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai “Hubungan Tingkat Kepatuhan Minum Obat Dengan 

Terkontrolnya Tekanan Darah”. Dari penelitian ini, peneliti ingin mengetahui 

apakah terdapat hubungan antara kepatuhan minum obat dengan terkontrolnya 

tekanan darah dan faktor risiko apa saja yang mempengaruhi tekanan darah tetap 

tidak terkontrol walaupun dengan mengkonsumsi obat antihipertensi, mengingat 

banyak dari penderita hipertensi yang melakukan pengobatan hipertensi tetapi 

tekanan darah masih dalam keadaan tidak terkontrol atau tidak mencapai target. 

(Ilmu Penyakit Dalam Jilid II) 

I.II Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Bagaimana hubungan antara kepatuhan seseorang dalam 

mengkonsumsi obat antihipertensi dengan terkontrolnya tekanan darah ? 
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I.III Tujuan Penelitian 

I.III.I Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan kepatuhan mengkonsumsi obat antihipertensi 

dengan terkontrolnya tekanan darah di Puskesmas Barra-Baraya Makassar, 

Sulawesi Selatan. 

I.III.II Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui terkontrol atau tidak terkontrolnya tekanan darah dengan 

kepatuhan minum obat antihipertensi. 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terkontrolnya 

tekanan darah walau patuh mengkonsumsi obat antihipertensi. 

I.IV Manfaat Penelitian 

a. Untuk memberikan informasi mengenai cara mengontrol tekanan darah 

dengan patuh mengkonsumsi obat antihipertensi dan melakukan modifikasi 

gaya hidup dengan menghindari faktor risiko yang dapat menyebabkan tidak 

terkontrolnya tekanan darah. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengontrol tekanan darah dengan 

patuh minum obat dan melakukan modifikasi gaya hidup. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.I Hipertensi 

II.I.I Definisi 

 
Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi dimana pembuluh 

darah terus-menerus menerima tekanan atau dorongan dari darah itu sendiri. 

Semakin tinggi tekanan dalam pembuluh darah, maka jantung akan lebih keras 

bekerja untuk memompa darah, sehingga jika dibiarkan tidak terkendali maka 

tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan komplikasi terhadap jantung itu 

sendiri seperti serangan jantung, pembesaran jantung dan gagal jantung. 

Pembuluh darah yang mengalami pelebaran akibat tekanan yang tinggi atau 

tekanan yang tinggi tersebut menyebabkan adanya beberapa titik lemah sehingga 

pembuluh darah menjadi lebih rapuh sehingga mudah untuk pecah. Aneurisma 

pembuluh darah bisa menyebabkan bocornya pembuluh darah sehingga darah 

keluar, contohnya aneurisma pembuluh darah di otak sehingga bisa menyebabkan 

stroke hemoragik.
11,12

 Apabila terjadi peningkatan tekanan darah diastolik atau 

sistolik yang tidak teratur atau terus menerus,biasanya dimulai sebagai penyakit 

yang ringan, perlahan berkembang ke kondisi yang parah atau sebaliknya.
13 

 
Istilah hipertensi digunakan untuk peningkatan tekanan darah sistolik atau 

diastolik di atas nilai normal. Tekanan arteri disebut normal jika tekanan sistolik 

<120 mmHg (tapi >90 mmHg) dan tekanan diastolik <80 mmHg (tapi >60 

mmHg).
15

Tekanan diastolik antara 80 sampai 89 mmHg dan tekanan sistolik 

antara 120 sampai 139 mmHg dianggap sebagai prehipertensi.
14

 Disebut 
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hipertensi jika tekanan darah sistolik >139 mmHg dan tekanan darah diastolik >89 

mmHg.
 16 

II.I.II Etiologi Hipertensi 

 Hipertensi merupakan suatu penyakit dengan kondisi medis yang beragam. 

Kebanyakan pasien menderita hipertensi esensial atau hipertensi primer yang 

dimana etiologinya tidak diketahui atau bersifat idiopatik. Hipertensi primer tidak 

dapat disembuhkan tetapi dapat dikontrol. Hipertensi sekunder adalah hipertensi 

yang tidak banyak diderita oleh populasi di dunia yang dimana etiologinya bisa 

disebabkan oleh masalah endogen ataupun masalah eksogen, sehingga penyebab 

dari hipertensi sekunder ini dapat ditentukan atau diidentifikasi penyebabnya 

maka hipertensi sekunder ini dapat disembuhkan secara potensial. Berbeda 

dengan hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya, maka hipertensi 

primer hanya bisa dikontrol atau dengan kata lain tidak dapat disembuhkan 

dengan sempurna. 

 Adapun beberapa faktor risiko hipertensi yaitu ada yang tidak dapat 

dimodifikasi seperti genetik, umur, jenis kelamin, riwayat keluarga dan  yang 

dapat dimodifikasi yaitu antara lain, stress, obesitas, merokok, asupan (nutrisi), 

penggunaan minyak bekas, dan aktifitas fisik. 

a. Faktor genetik 

Peran faktor genetik terhadap timbulnya hipertensi terbukti dengan 

ditemukannya kejadian bahwa hipertensi lebih banyak pada kembar monozigot 

daripada heterozigot. Seseorang penderita yang mempunyai sifat genetik 

hipertensi primer apabila dibiarkan secara alamiah tanpa intervensi terapi, 
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bersama lingkungannya akan menyebabkan hipertensi berkembang dan dalam 

waktu sekitar 30- 50 tahun akan timbul tanda dan gejala. 

b. Umur  

 Beberapa penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa semakin tua 

usia seseorang maka semakin tinggi tekanan darahnya. Hal ini disebabkan 

elastisitas dinding pembuluh darah semakin menurun seiring bertambahnnya usia. 

Sebagian besar hipertensi terjadi pada usia lebih dari 65 tahun. Sebelum usia 55 

tahun tekanan darah pada laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Setelah usia 

65 tahun tekanan darah pada perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Dengan 

demikian, risiko hipertensi bertambah seiring dengan bertambahnya usia. 

c. Jenis kelamin 

Jenis kelamin mempunyai pengaruh penting dalam regulasi tekanan darah. 

Sejumlah fakta menyatakan bahwa hormon seks mempengaruhi sistim 

Reninangiotensin. Secara umum, tekanan darah pada laki-laki lebih tinggi pada 

perempuan. Risiko hipertensi pada perempuan akan meningkat setelah masa 

menopause yang menunjukan adanya pengaruh hormon seks tersebut. 

d. Riwayat keluarga 

Dari hasil penelitan diungkapkan bahwa jika seseorang mempunyai kedua 

orang tua atau salah satunya, mempunyai risiko lebih besar untuk terkena 

hipertensi dari pada orang yang kedua orang tuanya normal (tidak menderita 

hipertensi). Adanya riwayat keluarga terhadap hipertensi dan penyakit jantung 

secara signifikan akan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi pada perempuan 

dibawah 65 tahun dan laki-laki dibawah 55 tahun. 
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e. Merokok 

Merokok dapat meningkatkan beban kerja jantung dan menaikan tekanan 

darah. Hasil penelitian menunjukan bahwa nikotin yang terdapat dalam rokok 

dapat meningkatkan penggumpalan darah dalam pembuluh darah dan dapat 

menyebabkan pengapuran pada dinding pembuluh darah. Nikotin bersifat toksin 

terhadap jaringan saraf yang menyebabkan peningkatan tekanan darah baik 

sistolik maupun diastolik, denyut jantung bertambah, kontraksi otot jantung 

seperti dipaksa, pemakaian oksigen bertambah, aliran darah pada koroner 

meningkat dan vasokonstriksi pada pembuluh darah perifer. 

f. Penggunaan minyak bekas (jelantah) 

Jelantah atau minyak goreng yang sudah lebih dari satu kali dipakai untuk 

menggoreng, dan minyak goreng ini merupakan minyak yang telah rusak. Bahan 

dasar minyak goreng bisa bermacam-macam seperti kelapa, sawit, kedelai, jagung 

dan lain-lain. Secarakimia isi kandungannya sebetulnya tidak jauh berbeda, yakni 

terdiri dari beraneka asam lemak jenuh (ALJ) dan asam lemak tidak jenuh 

(ALTJ). Dalam jumlah kecil terdapat lesitin, cephalin, fosdatida, sterol, asam 

lemak bebas, lilin, pigmen larut lemak, karbohidrat dan protein. Hal yang 

menyebabkan berbeda adalah komposisinya, minyak sawit mengandung sekitar 

45,5 % ALJ yang didominasi oleh lemak palmitat dan 54,1 % ALTJ yang 

didominasi oleh asam lemak oleat sering juga disebut omega-9. Minyak kelapa 

mengandung 80% ALJ dan 20% ALTJ, sementara minyak zaitun dan minyak biji 

bunga matahari hampir 90 % komposisinya adalah ALTJ.  
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Penggunaan minyak goreng sebagai media penggorengan bisa menjadi 

rusak karena minyak goreng tidak tahan pada panas. Minyak goreng yang tinggi 

kandungan ALTJ-nya pun memiliki nilai tambah hanya pada gorengan pertama 

saja, selebihnya minyak tersebut menjadi rusak. Bahan makanan kaya omega-3 

yang diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol darah, akan tidak berkhasiat 

bila dipanaskan dan diberi kesempatan untuk dingin kemudian digunakan untuk 

menggoreng kembali karena komposisi ikatan telah rusak.  

g. Obesitas  

Kelebihan lemak tubuh khususnya lemak di bagian perut, erat kaitannya 

dengan hipertensi. Tingginya tekanan darah tergantung pada besarnya 

penambahan berat badan. Akan tetapi tidak semua obesitas akan terkena 

hipertensi. Tergantung pada individu masing-masing. Peningkatan tekanan darah 

diatas nilai optimal yaitu >120/80 mmHg akan meningkatkan resiko terjadinya 

penyakit kardiovaskuler. Penurunan berat badan sekitar 5 kg dapat menurunkan 

tekanan darah secara signifikan. 

h. Stress 

Hubungan antara stress dengan hipertensi diduga melalui saraf simpatis 

yang dapat meningkatkan tekanan darah secara intermiten. Apabila stress 

berlangsung lama dapat mengakibatkan peninggian tekanan darah yang menetap. 

