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ABSTRAK 

 

Pradita, Mayang. 2018. Efektivitas Pemberian Konseling Apoteker Terhadap 
Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Kepatuhan Pengobatan Pasien 
Hipertensi di Apotek Kota Malang (Studi Pada Akhir Bulan Ke-6). Tugas 
Akhir, Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas 
Brawijaya. Pembimbing : (1). Ratna Kurnia Illahi, M.Pharm., Apt. (2). 
Hananditia Rachma P., M.Farm.Klin., Apt. 

 

Hipertensi merupakan penyakit yang terjadi karena kenaikan tekanan 

darah dan umunya terjadi secara kronis. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas konseling apoteker terhadap tingkat pengetahuan dan 

tingkat kepatuhan pengobatan pasien hipertensi di Apotek Kota Malang. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu quasi experimental dengan jenis penelitian one 

group pre test-post test. Pengambilan sampel apotek dilakukan menggunakan 

metode stratified random sampling sedangkan sampel penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling  dan memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi peneliti. Terdapat 39 responden yang didapat dari 8 apotek yang ada di 

Kota Malang. Analisis statistik menggunakan paired t-test untuk mengetahuai 

efek atau pengaruh konseling apoteker terhadap pengetahuan dan kepatuhan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada konseling apoteker signifikan terhadap 

pengetahuan (p<0,05) dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pasien hipertensi 

(p>0,05). Efektivitas pemberian konseling apoteker dapat meningkatkan 

pengetahuan tetapi tidak dapat meningkatkan kepatuhan pasien hipertensi di 

Apotek Kota Malang. 

 

Kata Kunci : pasien hipertensi, konseling apoteker, pengetahuan dan 

kepatuhan.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Pradita, Mayang. 2018. Effectiveness of Pharmacist Counseling on Knowledge 
Level and Compliance Levem for Treatment of Hypertesive Patients at 
Malang City Pharmacies. Final Assignment, Pharmacy Program, Faculty 
of Medicine, Universitas Brawijaya. Supervisors : (1). Ratna Kurnia Illahi, 
M.Pharm., Apt. (2). Hananditia Rachma P., M.Farm.Klin., Apt. 

 

Hypertension is a disease that occurs because of an increase in blood pressure 

and generally occurs chronically. This study aimed to determine the effectiveness 

of pharmacist counseling on the level of knowledge and level of adherence to the 

treatment of hypertensive in patients at Malang City Pharmacies. The research 

method used was quasi-experimental with one group pre-test-post-test. The 

sampling of pharmacies was carried out using the stratified random sampling 

method while the sample of the patient was done by using a purposive sampling 

method and fulfilled the inclusion and exclusion criteria set by researchers. There 

were 39 respondents obtained from 8 pharmacies in Malang City. Statistical 

analysis was done by using a paired t-test to determine the effect or influence of 

pharmacist counseling on knowledge and compliance. The results showed that 

there is a significant impact on pharmacist counseling related to knowledge 

(p<0,05) and there is not significant impact on the compliance of hypertensive 

patients (p>0,05). The effectiveness of giving pharmacis counseling can increase 

knowledge but cannot improve the complianceof hypertensive patient in Malang 

City Pharmacies. 

 

Keywords : hypertensive patients, pharmacist counseling, knowledge and 

compliance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik maupun 

diastolik yaitu ketika mencapai > 140/90 mmHg, dimana tekanan darah normal 

adalah 120/80 mmHg. Peningkatan tekanan darah diatas normal tersebut dapat 

mengakibatkan morbiditas dan mortalitas (Herwati dan Wiwik, 2013). Prevalensi 

hipertensi pada populasi umum adalah ~30%-45% dan mengalami peningkatan 

seiring dengan bertambahnya usia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO), hipertensi ditemukan pada 47% populasi di negara berkembang dan 

49% di negara maju. Dimana hal tersebut membuktikan tidak ada perbedaan 

yang besar terjadinya hipertensi pada negara maju maupun negara berkembang. 

Jumlah orang dewasa dengan penyakit hipertensi diperkirakan meningkat 

sebesar 60% pada tahun 2025 yaitu menjadi 1,56 miliyar orang dewasa yang 

mengalami hipertensi (WHO, 2003). 