Telah dilakukan percobaan dengan menggunakan binatang percobaan dan 

didapatkan bahwa pajanan terhadap stress menyebabkan binatang tersebut 

menjadi hipertensi. 

 

10 



 

i. Aktifitas fisik 

Aktifitas fisik membantu seseorang mengontrol berat badan. Aktifitas fisik 

yang dilakukan rutin selama 30-45 menit setiap hari akan membantu mengontrol 

tekanan darah. 

j. Asupan (Nutrisi) 

1. Natrium (Na)  

Natrium adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler. Konsentrasi serum 

normal adalah 136-145 mEg/L. Natrium berfungsi menjaga keseimbangan 

cairan dalam kompartemen tersebut dan keseimbangan asam basa tubuh 

serta berperan dalam transfusi saraf dan kontraksi otot. Hampir seluruh 

natrium yang dikonsumsi, diserap diusus halus. Kelebihan Na yang 

jumlahnya mencapai 90-99% dari yang dikonsumsi akan dikeluarkan 

melalui urin. Pengeluaran urin ini diatur oleh hormon aldosteron yang 

dikeluarkan oleh kelenjar adrenal bila kadar Na darah menurun. Jumlah Na 

dalam tubuh tergantung pada konsumsi garam. Kejadian hipertensi lebih 

banyak ditemukan pada populasi dengan asupan Na lebih banyak ditemukan 

pada populasi dengan asupan Na lebih dari 6 gr/hari. Hubungan antara 

retriksi garam dan pencegahan hipertensi memang masih belum jelas. 

Namun studi epidemiologi menemukan bahwa terjadi kenaikan tekanan 

darah ketika asupan garam ditambah. 

2. Kalium(K) 

Kalium merupakan ion utama dalam cairan intraseluler. Cara kerja kalium 

adalah berlawanan dengan kerja Natrium. Konsumsi kalium yang banyak 
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akan meningkatkan konsentrasinya didalam cairan intraseluler, sehingga 

cenderung menarik cairan dari bagian ekstraseluler dan menurunkan 

tekanan darah. Penelitian epidemiologi menunjukan bahwa asupan rendah 

kalium akan meningkatkan tekanan darah. Hal ini terlihat dari rendahnya 

prevalensi hipertensi pada populasi yang mengkonsumsi makanan yang 

mengandung kalium tinggi antara lain pisang, alpukat, pepaya, bayam, 

kembang kol, dan lain-lain. 

3. Magnesium(Mg) 

Magnesium merupakan inhibitor kuat terhadap kontraksi vaskuler otot halus 

dan diduga berperan sebagai vasodilator dalam regulasi tekanan darah. The 

Joint National Committee on Prevention, Detection Evaluation and 

Treatment of Hight Blood Pressure (JNC)melaporkan bahwa terdapat 

hubungan timbal balik antara magnesium dan tekanan darah. Bahan 

makanan sumber magnesium seperti tepung gandum, coklat, sayuran hijau, 

dan lain-lain direkomendasikan untuk mencegah hipertensi. 

4. Kalsium(Ca) 

Hubungan diet kalsium dengan hipertensi nampak pada perempuan ras 

Afrika Amerika namun peningkatan konsumsi kalium per hari (untuk total 

asupan kalium 150 mg/hari) tidak meberikan pengaruh terhadap tekanan 

darah laki-laki. Meskipun demikian, JNC merekomendasikan asupan 

kalium, magnesium dan kalsium untuk pencegahan hipertensi. Asupan 

kalsium yang direkomendasikan sebesar 1000 sampai 2000 mg/hari. 

12 



 

Beberapa sumber kalsium pada makanan antara lain susu, brokoli, bayam, 

dan lain-lain.
17 

II.I.III Klasifikasi Hipertensi  

 
Berdasarkan penyebabnya hipertensi dapat dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Hipertensi primer atau hipertensi esensial  hipertensi yang tidak diketahui 

penyebab yang mendasarinya disebut sebagai hipertensi primer (esensial atau 

idiopatik). Terdapat sekitar 90%-95% kasus. 

Hipertensi primer adalah suatu kategorik umum untuk peningkatan tekanan 

darah yang disebabkan oleh beragam penyebab yang tidak diketahui dan bukan 

suatu entitas tunggal. Hipertensi primer disebut juga sebagai hipertensi 

esensial, dimana hipertensi esensial ini kebanyakan berhubungan dengan faktor 

herediter, usia, ras, dan sosioekonomi. Hubungan herediter yang kuat mungkin 

disebabkan oleh kelainan genetik pada fungsi ginjal.
14

Orang dapat 

memperlihatkan kecendrungan genetik yang kuat mengidap hipertensi primer, 

yang dapat dipercepat atau diperburuk oleh faktor konstribusi misalnya 

kegemukan, stress, merokok, atau kebiasaan makan.  

 Tabel 2.1. Klasifikasi hipertensi berdasarkan JNC 7  
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Tabel 2.2.  Klasifikasi hipertensi berdasarkan JNC 8 

 

b. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh masalah primer 

lainnya. Sekitar 5-10% kasus hipertensi. Jenis hipertensi ini diketahui 

penyebabnya dan sering dapat diobati.
14 

Contoh hipertensi sekunder : 

1. Hipertensi ginjal 

Sebagai contoh lesi aterosklerosis yang menonjol ke dalam lumen suatu 

arteri renalis atau penekanan eksternal pembuluh ini oleh suatu tumor 

dapat mengurangi aliran darah ke ginjal. Ginjal berespon dengan 

mengaktifkan jalur hormon yang melibatkan angiotensin II. Jalur ini 

mendorong retensi garam dan air sewaktu pembentukan urin sehingga 

volume darah bertambah untuk mengompensasi berkurangnya aliran darah 

ginjal. Angiotensin II merupakan vasokonstriktor kuat. Apabila terjadi 

peningkatan volume darah dan vasokonstriksi yang dipicu oleh angiotensin 

adalah mekanisme kompensasi untuk memperbaiki aliran darah ke arteri 

renalis yang menyempit namun keduannya juga menjadi penyebab 

meningkatnya tekanan darah arteri secara keseluruhan. 
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2. Hipertensi endokrin 

Sebagai contoh, feokromositoma adalah suatu tumor medula adrenal yang 

mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin secara berlebihan. Peningkatan 

abnormal kadar kedua hormon ini menyebabkan peningkatan curah 

jantung dan vasokonstriksi perifer generalisata, dimana keduanya berperan 

menyebabkan hipertensi khas pada penyakit ini. 

3. Hipertensi neurogenik. 

Salah satu contoh adalah hipertensi yang disebabkan oleh kesalahan 

kontrol tekanan darah karena defek di pusat kontrol kardiovaskular.
16 

Sedangkan menurut gangguan tekanan darah, hipertensi dibagi dua yaitu: 

a. Hipertensi sistolik dimana hanya terjadi peningkatan tekanan sistolik.
18 

 

Hipertensi sistolik ini nampak cukup sering pada orang tua dan dapat pula 

menyertai koartikasio aorta atau sirkulasi yang hiperdinamik pada orang-

orang dengan usia muda.
19

 

b. Hipertensi diastolik yaitu hanya terjadi peningkatan tekanan diastolik.
18 

Hipertensi diastolik sangatjarang dan hanya terlihat pada peninggian yang 

ringan dari tekanan diastol, misalnya 120/100 mmHg. Ini biasanya 

ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda.
19

 

Sedangkan menurut berat atau tingginya peningkatan tekanan darah, 

hipertensi dibagi tiga yaitu hipertensi ringan, sedang dan berat.
18 

II.I.IV Gejala Klinis
 

Peningkatan tekanan darah kadang merupakan satu-satunya gejala pada 

hipertensi esensial dan tergantung dari tinggi rendahnya tekanan darah. Untuk 
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menentukan hipertensi yaitu menggunakan kriteria JNC 7.
20

 Gejala yang timbul 

dapat berbeda-beda. Kadang hipertensi esensial berjalan tanpa gejala dan baru 

timbul keluhan setelah terjadi komplikasi yang spesifik pada organ tertentu seperti 

ginjal, mata, otak dan jantung.Perjalanan penyakit hipertensi sangat perlahan. 

Penderita hipertensi mungkin tidak menunjukan gejala selama bertahun-tahun. 