Hipertensi yang tidak terkontrol atau tidak terawat akan menyebabkan 

kerusakan organ ireversibel yang berangsur-angsur, menyebabkan komplikasi 

yang mengancam jiwa atau bahkan kematian. Perawatan hipertensi melibatkan 

pemberian obat lanjutan, modifikasi gaya hidup dan kepatuhan pada serangkaian 

rekomendasi terapi kompleks antara lain mengurangi konsumsi garam dan lemak 

hewani, pengurangan berat badan, dan olahraga teratur. Diketahui bahwa di 

Indonesia sendiri kesadaran dan pengetahuan tentang penyakit hipertensi masih 

sangat rendah, diindikasikan dari kecenderungan masyarakat memilih makanan 

siap saji yang umumnya menjadi pemicu penyakit hipertensi.   
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Pengobatan hipertensi dilakukan dalam jangka panjang, hal tersebut 

bertujuan agar tetap menstabilkan tekanan darah sehingga tetap berada dalam 

keadaan normal. Selain itu pengobatan jangka panjang pada hipertensi 

dimaksudkan agar mencegah terjadinya kerusakan pada beberapa organ, 

karena apabila hipertensi tidak terkontrol maka dapat menyebabkan beberapa 

komplikasi penyakit yang membahayakan seperti hipertrofi ventrikel kiri (LVH), 

aterosklerosis (penyakit arteri koroner dan stroke) dan gagal ginjal kronis. 

Sehingga kepatuhan dalam mengkonsumsi obat hipertensi sangat penting terkait 

dengan kerusakan organ akhir jangka panjang (Charles and Kaupke, 1995). 

Tujuan pengobatan hipertensi untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien, 

sehingga diperlukan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan hipertensi 

agar didapatkan kualitas hidup pasien yang lebih baik (Mutmainah dan 

Rahmawati, 2010).  

Kepatuhan pasien adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan 

dari terapi. Kepatuhan dan pemahaman yang baik dalam menjalankan terapi 

dapat mempengaruhi tekanan darah dan dapat mencegah terjadinya komplikasi, 

dimana diketahui hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai 

organ-organ tubuh antara lain jantung, ginjal, dan otak (Depkes, 2006). Menurut 

WHO, kepatuhan rata-rata pasien pada terapi jangka panjang terhadap penyakit 

kronis di negara maju hanya sebesar 50% sedangkan di negara berkembang 

jumlah tersebut bahkan lebih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan pasien dalam berobat antara lain tingkat penghasilan, tingkat 

pendidikan atau pengetahuan pasien, kemudahan menuju fasilitas kesehatan, 

usia pasien, tersedianya asuransi kesehatan yang meringankan pasien dalam 

membayar biaya pengobatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan 
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(Mulyasih dkk, 2010) tentang pengaruh konseling apoteker terhadap hasil terapi 

pasien hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Kraton Kabupaten 

Pekalongan. Didapatkan hasil bahwa Kepatuhan pasien yang diukur dengan 

skala MMAS pada kelompok perlakuan menunjukkan kepatuhan yang lebih baik 

dibandingkan dengan kelompok kontrol (33.33% : 2.78%). Terdapat korelasi 

yang bermakna antara konseling apoteker dengan skor MMAS yang dilihat dari 

perubahan sistolik (P=0.019; r=0.270) dan diastolik (P=0.001; r=0.372) yang 

berarah positif. Sehingga pada penelitian ini menyimpulkan bahwa konseling 

dapat berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pada kelompok perlakuan 

dibanding kontrol dan menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik hingga 

mencapai target. Terdapat hubungan yang erat antara penurunan tekanan darah 

dengan skor MMAS pada pasien hipertensi. 

Menurut Permenkes No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian Di Apotek yaitu meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pada 

pelayanan farmasi klinis dapat dibagi menjadi pengkajian resep, dispensing, 

pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah 

(home pharmacy care), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efefk 

samping obat (MESO). Berdasarkan standar pelayanan kefarmasian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pemberian konseling apoteker dapat dilakukan di 

apotek maupun di rumah (home care). 