Masa laten ini menyelubungi perkembangan penyakit sampai terjadi kerusakan 

organ yang bermakna. Apabila terdapat gejala biasanya bersifat spesifik, misalnya 

sakit kepala atau pusing. Akan tetapi, pada penderita hipertensi berat, biasanya 

akan timbul gejala antara lain : 

a. Sakit kepala 

b. Kelelahan 

c. Mual dan muntah 

d. Sesak nafas 

e. Gelisah 

f. Pandangan menjadi kabur 

g. Mata berkunang-kunang 

h. Mudah marah 

i. Telinga berdengung 

j. Sulit tidur 

k. Rasa berat ditengkuk 

l. Nyeri di daerah kepala bagian belakang 

m. Nyeri di dada 

n. Otot lemah 
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o. Pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki 

p. Keringat berlebihan 

q. Kulit nampak pucat atau kemerahan 

r. Denyut jantung menjadi kuat, cepat atau tidak teratur 

s. Impotensi 

t. Hematuri 

u. Mimisan (jarang dilaporkan).
17

 

Sebagian besar penderita hipertensi kadang tidak merasakan gejala. Ada 

kesalahan pemikiran yang sering terjadi pada masyarakat bahwa penderita 

hipertensi selalu merasakan gejala penyakit. Kenyataannya justru sebagian besar 

penderita hipertensi tidak merasakan adanya gejala penyakit. Hipertensi terkadang 

menimbulkan gejala seperti sakit kepala, nafas pendek, pusing, nyeri dada, 

palpitasi, dan epistaksis. Gejala-gejala tersebut berbahaya jika diabaikan, tetapi 

bukan merupakan tolak ukur keparahan dari penyakit hipertensi, hal ini telah 

dijelaskan oleh WHO tahun 2013.  

Gejala-gejala yang biasa ditemukan di Indonesia pada penelitian A. Gani 

dan kawan-kawan keluhan yang dihubungkan dengan hipertensi seperti pusing, 

cepat marah, telinga berdenging, mimisan, sukar tidur dan sesak nafas, berat 

ditengkuk, mudah lelah, dan mata berkunag-kunang.  

Sebagian besar manifestasi klinis terjadi setelah mengalami hipertensi 

bertahun-tahun, dan berupa : 

a. Sakit kepala saat terjaga,kadang-kadang disertai mual dan muntah, akibat 

peningkatan tekanan darah intrakranial. 
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b. Penglihatan kabur akibat kerusakan hipertensif pada retina. 

c. Cara berjalan tidak mantap karena kerusakan susunan saraf pusat. 

d. Nokturia yang disebabkan peningkatan tekanan darah ginjal dan filtrasi 

glomerulus. 

e. Edema dependen dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan kapiler.
21

 

II.I.V Patofisiologi 

Pada kebanyakan orang tekanan arteri adalah normal dan dipertahankan 

dalam suatu batas relatif sempit. Ini berarti bahwa sistim pengawasan 

diintegritaskan sedemikian rupa sehingga apabila tekanan meningkat harus segera 

diturunkan. Pendapat sekarang tentang patogenesis hipertensi adalah adanya 

kelainan dalam sistim pengawasan yang gagal menurunkan tekanan arteri menjadi 

normal, ini merupakan “penyakit dari pengaturan”. Kelainan ini berbeda-beda 

sesuai dengan penyebab hipertensi. Apapun penyebabnya selain koartikasio aorta, 

dasar kesalahan hemodinamik adalah kegagalan mengawasi tekanan darah. 

Mekanisme yang mengontrol kontraksi dan relaksasi pembuluh darah 

terletak dipusat vasomotor, pada medulla spinalis di otak. Pada pusat vasomotor 

ini bermula jenis saraf simpatis yang berlanjut ke bawah korda spinalis dan keluar 

dari kolumna medulla spinalis ke ganglion simpatis dari torak dan abdomen. 

Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak 

kebawah melalui sistim saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada saat ini neuro 

preganglion melepaskan asetilkolin yang akan merangsang serabut saraf pasca 

ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan melepaskannyanorepinefrin 

mengakibatkan kontriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan 
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ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsangan 

vasokonstriksi. Individu dengan hipertensi sangat sensitif norepinevrinnya, 

meskipun tidak bisa diketahui mengapa hal ini bisa terjadi. Pada saat bersamaan 

dimana saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respon emosi kelenjar 

adrenal juga terangsang mengakibatkan tambahanaktivitas vasokonstriksi. 

Medulla adrenal mensekresi epinefrin yang mengakibatkan vasokonstriksi. 

Korteks adrenal mensekresi kortisol dan steroid yang memperkuat respon 

vasokontriksi pembuluh darah. Vasokontriksi yang menyebabkan angiotensin I 

yang kemudian diubah menjadi angiotensin II, suatu vasokontriktor kuat yang 

selanjutnya merangsang sekresi aldosteron oleh koteks adrenal. Hormon ini 

menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal menyebaban peningkatan 

volume intravaskuker. Yang pada akhirnya semua faktor diatas merupakan 

pencetus timbulnya hipertensi.
22 
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Bagan 2.1: Patofisiologi Hipertensi 
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II.I.VI Patogenesis  

Hipertensi esensial adalah penyakit multifaktor yang timbul terutama karena 

interaksi antara faktor-faktor risiko tertentu. Faktor-faktor risiko yang mendorong 

timbulnya kenaikan tekanan darah tersebut adalah : 

a. Faktor risiko, seperti : diet dan asupan garam, stress, ras, obesitas, merokok, 

genetis. 
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b. Sistem saraf simpatis 

1. Tonus simpatis 

2. Variasi diurnal 

c. Keseimbangan antara modulator vasodilasi dan vasokonstriksi : endotel 

pembuluh darah berperan utama, tetapi remodeling dari endotel, otot polos dan 

interstisium juga memberikan kontribusi akhir. Pengaruh sistim endokrin 

setempat yang berperan pada sistim renin, angiotensin dan aldosteron.
23

 

II.I.VII Diagnosa hipertensi dan Follow up  

 Berdasarkan kriteria diagnostik dari The Joint National Committee on 

Prevention, Detection Evaluation and Treatment of Hight Blood Pressure, seventh 

(JNC 7), seseorang akan dinyatakan menderita hipertensi jika dalam tiga kali 

pengukuran dengan selang waktu lima menit dengan keadaan cukup istirahat atau 

dalam keadaan tenang didapatkan tekanan darah sistolik > 140 mmHg dan 

tekanan darah diastolik > 90 mmHg.
20

 

Jika sudah terdiagnoasa hipertensi maka disarankan untuk melakukan 

follow up sesuai dengan stadium hipertensi berdasarkan kriteria dari JNC 7.
20 

Tabel 2.3 : Rekomendasi Follow Up 
 

 

Klasifikasi TD 

 

TD sistolik 

mmHg 

 

TD diastolik 

mmHg 

 

Rekomendasi 

Follow-Up 

 

Normal 

 

< 120 

 

Dan < 80 

 

Cek Ulang dalam 2 

tahun 
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Prehipertensi 

 

120-139 

 

Atau 80-89 

 

Cek ulang dalam 1 

tahun 

 

Hipertensi 

stadium 1 

 

140-159 

 

Atau 90-99 

 

Konfirmasi dalam 2 

bulan 

 

Hipertensi 

stadium 2 

 

≥ 160 

 

Atau ≥ 100 

Evaluasi atau 

dirujuk ke sumber 

perawatan dalam 

waktu 1 bulan (bagi 

mereka yang 

tekanan darah > 

180/110 mmHg), 

mengevaluasi dan 

mengobati segera 

atau dalam waktu 1 

minggu tergantung 

dari situasi klinis 

dan komplikasi. 

Sumber : Specialists K. Hypertension Guidelines : Revisiting the JNC 7 Recommendations. 2008 

Akan tetapi bila menggunakan kriteriaJNC 8, pengklasifikasian dan 

pengontrolan tekanan darah berdasarkan usia.
24
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Bagan 2.2 : Kriteria diagnostik berdasarkan JNC 8
24

 

 

Sumber : Joint G, Committee N. ANALISIS JNC 8 : Evidence-based Guideline Penanganan Pasien 

Hipertensi Dewasa. 2016.  

II.I.VIII Pengobatan 

Tujuan pengobatan pasien hipertensi adalah untuk menurunkan tekanan 

darah yaitu <140/90 mmHg dan untuk individu beresiko tinggi seperti diabetes 

melitus, gagal ginjal target tekanan darah <130/80 mmHg, menurunkan mortalitas 

dan morbiditas kardiovaskuler serta menghambat laju penyakit ginjal proteinuria. 

Selain pengobatan terhadap hipertensi, pengobatan terhadap faktor resiko atau 

kondisi penyerta lainnya seperti diabetes melitus atau dislipidemia juga harus 

dilaksanakan hingga mncapai target terapi masing-masing kondisi.  

23 



 

Pengobatan hipertensi terdiri dari terapi nonfarmokologis, terapi 

farmokologis harus dilaksanakan oleh semua pasien hipertensi dengan tujuan 

menurunkan tekanan darah dan mengendalikan faktor-faktor risiko serta penyakit 

penyerta lainnya.
23

Terapi nonfarmakologis ini yang dimaksud adalah modifikasi 

gaya hidup, dimana saran gaya hidup direkomendasikan untuk semua pasien 

dengan atau tanpa hipertensi dan terlepas dari terapi obat. Sebuah survei nasional 

pasien dewasa menghadiri praktek umum menunjukkan bahwa sekitar 62,7% 

memiliki berat badan lebih, 13,5% yang perokok, 23% mengkonsumsi alkohol 

dan hanya 43% dari orang dewasa melakukan setidaknya 30 menit intensitas 

sedang aktivitas fisik perhari. Padahal percobaan menggunakan modifikasi gaya 

hidup intervensi pada pasien dengan hipertensi telah menunjukkan penurunan 

tekanan darah dan penurunan dalam kejadian kardiovaskular gabungan dan 

jumlah mortalitas yang menurun.
13

Dimana Terapi nonfarmakologis yang 

dimaksud yaitu anatar lain:
 

a. Berhenti merokok. Walaupun hal ini sampai saat ini belum terbukti berefek 

langsung dapat menurunkan tekanan darah, tetapi merokok merupakan salah 

satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular, dan pasien sebaiknya 

dianjurkan untuk berhenti merokok. 

b. Menurunkan berat badan berlebih. Mengganti makanan tidak sehat dengan 

memperbanyak asupan sayuran dan buah-buahan dapat memberikan manfaat 

yang lebih selain penurunan tekanan darah, seperti menghindari diabetes dan 

dislipidemia. 
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c. Mengurangi konsumsi alkohol berlebih. Walaupun konsumsi alkohol belum 

menjadi pola hidup yang umum di Negara kita, namun konsumsi alkohol 

semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan pergaulan dan 

gaya hidup, terutama di kota besar. Konsumsi alkohol lebih dari 2 gelas per 

hari pada pria atau 1 gelas per hari pada wanita, dapat meningkatkan tekanan 

darah. Dengan demikian membatasi atau menghentikan konsumsi alkohol 

sangat membantu dalam penurunan tekanan darah. 

d. Latihan fisik. Olah raga yang dilakukan secara teratur sebanyak 30 – 60 menit/ 

hari, minimal 3 hari/ minggu, dapat menolong penurunan tekanan darah. 

Terhadap pasien yang tidak memiliki waktu untuk berolahraga secara khusus, 

sebaiknya harus tetap dianjurkan untuk berjalan kaki, mengendarai sepeda atau 

menaiki tangga dalam aktifitas rutin mereka di tempat kerjanya. 

e. Mengurangi asupan garam. Di negara kita, makanan tinggi garam dan lemak 

merupakan makanan tradisional pada kebanyakan daerah. Tidak jarang pula 

pasien tidak menyadari kandungan garam pada makanan cepat saji, makanan 

kaleng, daging olahan dan sebagainya. Tidak jarang, diet rendah garam ini juga 

bermanfaat untuk mengurangi dosis obat antihipertensi pada pasien hipertensi 

derajat ≥ 2. Dianjurkan untuk asupan garam tidak melebihi 2 gr/ hari. 

f. Meningkatkan konsumsi buah dan sayur serta menurunkan asupan lemak.
23,15,1
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Modifikasi gaya hidup rekomendasi dapat dilihat dibawah ini  : 

Tabel 2.4. Rekomendasi Modifikasi Gaya Hidup
25 

Modifikasi Rekomendasi Kisaran penurunan 

TDS 

Penurunan BB Menjaga berat badan 

normal (IMT 18,5-24,9 

kg/m2) 

5-20 mmHg/10 kg 

Rencana Makan 

berdasarkan DASH 

Makan banyak buah, 

sayur, dan susu rendah 

lemak dengan jumlah 

kandungan lemak jenuh 

yang sedikit 

8-14 mmHg 

Batasi konsumsi sodium Intake sodium <100 

mmol/hari (2,4 g sodium 

atau 6 g natrium klorida) 

2-8 mmHg 

Aktifitas fisik Lakukan aktifitas fisik 

paling sedikit 30 

menit/hari hampir setiap 

hari dalam seminggu 

4-9 mmHg 

Konsumsi alkohol Laki-laki : membatasi 2 

kali minum/hari 

wanita dan orang dengan 

berat badan tidak terlalu 

2-4 mmHg 
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gemuk : membatasi <1 

kali minum/hari 

 

Sumber : Campbell.N.et al 2012CANADIAN HYPERTENSION EDUCATION PROGRAM 

RECOMMENDATIONS.Annusl Update 

Pada pasien yang menderita hipertensi derajat 1, tanpa faktor risiko 

kardiovaskular lain, maka strategi pola hidup sehat (modifikasi gaya hidup) 

merupakan tatalaksana tahap awal, yang harus dijalani setidaknya selama 4 – 6 

bulan. Bila setelah jangka waktu tersebut, tidak didapatkan penurunan tekanan 

darah yang diharapkan atau didapatkan faktor risiko kardiovaskular yang lain, 

maka sangat dianjurkan untuk memulai terapi farmakologi.
1 

Adapun terapi 

farmakologisnya yaitu dapat menggunakan acuan JNC 7 atau JNC 8. 

Penatalaksanaan menurut JNC 8 berdasarkan umur.Dapat dilihat pada 

alogoritma berikut :
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 



 

Bagan 2.3. Penatalaksanaan hipertensi menurut JNC 8 

 

Apabila menggunakan JNC 7, ada beberapa obat yang dianjurkan yaitu : 

a. Diuretika, terutama jenis Thiazide (Thiaz) atau Aldosterone Antagonist (Aldo 

Ant). 

b. Beta Blocker (BB) 

c. Calcium Channel Blocker atau Calcium Antagonist (CCB) 

d. Angitensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) 

e. Angiotensin II Receptor Blocker atau AT, receptor antagonist/blocker (ARB). 

23,26
Penatalaksanaan menurut JNC 7 : 

23
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Tabel 2.5. Klasifikasi dan manajemen tekanan darah untuk dewasamenurut JNC 7 

 

Masing-masing obat antihipertensi memiliki efektifitas dan keamanaan 

dalam pengobatan hipertensi, tetapi pemilihan obat antihipertensi juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

a. Faktor sosio ekonomi 

b. Profil faktor risiko kardiovaskuler 

c. Ada tidaknya kerusakan organ target 

d. Ada tidaknya penyakit penyerta 

e. Variasi individu dari respon pasien terhadap obat antihipertensi 

f. Kemungkinan adanya interaksi dengan obat digunakan pasien untuk penyakit 

lain 

g. Bukti ilmiah kemampuan obat antihipertensi yang akan digunakan dalam 

menurunkan risiko kardiovaskuler.
23
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Pada tabel dibawah ini dapat dilihat kombinasi obat yang digunakan untuk 

pasien dengan penyakit penyerta.
27 

Tabel 2.6. Lini Pertama Obat Antihipertensi 

 

Sumber : York N, Health C, Corporation H. Adult Hypertension Clinical Practice Guidelines. 
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Tabel 2.7. Formulasi Obat Antihipertensi.
27 

 

Sumber : York N, Health C, Corporation H. Adult Hypertension Clinical Practice Guidelines. 

Untuk sebagian besar pasien hipertensi, terapi dimulai secara bertahap, dan 

target tekanan darah dicapai secara progresif dalam beberapa minggu. Dianjurkan 

untuk menggunakan obat antihipertensi dengan masa kerja panjang atau yang 

memberikan efikasi 24 jam dengan pemberian sekali sehari. Pilihan apakah 

memulai terapi dengan satu jenis obat antihipertensi atau dengan kombinasi 

tergantung pada tekanan darah awal dan ada tidaknya komplikasi. Jika terapi 
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dimualai dengan satu jenis obat dan dalam dosis rendah, ataukah berpindah ke 

antihipertensi lain dengan dosis rendah. Efek samping umumnya bisa dihindari 

dengan menggunakan dosis rendah, baik tunggal maupun kombinasi. Sebagian 

besar pasien memerlukan kombinasi obat antihipertensi untuk mencapai target 

tekanan darah, tetapi terapi kombinasi dapat meningkatkan biaya pengobatan dan 

menurunkan kepatuhan pasien karena jumlah obat yang harus diminum 

bertambah. Ada beberapa kombinasi obat yang telah terbukti efektif dan dapat 

ditoleransi pasien, yaitu : 

a. Diuretiks dan ACEI atau ARB 

b. CCB dan BB 

c. CCB dan ACEI atau ARB 

d. CCB dan diuretika 

e. AB dan BB 

f. Kadang diperlukan tiga atau empat kombinasi obat.
23

 

II.II Kepatuhan 

II.II.1 Definisi Kepatuhan 

Patuh adalah suka menurut perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku 

sesuai aturan dan berdisiplin, berdasrkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI).
28 

Sedangkan jika mendefinisikan kepatuhan pada tingkat penderita adalah 

penderita atau pasien yang terdiagnosa suatu penyakit melaksanakan cara 

pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokter atau orang lain.
29 
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II.II.II Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan 

seseorang yaitu : 

a. Pendidikan 

b. Akomodasi 

c. Modifikasi faktor lingkungan dan sosial 

d. Meningkatkan interaksi profesional kesehatan dengan klien 

b. Pengetahuan 

c. Usia  

d. Dukungan keluarga 
30

 

II.II.III Variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan 

Beberapa hal di bawah ini adalah variabel yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan yaitu : 

a. Variabel demografi (usia, jenis kelamin, suku bangsa, status sosial, ekonomi 

dan pendidikan) 

b. Variabel penyakit (keparahan penyakit dan hilangnya gejala akibat terapi) 

c. Variabel program terapeutik (kompleksitas program dan efek samping yang 

tidak menyenangkan) 

d. Variabel psikososial (intelegensia, sikap terhadap tenaga kesehatan, 

penerimaan, atau penyangkalan terhadap penyakit, keyakinan agam atau 

budaya dan biaya financial dan lainny yang termasuk dalam mengikuti 

regimen, keyakinan, sikap dan kepribadian).
31
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II.II.IV Strategi untuk meningkatkan kepatuhan
 