Konseling obat adalah suatu proses komunikasi dua arah yang sistemik 

antara apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan obat dan pengobatannya . Apoteker harus memberikan 

konseling mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan 
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lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau terhindar dari 

penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah. Sehingga pemberian 

konseling merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan pasien 

terkait penyakit dan pengobatan yang saat ini dilakukan (Supardi dkk, 2011).  

Dimana pengetahuan pasien merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan pasien. Pengetahuan yang buruk terhadap rencana 

perawatan akan berdampak negatif serta mempengaruhi kesadaran dan perilaku 

pasien sehingga menimbulkan masalah yang signifikan dalam pengendalian 

hipertensi. Pengetahuan dan pendidikan dianggap penting untuk mengontrol 

hipertensi secara tepat (Polanska et.al, 2016). 

Berdasarkan fenomena diatas maka dilakukan penelitian efektivitas 

pemberian konseling terhadap tingkat pengetahuan pasien dengan tingkat 

kepatuhan terhadap pengobatan pada pasien hipertensi di Apotek Kota Malang. 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Ni Putu Manik Astari dan Nice 

Ririsana Sihite pada tahun 2018 tentang efektivitas pemberian konseling 

terhadap pengetahuan dan kepatuhan pengobatan pasien hipertensi di Apotek 

Kota Malang. Penelitian tersebut dilakukan pada akhir bulan ke 1 dan bulan ke 3. 

Didapatkan hasil pada akhir bulan ke 1 yaitu konseling apoteker berpengaruh 

secara signifikan terhadap peningkatan pengetahuan pasien terkait penyakit 

hipertensi dan peningkatan kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi. 

Sedangkan pada akhir bulan ke 3 didapatkan hasil yaitu konseling apoteker 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengetahuan pasien hipertensi namun 

tidak signifikan terhadap kepatuhan pengobatan pasien hipertensi. Sehingga 

berdasarkan hasil penelitian yang berbeda pada bulan ke 1 dan ke 3 tersebut, 

maka akan dilanjutkan hingga bulan ke 6 untuk mengetahui efektivitas 
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pemberian konseling terhadap peningkatan pengetahuan dan kepatuhan 

pengobatan pasien hipertensi. 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimanakah pengaruh pemberian konseling apoteker pada 

peningkatan  pengetahuan dan kepatuhan pengobatan pasien hipertensi setelah 

bulan ke enam ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui efektivitas konseling Apoteker dalam meningkatkan 

pengetahuan dan kepatuhan pengobatan pasien hipertensi setelah bulan ke 

enam di Apotek Kota Malang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui efektivitas pemberian konseling apoteker terhadap tingkat 

pengetahuan pasien tentang hipertensi. 

b. Mengetahui efektivitas pemberian konseling apoteker terhadap tingkat 

kepatuhan pasien dalam menjalankan pengobatan hipertensi. 

c. Mengetahui jenis obat antihipertesi yang paling banyak diresepkan oleh 

dokter di wilayah Kota Malang. 

d. Mengetahui efektivitas pemberian konseling apoteker terhadap 

pengukuran tekanan darah responden. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademik  

a. Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang kefarmasian, terutama 

mengenai kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. 
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b. Sebagai data bagi penelitian berikutnya mengenai topik faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan minum obat antihipertensi. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan untuk memberi informasi kepada tenaga medis 

untuk memotivasi pasien dalam mematuhi anjuran pengobatan pada 

pasien hipertensi 

b. Untuk pasien diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

pentingnya pengobatan rutin hipertensi yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan terapi yang dijalankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hipertensi  

2.1.1 Definisi Hipertensi  

Hipertensi juga dikenal sebagai tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi 

dimana pembuluh darah terus menerus meningkatkan tekanan. Darah dibawa 

dari jantung ke seluruh bagian tubuh di dalam pembuluh. Setiap kali jantung 

berdetak, maka jantung akan memompa darah ke dalam pembuluh. Tekanan 

darah didapatkan dari kekuatan darah mendorong dinding pembuluh darah 

(arteri) karena dipompa oleh jantung. Semakin tinggi tekanan maka akan 

semakin sulit jantung untuk memompa (WHO, 2011). Dinyatakan hipertensi 

apabila terjadi peningkatan tekanan darah sistolik diatas 140 mmHg atau 

tekanan darah diastolik diatas 90 mmHg, sedangkan nilai normal untuk tekanan 

darah sistole 120 mmHg atau tekanan darah diastole 80 mmHg (Bell et.al, 2015). 