 Beberapa strategi untuk meningkatkan kepatuhan, yaitu : 

a. Dukungan profesi kesehatan 

b. Dukungan sosial 

c. Perilaku sehat 

d. Pemberian informasi 

II.II.V Alat Untuk Mengukur Tingkat Kepatuhan Minum Obat 

  Kepatuhan minum obat dapat diukur dengan menggunakan kuesioner 

Morisky Scale. Skala ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan penggunaan 

obat yaitu Self Report Morisky MedicationAdherence Scale (MMAS) dengan 8 

item pertanyaan. MMAS ini di isi oleh pasien dengan rentan nilai kepatuhan 

mengkonsumsi obat 0 sampai 8. Kategori respon terdiri dari Ya atau Tidak. Item 

nomor 1 sampai 4 dan 6 sampai 7 nilai 1 untik jawaban tidak. Item 5 nilai 1 untuk 

jawaban ya dan 5 skala likert untuk item pertanyaan nomor 8 dengan nilai 1 untuk 

jawaban tidak pernah, 0 untuk jawaban sekali-kali, kadang-kadang, biasanya dan 

selalu.  

 MMAS dikategorikan menjadi 3 tingkat kepatuhan minum obat :  

a. Kepatuhan tinggi (nilai 8) 

b. Kepatuhan sedang (6-<8) 

c. Kepatuhan rendah (nilai<6). 
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Tabel 2.8. Kuesioner Kepatuhan Minum Obat. 

 

 

 

Pertanyaan 

 

 

Jawaban Pasien 

 

 

Ya 

 

 

Tidak 

1. Pernahkan Anda lupa minum obat ? 

 

  

2. Selain lupa, mungkin Anda tidak minum 

obat karena alasan lain. Dalam 2 minggu 

terakhir. Apakah Anda pernah tidak minum 

obat? Mengapa? 

 

  

3. Pernahkan Anda mengurangi atau berhenti 

minum obat tanpa sepengetahuan dokter 

karena Anda merasa obat yang diberikan 

membuat keadaan Anda menjadi lebih 

buruk? 

 

  

4. Pernahkah Anda lupa membawa obat ketika 

berpergian? 

 

  

5. Apakah Anda masih meminum obat Anda 

kemarin ? 

 

  

6. Apakah Anda berhenti minum obat ketika 

Anda merasa gejala yang dialami telah 

teratasi? 

 

  

7. Meminum obat setiap hari merupakan 

sesuatu ketidaknyamanan untuk beberapa 

orang. Apakah Anda merasa terganggu harus 

minum obat setiap hari? 

 

  

8. Berapa sering Anda lupa minum obat? 

a. Tidak Pernah  

b. Sesekali 

c. Kadang-Kadang 

d. Biasanya 

e. Selalu 
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II.II.VI Pengukuran kepatuhan 

Dikategorikan menjadi : 

a. Patuuh  

Jika perilaku pasien seuai dengan ketentuan yang diberikan oleh 

profesional kesehatan. 

b. Tidak patuh 

Bila pasien menunjukan ketidaktaatan terhadap instruksi yang 

diberikan.
31 

II.II.VII Komplikasi Jika tidak patuh minum obat 

 Salah satu cara untuk mengontrol tekanan darah yaitu dengan 

mengkonsumsi obat antihipertensi dan menghindari faktor risiko dengan 

melakukan modifikasi gaya hidup. Apabila tidak melakukan tindakan untuk 

mengontrol tekanan darah, maka akan timbul bahaya dari tidak terkontrolnya 

tekanan darah seperti dapat menyebabkan banyak komplikasi penyakit seperti 

stroke dan penyakit kardiovaskuler. Hal ini sesuai dengan American Society of 

Hypertension (ASH) yang menyebutkan bahwa hipertensi merupakan salah satu 

faktor risiko untuk penyakit kardiovaskuer.
5
Selainitu, tekanan darah tinggi juga 

dikenal sebagai "silent killer" karena sering tidak memiliki tanda-tanda peringatan 

atau gejala, dan banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memilikinya, itulah 

mengapa penting untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur. 

Hipertensi juga masih tetap menjadi faktor risiko utama untuk penyakit jantung 

koroner, stroke, dan gagal jantung. Sekitar 50 juta orang dewasa di Amerika 

Serikat memiliki tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi juga lebih sering 
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terjadi pada orang yang lebih tua.
5,9 

Adapun kerusakan organ-organ target yang 

umum ditemukan pada pasien hipertensi adalah :
 

a. Jantung 

1. Hipertrofi ventrikel kiri 

2. Angina atau infark miokardium 

3. Gagal jantung 

b. Otak 

1. Stroke atau  transient ischemic attack 

c. Penyakit gagal ginjal kronik 

d. Penyakit arteri periver 

e. Retinopati 

Beberapa penelitian menemukan bahwa penyebab kerusakan organ-organ 

tersebut dapat melalui akibat langsung dari kenaikan tekanan darah pada organ 

atau karena efek tidak langsung, antara lain adanya autoantibodi terhadapa 

reseptor ATI angiotensin II, stress oksidatif, down regulation dari ekspresi nitric 

ocside synthase, dan lain-lain. Penelitian lain juga membuktikan bahwa diet tinggi 

garam dan sensitivitas terhadap garam berperan besar dalam timbulnya kerusakan 

organ target, misalnya kerusakan pembuluh darah akibat meningkatnya ekspresi 

trasnsforming growth factor-beta (TGF-beta). 

Adanya kerusakan organ target, terutama pada jantung dan pembuluh darah, 

akan memperburuk prognosis pasien hipertensi. Tingginya morbiditas dan 

mortalitas pasien hipertensi terutama disebabkan oleh timbulnya penyakit 
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kardiovaskuler. Faktor risiko penyakit kardiovaskuler pada pasien hipertensi 

antara lain : 

a. Merokok 

b. Obesitas 

c. Kurangnya aktifitas fisik 

d. Dislipidemia 

e. Diabetes melitus 

f. Mikroalbuminemia atau peningkatan LFG <60 ml/menit 

g. Umur (laki-laki >55 tahun, perempuan 65 tahun) 

h. Riwayat keluarga dengan penyakit kardiovaskular premature (laki-laki  <55 

tahun, perempuan <65 tahun) 

Pasien dengan prehipertensi beresiko mengalami peningkatan tekanan darah 

menjadi hipertensi, mereka yang tekanan darahnya berkisar antara 130-139/80-89 

mmHg dalam sepanjang hidupnya akan memiliki dua kali risiko menjadi 

hipertensi dan mengalami penyakit kardiovaskuler daripada yang tekanan 

darahnya lebih rendah. 

Pada oragng yang berumur lebih dari 50 tahun, tekana darah sistolik >149 

mmHg merupakan faktor risiko yang lebih penting untuk terjadinya penyakit 

kardiovaskuler daripada tekanan darah diastolik. 

a. Risiko penyakit kardiovaskuler dimulai pada tekanan darah 115/75 mmHg, 

meningkat dua kali dengan tiap kenaikan 20/10 mmHg. 

b. Risiko oenyakit kardiovaskuker bersifagt kontinyu, konsisten, dan independen 

dari faktor resiko lainnya. 
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c. Individu berumur 55 tahun memiliki 90% risiko untuk mengalami hipertensi.
23

 

Hipertensi dapat berpotensi menjadi komlplikasi berbagai penyakit 

diantaranya adalah stoke, infark miokard, gagal ginjal, ensefalopati, kejang. 

a. Stroke 

 Stroke adalah kerusakan jaringan otakyang disebabkan karena berkuragnya 

atau terhentinya suplai darah secara tiba-tiba. Jaringan otak yang megalami hal ini 

akan mati dan tidak dapat berfungsi lagi. Kadang pula stroke disebut degan CVA 

(cerebrvaskuler accident). Hipertensi menyebabkan tekanan yang lebih besar pada 

dinding pembuluh darh,sehingga dinding pembuluh darah menjadi lemah dan 

pembuluh darah rentan pecah. Namun demikian, hemorhagik stroke juga dapat 

terjadi pada bukan penderita hipertensi. Pada kasus seperti ini biasanya pembuluh 

darah pecah karena lonjakan tekanan darah yang terjadi secara tiba-tiba karena 

suatu seleb tertentu, misalnya karena makanan atau faktor emosional. Pecahnya p-

embuluh darah di suatu tepat di otak dapat menyebabkan sel0-sel yang seharusnya 

mendapat pasokan oksigen dan nutrisi yang dibawa melalui pembuluh darah 

tersebut menjadi kekurangan nutrisi dan akhirnyamati. Darah yang tersembur dari 

pembuluh darah yang pecah tersebut juga dapat merusak sel-sel otak yang berada 

disekitarnya.  

b. Infark miokard 

Infark miokard dapat terjadi apabila arteri koroner yang arteroslerotik tidak 

dapat menyuplai cukup oksigen ke miokardium atau apabila terbentuk trhombus 

yang menghambat aliran darah melewati pembuluh darah. Pada hipertensi kronis 

dan hipertensi vertikal, kebutuhan oksigen miokardium mungkin tidak dapat 
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dipenuhi dan dapat terjadi iskemik jantung yang menyebabkan infark. Demikian 

juga hipertrofi ventrikel dapat menyebabakan perubahan waktu hantaran listrik 

melintasi ventrikel sehingga terjadi disritmia, hipoksia jantung, dan peningkatan 

risiko pembentukan bekuan. 

c. Gagal ginjal 

Gagal ginjal dapat terjadi karena kerusakan progresif akibat tekanan tinggi 

pada kapiler glomerulus ginjal. Dengan rusaknya glomerulus aliran darah keunit 

fungsioal ginjal, yaitu nefron dapat terganggu dan dapat berlanjut menjadi 

hipoksik dan kematian. Dengan rusaknya membrane di glomerulus, protein atau 

keluarr melalui urin sehingga tekanan osmotik koloid plasma berkurang dan 

menyebabkan edema, yang sering dijumpai pada hipertensi kronis. 

d. Ensefalopati (kerusakan otak) 

Ensefalopati dapat terjadi, terutam pada hipetrtensi maligna (hipertensi yang 

meningkat cepat dan berbahaya).
21 

II.II.VIII Edukasi 
 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah hipertensi yaitu : 

a. Mengurangi konsumsi garam 

b. Menghindari kegemukan 

c. Membatasi konsumsi lemak 

d. Olahraga teratur 

e. Makan banyak buah dan sayur 

f. Tidak meroko dan minum alkohol 

g. Hindari stress dengan menjalankan pola hidup yang positif. 
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Edukasi untuk meningkatkan kepatuhan minum obat sendiri yaitu dengan 

menjelaskan komplikasi-komplikasi yang akan timbul jika tidak patuh minum 

obat, akan tetapi hal ini sangat bergantung pada individu masing-masing. 

II.III Kerangka Teori 

Bagan 2.4. Kerangka teori 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor resiko penyakit 

hipertensi : 

a. Genetik 

b. Umur  

c. Merokok 

d. Obesitas 

e. Dislipidemia 

f. Kurangnya aktivitas fisik 

g. DM17 

Etiologi hipertensi 

: 

a. Idiopatik 

b. Sekunder14 

Hipertensi 

Penatalaksanaan25

n 

Kepatuhan30
 

Faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan : 

1. Demografi 

2. Pengetahuan 

3. Dukungan sosial 

4. Psikososial
30

 

Terkontrol32
 

Tidak 

Terkontrol32 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

III.I Kerangka Pemikiran 

Tingkat kepatuhan minum 

obat antihipertensi 

 

 Keterangan : 

   :  Variabel independen 

      

        : Variabel dependen 

 

III.II Defenisi Operasional 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel independen dan Variabel 

Dependen 

 Variabel Independen 

(Kepatuhan Minum Obat) 

Variabel Dependen 

(Terkontrolnya 

Tekanan Darah) 

Definisi Perilaku atau tindakan 

responden dalam meminum 

obat sesuai dengan resep 

dokter secara rutin.
28,29

 

Keadaan dimana tekanan 

darah memenuhi target  

tekanan darah.
8
 

Alat Ukur Menggunakan Kuesioner Self Hasil data sekunder 

 

Terkontrolnya 

tekanan darah 
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Report Morisky Medication 

Adherence Scale (MMAS) 

dengan 8 items pertanyaan. 

(rekam medik) untuk 

melihat hasil 

pemeriksaan Tekanan 

Darah 

Cara Ukur Dinilai berdasarkan jawaban 

pada kuesioner yang diberi 

alternatif jawaban dan jika 

jawaban YA maka bernilai 1 

dan apabila jawaban TIDAK 

maka bernilai 0. 

Memilih data pasien 

dengan hipertensi dan 

dilihat hasil pemeriksaan 

tekanan darah setiap 

pemeriksaan. 

 

Hasil Ukur Berdasarkan jawaban pasien 

atas kuesioner. 

a. Patuh : responden 

mminum obat sesuai yang 

dianjurkan oleh 

profesional kesehatan 

(tingkat kepatuhan tinggi) 

b. Tidak Patuh : apabila 

responden menunjukan 

ketidakpatuhan terhadap 

instruksi yang diberikan 

(tingkat kepatuhan 

rendah-sedang)
31

 

Berdasarkan data dan 

menggunakan patokan    

guidline JNC 7. 

a. Terkontrol : ≤ 140 / 

≤90 dalam 3 bulan 

terakhir 

b. Tidak terkontrol : ≥ 

140 / ≥ 90 dalam 3 

bulan terakhir
32

 

 

. 

43 



 

Klasifikasi tingkat kepatuhan 

minum obat : 

a. Rendah nilai < 6 

b. Sedang nilai 6-<8 

c. Tinggi nilai 8 

 

Skala Hasil Numerik Numerik 

 

III.III Hipotesis 

a. Hipotesis Noll (H0) 

Tidak ada hubungan antara tingkat kepatuhan minum obat antihipertensi 

dengan terkontrolnya tekanan darah. 

b. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan minum obat antihipertensi 

dengan terkontrolnya tekanan darah. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

IV.I Desain Penelitian 

Desain penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analatik 

yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengambilan data yaitu 

menggunakan kuesioner kepatuhan minum obat yang dibagikan kepada pasien 

hipertensi untuk menilai tingkat kepatuhannya berdasarkan data sekunder yaitu 

rekam medik pasien hipertensi yang ada di Puskesmas Barra-Barraya Makassar, 

Sulawesi Selatan. Adapun desain penelitian ini menggunakan studi Cross 

Sectional Study. 

IV.II Waktu dan Lokasi Penelitian 

a.  Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Desember-Januari 2017 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Puskesmas Barra-Baraya Makassar, Sulawesi 

Selatan. 

IV.III Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi pada penelitian ini mencakup semua pasien yang datang di 

Puskesmas Bara-Baraya Makassar yang telah terdiagnosa hipertensi 

berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. 
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b. Sampel 

Sampel yang digunakan adalah sebagian dari populasi dengan 

menggunakan Simple Random Sampling. 

Adapaun jumlah sampel minimal yang di butuhkan untuk melakukan 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus besar sampel sebagai berikut : 

Besar Sampel 

n = (
  √          √         

     
)2 

Diketahui 

n  = Jumlah sampel yang dibutuhkan 

Za = Deviasi baku alfa yang derajat kepercayaan 95%  

Zβ =  Deviasi baku beta pada derajat kepercayaan 90% 

P =  Proporsi rata-rata (P1+P2/2) 

P1 =  Proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgemen peneliti. 

P2 =  Proporsi efek pada kelompok tanpa faktor risiko 

P1-P2 = Selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna 

Jadi : 

Zα =  1,282 (menggunakan kesalahan 20 %) 

Zβ =  0,842 (menggunakan kesalahan 20 %) 

P2 =  0,64 (didapatkan dari 64,051/100.000×100%) 

Q2 =  1 - P2  =  1 – 0,64  =  0,36 

P1 =  P2 + 0,2  =  0,84 

Q1 =  1 – P1 = 1 – 0,84  =  0,16 

P = 
       

 
 = 

           

 
 =  0,74 
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Q        =  1 – P  =  1 – 0,74  =  0,26 

Maka : 

n = (
  √          √         

     
)2 

n = (
     √                     √                         

         
)2 

n = (
     √               √      

   
)2 

n = (
                          

   
)2 

n = (
           

   
)2 

n = (
    

   
)2 

n =       2 

n =      

n =    

Jadi, besar sampel minimal yang dibutuhkan yaitu sekitar 42 sampel. 

IV.IV Kriteria Seleksi 

1. Kriterian Inklusi 

a. Bersedia mengisi kuesioner 

b. Bisa membaca dan menulis 

2. Kriteria Ekslusi. 

a. Tidakmengisi lengkap data dan pertanyaan yang ada pada lembar 

kuesioner yang dibagikan. 

b. Pasien yang baru pertama kali didiagnosa hipertensi dan beroabat. 
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c. Pasien yang tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah setiap 

bulannya. 

IV.V Tekhnik Pengambilan Data 

 Bagan 4.1. Tekhnik pengambilan sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.VI Pengambilan Data 

Prosedur pengolahan data yang dilakukan adalah : 

a. Editing 

Setelah kuesioner diisi kemudian dikumpulkan dalam bentuk data, data 

diolah dengan memeriksa kelengkapan data dan  kecocokan data. 

 

Mengambil data rekam medik 

Meminta kesediaan pasien untuk mengisi kuesioner 

Bersedia Tidak bersedia  OUT 

Mengisi data dan pertanyaan 

dengan lengkap 
Tidak 

Pengumpulan data 

Pengolahan data 

HASIL 
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b. Coding 

Setelah data dikumpulkan dan diperiksa kelengkapannya, maka dilakukan 

penandaan data atau coding untuk memudahkan pengelolaan data yaitu 

dengan pemberian simbol-simbol tertentu untuk menandai data serta 

menyederhanakan data yang terkumpul. 

c. Data entery  

Melakukan pemasukan data ke dalam program komputer yaitu dengan 

menggunanakan Microsoft Excel 2010 dan SPSS versi 21,0. 

d. Cleaning 

Pada tahap cleaningakan dilakukan pembuangan data yang tidak lengkap 

kemudian dilakukan proses pembersihan data untuk mengidentifikasi dan 

menghindari kesalahan sebelum melakukan analisis data. 

e. Data Analisis  

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer. Adapun 

analisis yang akan dilakukan meliputi : 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk mendiskripsikan karakteristik dari 

variabel penelitian. Hasil analisis dari masing-masing variabel 

kemudian dimasukan ke tabel distribusi frekuensi. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan diantara dua 

variabel. Uji statistik yang digunkan pada peneltian ini adalah uji 

Chisquare (x
2
) untuk analisis Univariat dan Uji Numerik(uji 
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Nonparametrik)yaitu meggunakan Mann-Whitney Test untuk analisis 

bivariat. Sebelum dilakukan uji Mann-Whitney, akan dilakukan uji 

normalitas terdahulu dengan menggunaka uji Kolmogrov-Smirnov. 