Hipertensi timbul dari etiologi yang kompleks da memiliki keterkaitan dengan 

kelainan fungsuonal dan struktural yang merusak jantung, ginjal, otak, pembuluh 

darah dan organ lain yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas (Giles et.al, 

2009).  

2.1.2  Klasifikasi 

Klasifikasi hipertensi pada orang dewasa (18 tahun atau lebih) terdiri dari 

4 kategori yaitu normal, prehipertensi, hipertensi stage I, dan hipertensi stage II. 

Prehipertensi tidak dianggap sebagai penyakit, tetapi dapat mengidentifikasi 

perkembangan ke tahap hipertensi stage I dan hipertensi stage II di masa depan. 

Pengukuran tekanan darah didasarkan pada rata-rata dua atau lebih pembacaan
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tekanan darah yang diukur dengan benar dari dua atau lebih kunjungan klinis 

(Kayce et al, 2015).  

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi Menurut JNC VIII 

Klasifikasi Tekanan Sistolik (mmHg) Tekanan Diastolik (mmHg) 

Normal  < 120 < 80 

Pre-Hipertensi 120 – 139 80 – 89 

Hipertensi Stage I 140 – 159 90 – 99 

Hipertensi Stage II > 160 > 100 

Sumber : Alabama Pharmacy Association, Summer 2015: Continuing Education 

2.1.3  Etiologi 

Untuk sebagian besar pasien hipertensi penyebabnya tidak diketahui atau 

dapat diklasifikasikan sebagai hipertensi primer. Tetapi untuk pasien hipertensi 

yang memiliki penyebab yang spesifik diklasifikasikan sebagai hipertensi 

sekunder. Lebih dari 90% pasien mengalami hipertensi primer dibandingkan 

dengan hipertensi sekunder. Hipertensi primer tidak dapat disembuhkan tetapi 

dapat dikontrol dengan terapi yang tepat (termasuk modifikasi gaya hidup dan 

obat-obatan). Penyebab paling umum pada hipertensi sekunder adalah terkait 

dengan gangguan ginjal seperti ginjal kronis (CKD) atau penyakit renovaskular. 

Hipertensi primer memiliki gejala yaitu tekanan darah akan cenderung tiba-tiba 

tinggi dibandingkan dengan hipertensi primer (Kayce et al, 2015). Hipertensi 

primer terjadi empat kali lebih sering di antara orang kulit hitam dan terjadi lebih 

sering pada pria paruh baya daripada pada wanita paruh baya. Faktor-faktor 

lingkungan seperti gaya hidup yang penuh tekanan, asupan diet tinggi natrium, 

obesitas, dan merokok akan mempengaruhi terjadinya hipertensi pada masing-

masing individu (Siyad, 2011). 
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2.1.4  Epidemiologi   

Hipertensi adalah suatu penyakit yang terjadi pada gangguan sistem peredaran 

darah dan mengganggu kesehatan masyarakat. Pada umumnya hipertensi 

sering terjadi pada pasien dengan usia yang lebih dari 40 tahun, namun banyak 

orang yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami hipertensi. Hal tersebut 

dapat terjadi karena gejala yang ditimbulkan oleh hipertensi tidak nyata dan pada 

stadium awal tidak menimbulkan gangguan yang serius pada kesehatannya.  Di 

Amerika, data statistik pada tahun 1980 menunjukkan bahwa sekitar 20% 

penduduk menderita hipertensi. Sedangan di Indonesia belum terdapat penelitan 

nasional yang menyeluruh, namun diperkirakan angka statistik di Indonesia tidak 

jauh berbeda dengan di Amerika.  

 
Gambar 2.1. Grafik Pengaruh Umur Terhadap Terjadinya Hipertensi pada Pria 

dan Wanita yang Berkulit Hitam dan Putih. 
 
Pada grafik tersebut diketahui bahwa orang kulit hitam lebih banyak menderita 

hipertensi dibandingkan dengan orang kulit putih (Gunawan, 2001). 
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Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017, 

prevalensi hipertensi nasional berdasarkan Riskesdas 2013 sebesar 25,8%. 