Untuk interpretasi hasil menggunakan derajat kemaknaan α ( p Alpha) 

sebesar 5% dengan catatanjika p <0,05 ( p value ≤ p alpha maka 

Haditerima (terdapat hubungan anatara variabel bebas dengan variabel 

terikat) sebaliknya bila p > 0,05 maka H0 diterima (tidak terdapat 

hubungan antara variabel bebas dan varibel terikat). Pengelolaan data 

dan analisis data dilakukan menggunakankomputer dengan program 

Microsoft Office Word 2010, Microsoft Excel 2010 dan SPSS versi 

21,0. 

IV.VII Pengkajian Data 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuktabel dengan rumus chisquare 

menggunakan program SPSS. 

IV.VIII Etika Penelitian 

a. Menyertakan surat pengantar yang diajukan kepada pihak Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai permohonan izin untuk 

melakukan penelitian. 

b. Menjaga kerahasiaan subjek penelitian dengan cara tidak menuliskan nama 

subjek penelitian tetapi hanya berupa inisial pasien, sehingga tidak ada yang 

merasa dirugikan dalam hal penelitian yang dilakukan. Diharapkan penelitian 

ini dapat memberikan manfaan kepada semua pihak yang terkait, dimana yang 

telah dijelaskan pada manfaat penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

V.I Gambaran Umum Populasi dan Sampel 

Peneliti melakukan penelitian tentang Hubungan Kepatuhan Minum Obat 

Anti-Hipertensi dengan  Terkontrolnya Tekanan Darah pada pasien rawat jalan 

yang melakukan pemeriksaan tekanan darah rutin selama bulan September 2016 

hingga Januari 2017  di Puskesmas Bara-Baraya Kecematan Makassar, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. Data penelitian yang digunakan yaitu data primer 

berupa kuesioner untuk menilai tingkat kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi 

obat antihipertensi dan data sekunder berupa rekam medik pasien selama 5 bulan 

terakhir. Jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 42 orang pasien yang sudah 

terdiagnosa hipertensi minimal 5 bulan lalu.  

V.II Gambaran Umum Lokasi 

Tempat dilakukan penelitian ini yaitu di Puskesmas Bara-Baraya yang 

beralamat di Jl. Abubakar Lambogo No.143, Bara-Baraya, Kecamatan Makassar 

Kota Makassar, Sulewesi Selatan. 
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V.III Analisis dan variabel 

Analisis hasil penelitian terdiri atas analisis univariat dan analisis bivariat. 

V.III.I Analisis Univariat 

V.III.I.I Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 5.1 

Distribusi Jenis Kelamin Responden 

                                        Frekuensi                                       Persen  

                                             (N)                                             (%) 

Pria                21                  50,0 

Wanita               21                50,0 

Total               42              100,0 

(Sumber :Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder) 

Berdasarkan tabel 5.1 di atas menunjukan bahwa persentase jenis 

kelamin wanita dan laki-laki memiliki persentase yang sama besar yaitu 

persentase wanita sebesar 50,0 % sebanyak 21 orang dan persentase pria 

sebesar 50,0 % sebanyak 21 orang sehingga total responden pada penelitian 

ini sebanyak 42 orang. 

V.III.I.II Karakteristik Berdasarkan Umur   

Tabel 5.2 

Distribusi Umur Responden 

                                        Frekuensi                                    Persen  

                                             (N)                                            (%) 

Dewasa              42              100,0 

(Sumber :Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder) 

52 



 

Berdasarkan tabel 5.2 diatas menunjukan bahwa keseluruhan responden 

merupakan orang dewasa dengan jumlah 42 orang responden. 

V.III.I.III Karakteristik Berdasarkan Tingkat Kepatuhan Responden 

dalam mengkonsumsi obat Anti-Hipertensi 

Tabel 5.3 

Distribusi Tingkat Kepatuhan Minum Obat Anti-Hipertensi 

                                        Frekuensi                                        Persen  

                                             (N)                                              (%) 

Patuh                12                  28,6 

Tidak Patuh                            30                                             71,4              30                71,4 

Total               42               100,0 

(Sumber :Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder) 

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 12 orang 

pasien yang patuh minum obat antihipertensi dengan persentase 28,6 % dan 

30 orang yang tidak patuh minum obat antihipertensi dengan persentase 

71,4 %. 

V.III.I.IV Distribusi  Interpretasi Tekanan Darah Responden 

Tabel 5.4 

Distribusi  Interpretasi Tekanan Darah Responden 

                                        Frekuensi                                   Persen  

                                             (N)                                          (%) 

Terkontrol             9              21,4 

Tidak Terkontrol           33             78,6 

Total             42            100,0 

(Sumber :Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder) 
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Berdasarkan tabel 5.4 di atas menunjukan bahwa dari 42 orang 

responden hanya terdapat  9 orang responden yang memiliki tekanan darah 

yang terkontrol dengan persentase 21,4 % dan terdapat 33 orang responden 

yang tekananan darahnya tidak terkontrol dengan persentase 78,6 %. 

V.III.II Analisis Bivariat 

Setelah dilakukan uji normalitas menggunakan Kolmogrov-Smirnov 

didapatkan hasil 0,001 yang berarti penelitian ini berdistribusi tidak normal 

karena p<0,05 oleh karena itu untuk menilai hubungan antara kepatuhan 

minum obat antihipertensi dengan terkontrolnya tekanan darah 

menggunakan Uji Nonparametrik  yaitu Mann-Whitney Test. 

V.III.II.I Distribusi hubungan tingkat kepatuhan minum obat anti-

hipertensi dengan terkontrolnya tekanan darah  

                                                                                          95% CI 

                             Lower   Upper       P 

Nilai dan Interpretasi    42  142.38     120     180       138.04  146.72   0,000* 

 (Sumber :Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder) 

Keterangan : Nilai = Kepatuhan  

                    Interpretasi = Terkontrol dan Tidak Terkontrol 

                    * = Uji Mann-Whitney 

Berdasarkan tabel 5.5 di atas dapat dilihat bahwa nilai minimum 

tekanan darah responden adalah 120 mmHg dan nilai Maximum tekanan 

darah responden adalah 180 mmHg. Hasil dari ananlisis Mann-Whitney 

didapatkan hasil yang bermakna sebesar p=0,000 (<0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan pada penelitian ini kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi 

             Variabel   N     Mean    Min    Max
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obat anti hipertensi dapat mempengaruhi keadaan tekanan darah yaitu dapat 

menyebabkan tekanan darah terkontrol. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

VI.1 Hubungan Kepatuhan Minum Obat Anti hipertensi Dengan   

Terkontrolnya Tekanan Darah. 

Dari olah data yang dilakukan dengan menggunakan uji alternatif yaitu 

uji Mann-Whitney didapatkan hasil P Value = 0,000, uji ini digunakan 

sebab nilai yang didapatkan saat dilakukan uji normalitas yaitu 0,001 

(p=<0,05). Interpretasi hasil adalah hipotesis alternatif (Ha) diterima apabila 

perhitungan nilai probabilitas (p)≤ 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara Tingkat Kepatuhan Minum Obat Anti-Hipertensi 

dengan terkontrolnya Tekanan Darah atau (Ha) terbukti. 

Dari penelitian yang dilakukan tentang Hubungan tingkat kepatuhan 

minum obat antihipertensi pada pasien rawat jalan Puskesmas Bara-Baraya 

Kecematan Makassar Kota Makassar, Sulawesi Selatan didapatkan adanya 

hubungan yang bermakna antara patuh minum obat dengan keadaan tekanan 

darah yang terkontrol ditambah dengan melakukan modifikasi gaya hidup 

seperti berhenti atau mengurangi merokok, menghindari konsumsi alkohol, 

mengkonsumsi banyak sayur dan buah, serta mengurangi konsumsi garam 

dan makanan yang digoreng dengan menggunakan minyak jelantah atau 

gorengan dan mengurangi mengkonsumsi makanan instan,
23,15,1

 hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Agus Putra pada 

tahun 2012 tentang Tingkat Kepatuhan Pasien Hipertensi Dalam 

Mengkonsumsi Obat dan Menghindari Faktor Risiko di Wilayah Kerja 
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Puskesmas BanjarangkanII Bali, dimana hasil dari penelitian ini adalah 

hampir seluruh respondennya tidak patuh dalam mengkonsumsi obat 

antihipertensi dan menghindari faktor resiko serta menjalankan modifikasi 

gaya hidup sehingga kebanyakan tekanan darah respondennya tidak 

terkontrol.
10

 

Kedua penelitian di atas sesuai dengan teori yang ada tentang 

pengaruh kepatuhan seseorang dalam mengkonsumsi obat. Kepatuhan 

seseorang pula tidak terlepas dari bebrapa faktor yaitu tingkat pendidikan, 

modifikasi faktor lingkungan dan sosial, meningkatkan interaksi 

professional kesehatan, pengetahuan, usia, dan dukungan keluarga.
30

 

Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 

responden, setelah kuesioner diisi dengan lengkap maka dilakukan 

pengambilan data rekam medik responden untuk melihat keadaan tekanan 

darahnya selama 5 bulan terkakhir mulai dari bulan september 2016 sampai 

desember 2016 sedangkan untuk data tekanan darah bulan januari 2017 

didapatkan langsung dari responden yang datang ke puskesmas untuk 

melakukan pemeriksaan tekanan darah rutin atau responden yang datang 

untuk berobat. Setelah tekanan darah responden di ukur maka responden 

diminta persetujuannya untuk mengisi kuesioner kepatuhan minum obat dan 

dilakukan anamnesis singkat tentang modifikasi gaya hidup responden 

selama melakukan pengobatan hipertensi. Anamnesisnya terdiri dari 

kebiasaan merokok pasien, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, kebiasaan 

makan makanan yang tinggi garam dan makanan instan serta cepat saji, dan 
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kebiasaan berolahraga.  