Dimana tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung (30,9%), sedangkan terendah 

berada di Papua sebesar (16,8%). Berdasarkan data tersebut dari 25,8% orang 

yang mengalami hipertensi hanya 1/3 yang dapat terdiagnosa. Sisanya 2/3 tidak 

terdiagnosa. Data menunjukkan hanya 0,7% orang yang terdiagnosa tekanan 

darah tinggi yang meminum obat hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

semua menyadari mereka menderita hipertensi ataupun telah mendapatkan 

pengobatan. Hipertensi yang tidak mendapatkan penanganan dengan baik akan 

menyebabkan kebutaan, stroke dan penyakit jantung koroner yang merupakan 

penyebab kematian tertinggi.  

2.1.5 Patofisiologi 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengontrol tekanan darah dan 

dapat berkontribusi pada pengembangan hipertensi primer, yaitu mekanisme 

hormon [natriuretic hormone, reninangiotensin-aldosterone system (RAAs)] atau 

gangguan elektrolit (natrium, klorida, kalium). Hormon natriuretik menyebabkan 

peningkatan konsentrasi natrium dalam sel-sel yang dapat mengarah ke 

peningkatan tekanan darah. RAAs mengatur natrium, kalium dan volume darah 

yang kemudian akan mengatur tekanan darah di arteri. Dua hormon yang terlibat 

dalam RAAs termasuk angiotensin II dan aldosteron. Dimana angiotensin II 

menyebabkan menyempitan pembuluh darah, meningkatkan pelepasan bahan 

kimia yang dapat meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan produksi 

aldosteron. Penyempitan pembuluh darah tersebut mengakibatkan meningkatnya 

tekanan darah. Sedangkan aldosteron menyebabkan natrium dan air tetap 

berada di dalam darah. Akibatnya ada peningkatan volume darah menjadi lebih 
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besar yang akan meningkatkan tekanan pada jantung sehingga akan 

meningkatkan tekanan darah.  

2.1.6 Penyebab Hipertensi  

Lebih dari 90% penderita hipertensi tergolong hipertensi primer, maka 

secara umum yang disebut hipertensi adalah hipertensi primer. Berikut adalah 

beberaa faktor-faktor yang menyebabkan hipertensi (Gunawan, 2001): 

1. Faktor Keturunan  

Berdasarkan data statistik terbukti bahwa seseorang akan 

mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami hipertensi jika 

terdapat riwayat keluarga (orang tua) adalah penderita hipertensi 

(Gunawan, 2001).  

2. Ciri Perseorangan  

Ciri perseorangan yang mempengaruhi terjadinya hipertensi 

adalah umur, jenis kelamin dan ras. Semakin bertambahnya umur akan 

menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan darah. Selain itu, tekanan 

darah pria umumnya lebih tinggi dibandingkan wanita. Berdasarkan 

statistik di Amerika menunjukkan prevalensi hipertensi pada orang kulit 

hitam hampir dua kalilebih banyak dibandingkan dengan orang kulit putih 

(Gunawan, 2001). 

3. Kebiasaan Hidup 

Kebiasaan hidup sering kali menjadi penyebab yang sering terjadi 

sehingga menyebabkan timbulnya hipertensi. Kebiasaa hidup yang sering 

menyebabkan timbulnya hipertensi adalah konsumsi garam yang tinggi, 

kegemukan atau makan berlebihan, stres dan pengaruh lain. Faktor-

faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Gunawan, 2001) : 



12 
 

 
 

a. Konsumsi Garam yang Tinggi  

Ketika tubuh mendapatkan asupan garam yang terus 

meningkat, maka akan menyebabkan volume darah akan meningkat 

dan dapat meningkatkan beban kerja dari jantung. Peningkatan beban 

kerja jantung tersebut akan menyebabkan penaikan tekanan darah. 

Pembatasan konsumsi garam dapat menurunkan tekanan darah dan 

pengeluaran garam (natrium) oleh obat diuretik akan menurunkan 

tekanan darah lebih lanjut. 

b. Kegemukan atau Obesitas  

Hubungan tekanan darah dan obesitas adalah adanya 

interaksi antara retensi sodium, aktivasi sistem saraf simpatis dan 

selektif insulin resisten yang merupakan hipotesis yang paling 

mungkin menjelaskan terjadinya hipertensi pada obesitas. Selektif 

retensi insulin pada obesitas menimbulkan hiperinsulinemia yang 

berefek pada gangguan fungsi vaskular, gangguan transport ion, 

retensi sodium, dan peningkatan aktivitas saraf simpatis termasuk 

peningkatan denyut jantung dan tekanan darah (Batara dkk, 2016). 

c. Stress atau Ketegangan Jiwa  

Stress dapat merangsang kelenjar ginjal melepaskan hormon 

adrenalin dan memacu jantung berdenyut lebih cepat serta lebih kuat, 

sehingga akan menyebabkan tekanan darah akan meningkat. Jika 

stress belangsung cukup lama, tubuh akan terus mengadakan 

penyesuaian sehingga timbul kelainan organis atau perubahan 

paofisiologi. 
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d. Pengaruh Lain 

Pengaruh lain yang dapat menyebabkan naiknya tekanan 

darah antara lain merokok karena merangsang sistem adrenergik dan 

meningkatkan tekanan darah, minum alkohol, minum obat-obatan 

misalnya ephedrin, prednisolon, dan epinefrin.  

2.1.7  Terapi Hipertensi  

Diuretik tiazid dapat digunakan sebagai lini pertama dalam pengobatan 

hipertensi karena dapat menurunkan mortalitas dan CHD. Selain itu pilihan lain 

sebagai obat lini pertama pada hipertensi tanpa komplikasi adalah penghambat 

angiotensin-converting enzyme (ACE inhibitor/ACEI), penyakat reseptor 

angiotensin (ARB), dan penyekat kanal kalsium (calcium channel blocker/CCB). 

Sedangkan untuk perempuan yag berpotensi hamil, ACEI dan ARB harus 

dihindari karena dapat memberikan efek samping yang merugikan yaitu dapat 

menyebabkan teratogenik. Apabila ACEI dan ARB harus tetap digunakan pada 

perempuan muda, maka harus mendapatkan konseling pentingya menggunakan 

metode pencegahan kehamilan yang efektif (Lyrawati dan Anisyah, 2016).  

2.1.7.1  Diuretik Tiazid  

Diuretik Tiazid adalah diuretika dengan potensi sedang yang bekerja 

dengan cara menghambat reabsorbsi natrium pada bagian awal tubulus ginjal. 

Mulai kerja diuretika golongan ini adalah setelah pemberian per oral antara 1-2 

jam, sedangkan masa kerjanya 12-24 jam. Pada umumnya tiazid diberikan pada 

pagi hari agar diuresis tidak mengganggu tidur. Contoh obat diuretik tiazid adalah 

benztiazid, klopamid, siklopentiazid, hidroklorotiazid, dan hidroflumatiazid (BPOM 

RI, 2015). 
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2.1.7.2  ACEI Inhibitor / ACEI 

ACE inhibitor menghambat secara kompetitif pembentukan angiotensin II 

dari prekursor angiotensin I, yang terdapat pada darah, pembuluh darah, ginjal, 

jantung, kelenjar adrenal dan otak. Angiotensin II merupakan vasokonstriktor 

kuat yang memacu pelepasan aldosteron dan aktivitas simpatis sentral dan 

perifer. Penghambatan pembentukan angiotensin II ini akan menurunkan 

tekanan darah. Contoh obat ACE inhibitor antara lain lisinopril, captopril, 

enalapril, benazepril, quinapril, peridopril, ramipril, tandolapril, fosinopril dan 

moexipril. 

2.1.7.3 Beta-blocker  

Beta-blocker memblok beta-adrenoseptor. Stimulasi reseptor beta pada 

otak dan perifer akan memacu pelepasan neurotransmiter yang meningkatkan 

aktivitas sistem saraf simpatis. Terapi menggunakan beta-blocker akan 

mengantagoniskan stimulasi reseptor beta-1 pada nodus sino-atrial dan 

miokardiak yang akan meningkatkan heart rate dan kekuatan kontraksi sehingga 

apabila semua itu dihambat maka akan terjadi penurunan tekanan darah. Contoh 

obat beta-blocker adalah atenolol, bisoprolol, metoprolol, labetalol, carvedilol, 

dan acebutolol.  