Dari hasil penelitian berdasarkan data primer yaitu kuesioner untuk 

menilai tingkat kepatuhan minum obat dengan data sekunder berupa rekam 

medik responden didapatkan hasil yaitu terdapat 33 orang responden yang 

memiliki keadaan tekanan darah yang tidak terkontrol dengan persentase 

78,6 % diamana 30 orang diantaranya tidak patuh minum obat dengan 

persentase 71,4%, kebanyakan jawaban dari pasien yang tidak patuh minum 

obat berdasarkan kuesioner adalah karena mereka lupa minum obat 

antihipertensi, berhenti minum obat ketika gejala seperti sakit kepala dan 

tegang leher sudah membaik, dan ketika berpergian seperti keluar  kota 

kebanyakan dari responden tidak membawa obatnaya atau lupa membawa 

obatnya.  Kemudian terdapat 3 responden yang patuh minum obat tetapi 

memiliki keadaan tekanan darah yang tidak terkontrol yaitu dengan 

persentase 7,1%. Hal ini disebabkan karena responden tidak melakukan 

modifikasi gaya hidup seperti menghindari merokok, melakukan olahraga 

minimal 30 menit perhari, konsumsi buah dan sayur, mengurangi makan 

makanan yang bergaram dan gorengan, sedangkan persentase responden 

yang patuh dan memiliki tekanan darah yang terkontrol yaitu sebesar 21,4 

% atau sebanyak 9 orang responden yang patuh dengan keadaan tekanan 

darah yang terkontrol. 

Sehingga dari penelitian ini didapatkan hasil yaitu hampir semua 

responden memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dan memiliki keadaan 

tekanan darah yang tidak terkontrol yang disebabkan tidak patuh dalam 
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minum obat dan tidak melakukan modifikasi gaya hidup dengan baik. Serta 

dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan dalam minum obat sangatlah penting 

untuk mengontrol tekanan darah tetapi selain dari itu penambahan 

modifikasi gaya hidup juga sangatlah penting. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang menunjukan bahwa terdapat 3 orang responden yang tidak 

terkontrol tekanan darahnya walau patuh dalam minim obat antihipertensi 

disebabkan karena tidak melakukan modifikasi gaya hidup dengan baik. 

Berdasarkan uji numerik dengan uji nonparametrik didapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan dengan 

keadaaan tekanan darah terkontrol. Hal ini dapat dilihat dari nilai p 

menunjukan nilai<0,05 yaitu p=0,000. Dari hasil analisis uji ini didapatkan 

nilai minimum tekanan darah yaitu 120 mmHg dan maksimal tekanan darah 

yaitu 180 mmHg. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan 

seseorang dapat mempengaruhi keadaan tekanan darah. 

VI.II Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa keterbatasan-

keterbatasan penelitian, diantaranya yaitu : 

a. Waktu pengisian kuesioner yang relatif singkat, sehingga responden 

terkesan terburu-buru dalam mengisi kuesioner. 
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BAB VII 

TINJAUAN ISLAM 

 

VII.I Kepatuhan Minum Obat (Berobat) 

Berobat pada dasarnya dianjurkan dalam agama islam sebab berobat 

termasuk upaya memelihara jiwa dan raga, dan ini termasuk salah satu 

tujuan syari‟at islam untuk ditegakkan, dan terdapat banyak Hadits yang 

mendukung, diantaranya: 

Dari Abu Darda berkata, Nabishallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

حرام إن هللا أ ان تداووا ب تداووا ، وال ت كم داء دواء ، ف عم ن دواء ، وج داء وان زل ان  ن

Terjemahannya :  

“Sesungguhnya  Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia 

jadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian, tetapi 

jangan berobat dengan yang haram.‟‟ (HR.Abu Dawud 3874, dan 

disahihkan oleh al-Albani dalam Shahih wa Dha‟if al-Jami‟ 2643)
33

 

 

Dari hadits di atas, kita dianjurkan untuk melakukan pengobatan 

terhadap penyakit yang diderita. Sebab setiap penyakit yang diberikan oleh 

Allah SWT memiliki obatnya masing-masing, sehingga sebagai manusia 

harus berusaha untuk mengobati penyakitnya.  

Selain dari itu terdapat Hadist yang memperkuat bahwa setiap penyakit 

ada obatnya yaitu  Hadist riwayat Imam Muslim dari Jabir bin 

„Abdullah radhiallahu „anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda: 

ا    ا أ    ، ف      اء  و  اء  د  م   ن ك م  د  ج  ن  هللا    ز  و  أ  ب      ، ب ر  اء  اند اء   اند و 

Terjemahannya :  

     “Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan 
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penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala.”(HR.Muslim) 
 

Diriwayatkan pula dari musnad Imam Ahmad dari sahabat Usamah bin 

Suraik, bahwasannya Nabi bersabda : “Aku pernah berada di samping 

Rasulullah SAW, lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka 

bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?.” Beliau menjawab: 

“Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan 

sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu 

penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: 

“Penyakit tua. ” (HR. Ahmad, AL-Bukhari dalam Al-Abdulah Mufrad, Abu 

Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa hadist ini hasan 

shahih. Syaikhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi‟i menshahihkan hadist ini).
34

 

Sehingga sesuai dengan dua Hadist di atas yang menjelaskan setiap 

penyakit ada obatnya, maka setiap manusia yang memliki penyakit atau 

sakit dianjurkan untuk melakukan pengobatan. Selain dari itu, jika 

seseorang melakukan pengobatan terhadap penyakitnya maka dianjurkan 

untuk patuh atau taat dalam melakukan pengobatan tersebut. Sesuai dengan 

Surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan : 

أ    ع  ا هللا    أ    ع  ا       ا ان        أ     ا   ا أ ون   انر    ل   و  ر   و    
ت     ف   ن           ك     ا    ء   ف   ت   ا     و         د   إ ن   ف ر 

انر    ل   هللا    م   ب ا     ت        ن       ت     إ ن   و  ان      ر   و  أ             ر   ن             ا     و      و 
 ت   

Terjemahannya :  

     ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan 

ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik 

akibatnya”.
35
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Dari ayat di atas, kita diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasul dan 

Ulil Amri. Ulil Amri atau pemimpin yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah seorang dokter. Dimana seorang pasien diminta untuk menuruti apa-

apa saja yang menjadi anjuran dokter yaitu dengan terus mengkonsumsi 

obat dengan tujuan agar penyakit yang diderita pasien tidak semakin parah. 

Karena kesehatan itu sangat penting untuk mencari nafkah bagi keluarga 

sebab seorang kepala rumah tangga harus dalam keadaan sehat baik jasmani 

dan rohani, bagitupun untuk seorang ibu, agar bisa melaksanakan dengan 

baik tugas-tugas sebagai seorang ibu rumah tangga, ia harus memiliki 

jasmani dan rohani yang sehat. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

VIII.I KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh 

responden memiliki tingat kepatuhan yang rendah sehingga dikategorikan 

kedalam keadaan tidak patuh mengkonsumsi obat antihipertensi sehingga 

hampir seluruh responden dalam penelitian ini memiliki keadaan tekanan 

darah yang tidak terkontrol. 

VIII.I SARAN 

a. Perlu dilakukan pengawasan khusus terhadap pasien hipertensi dalam 

hal pengawasan minum obat terutama untuk pasien yang berusia >50 

tahun, sebab pada umur ini  terjadi penurunan fungsi terutama daya 

ingat yang dapat mengakibatkan pasien tersebut lupa untuk minum 

obat sebab berdasarkan jawaban kuesionernya, hampir seluruh 

responden menjawab sering lupa minum obat. 

b. Perlu dilakukan kunjungan rumah untuk memantau pengobatan pasien 

khususnya pasien yang berisiko atau telah terkena stroke 

c. Perlu diadakan sosialisasi-sosialisasi kesehatan tentang bahaya tidak 

mengontrol tekanan darah dan melakukan pemeriksaan rutin untuk 

memantau tekanan darah, dan sosialisasi tentang pentingnya patuh 

dalam mengkonsumsi obat dan melakukan modifikasi gaya hidup 

untuk mengontrol tekanan darah. 
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