2.1.7.4  Angiotensin Reseptor Blocker / ARB 

Angiotensin II receptor blockers (ARB) adalah obat-obat yang 

menghalangi aksi dari angiotensin II dengan mencegah angiotensin II mengikat 

pada reseptor-reseptor angiotensin II pada pembuluh-pembuluh darah. Sebagai 

akibatnya, pembuluh-pembuluh darah membesar (melebar) dan tekanan darah 

berkurang. Contoh obat ARB adalah losartan, irbesartan, candesartan, 

olmesartan, telmisartan dan eprosartan.   
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2.1.7.5  Calcium Channel Blocker / CCB 

Calcium Chanel Blocker dapat menurunkan influks ion kalsium ke dalam 

sel miokard, sel-sel dalam sistem konduksi jantung, dan sel-sel otot polos 

pembuluh darah. Akibat dari efek tersebut maka dapat menurunkan kontraktilitas 

jantung, menekan pembentukan dan propagasi impuls elektrik dalam jantung dan 

memiu aktivitas vasodilatasi pembuluh darah. Terdapat 3 jenis kelas CCB antara 

lain dihidopiridin (nifedipin dan amlodipin), fenilalkalamin (verapamil), dan 

benzotiazipin (diltiazem). Dihidropiridin memiliki efek vasodilator perifer, 

verapamil dan diltiazem mempunyai efek kardiak dan digunakan untuk 

menurunkan heart rate dan mencegah angina.  

2.2 Konseling Apoteker 

2.2.1 Definisi 

Konseling apoteker adalah bertemu dan berdiskusinya antara pasien dan 

apoteker agar memberikan kesempatan bagi pasien untuk mengetahui tentang 

terapi obatnya dan meningkatkan kesadaran penggunaan obat dengan tepat. 

Konseling merupakan jembatan arus komunikasi antar apoteker dengan pasien 

atau eluarga sehingga pada akhirnya baik tenaga farmasi maupun pasien 

memperoleh keuntungan dari kegiatan konseling (Depkes RI, 2007).  

2.2.2 Prinsip Dasar 

Prinsip dasar konseling adalah terjadinya hubungan antara pasien 

dengan apoteker sehingga akan menyebabkan terjadinya perubahan perilaku 

pasien dengan sukarela atau tidak dipaksakan. Terdapat beberapa metode 

pendekatan apoteker dalam melakukan pelayanan konseling yaitu pendetakan 

Medical Passive dan Helping Model (Depkes RI, 2007). 
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Tabel 2.2 Metode Pendekatan Konseling Apoteker 

 

2.2.3 Sasaran Konseling 

Pemberian konseling dapat dilakukan pada pasien rawat jalan maupun 

pasien rawat inap. Konseling itu sendiri dapat diberikan langsung kepada pasien 

atau melalui perantara. Perantara yang dimaksud adalah keluarga pasien, 

pendamping pasien, perawat pasien atau siapa saja yang bertanggung jawab 

terhadap perawatan pasien. Pemberian konseling melalui perantara dilakukan 

apabila pasien tidak bisa mengenali obat-obatan pada terapinya (pasien pediatri 

dan geriatri) (Depkes RI, 2007). 

2.2.3.1 Konseling Pasien Rawat Jalan 

Pemberian konseling pada pasien rawat jalan dilakukan pada saat pasien 

mengambil obat di apotek, puskesmas, dan disarana kesehatan lainnya. 

Kegiatan pemberian konseling ini dapat dilakukan pada saat penyerahan obat di 

                   Medical Model                     Helping Model 

1. Pasien passive  1.   Pasien terlihat secara aktif  

2. Dasar dari kepercayaan 

ditunjukkan berdasarkan citra 

profesi 

2. Kepercayaan didasarkan dari 

hubungan pribadi yang 

berkembang setiap saat  

3. Mengidentifikasi masalah dan 

menetapkan solusi  

3.  Menggali semua masalah dan 

memilih cara pemecahan 

masalah  

4. Pasien bergantung pada 

apoteker  

4. Pasien mengembangkan rasa 

percaya dirinya untuk 

memecahkan masalah 

5. Hubungan seperti ayah dan anak 5.   Hubungan setra (seperti teman) 
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counter tetapi lebih efektif apabila dilakukan di ruangan khusus. Pemilihan 

tempat konseling ini tergantung dari kebutuhan dan tingkat 

kerahasiaan/kerumitan akan hal-hal yang perlu dikonselingkan ke pasien. 

Konseling pasien rawat jalan diutamakan pada pasien yang (Depkes RI, 2007) : 

a. Menjalani terapi untuk penyakit kronis, dan pengobatan jangka panjang 

(Diabetes, TBC, epilepsi, HIV/AIDS, dll). 

b. Mendapatkan obat dengan bentuk sediaan tertentu dan dengan cara 

pakai yang khusus, misalnya suppositoria, enema, inhaler, injeksi insulin, 

dll. 

c. Mendapatkan obat dengan cara penyimpanan yang khusus, misalnya 

insulin, dll.  

d. Mendapatkan obat-obatan dengan aturan pakai yang rumit, misalnya 

pemakaian kortikosteroid dengan tapering down.  

e. Golongan pasien yang tingkat kepatuhannya rendah, misalnya geriatrik 

dan pediatrik. 

f. Mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit, misalnya digoxin, 

phenytoin, dll. 

g. Mendapatkan terapi obat-obatan dengan kombinasi yang banyak 

(polifarmasi). 

2.2.3.2 Konseling Pasien Rawat Inap  

Konseling pada pasien rawat inap diberikan ketika pasien akan 

melanjutkan terapi dirumah. Pemberian konseling pada pasien ini harus lengkap 

karena pasien harus engelola sendiri terapi obat saat dirumah. Selain pemberian 

konseling pada saat akan pulang, konseling pada pasien rawat inap diberikan 

pada kondisi sebagai berikut (Depkes RI, 2007) : 
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a. Pasien dengan tingkat kepatuhan minum obat yang rendah. Terkadang 

dijumpai pasien yang masih dalam perawatan tetapi tidak meminum obat 

yang telah disiapkan pada waktu yang sesuai atau bahkan tidak diminum 

sama sekali.  

b. Adanya perubahan terapi ang berupa penambahan terapi, perubahan 

regimen terapi, maupun perubahan rute pemberian.  

2.2.4 Tahapan Konseling  

1. Pembukaan konseling  

Pembukaan konseling yang baik antara apoteker dan pasien dapat 

menciptakan hubungan yang baik, sehingga pasien akan merasa percaya 

untuk memberikan informasi kepada apoteker. Sebelum memulai sesi 

konseling apoteker harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selain itu 

apoteker harus mengetahui identitas pasien (terutama nama) sehingga 

pasien akan lebih merasa dihargai (Depkes RI, 2007).  

2. Diskusi  

Diskusi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan identifikasi 

masalah. Pada sesi ini apoteker dapat mengetahui berbagai informasi 

penting (Depkes RI, 2007).  

2.2.5 Sarana Penunjang Konseling  

Dalam melaksanakan kegiatan konseling dibutuhkan beberapa sarana 

untuk menunjang kegiatan konseling. Sarana penunjang terdiri dari (Depkes RI, 

2007) : 

1. Ruangan atau tempat konseling  

Untuk melaksanakan kegiatan konseling yang efektif sebaiknya konseling 

tidak hanya dilakukan di counter pada saat penyerahan obat, tetapi dapat 
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dilakukan diruangan khusus untuk konseling. Terdapat beberapa kriteria 

ruangan yang dijadikan tempat konseling yaitu : 

a. Tertutup dan tidak banyak orang keluar dan masuk, sehingga 

privasi pasien tetap terjaga dan pasien lebih leluasa menanyakan 

segala sesuatu tentang pengobatan. 

b. Tersedia meja dan kursi yang cukup untuk konselor maupun 

pasien 

c. Mempunyai penerangan yang cukup dan sirkulasi udara yang 

bagus  

d. Letak ruangan konseling tidak terlalu jauh dari tempat 

pengambilan obat (apotek). 

2. Alat bantu konseling 

Agar konseling berjalan lebih efektif terdapat beberapa alat bantu yang 

dapat digunakan. Alat bantu yang digunakan terdiri dari perlengkapan 

yang dibutuhkan oleh apoteker sebagai konselor dalam melakukan 

konseling maupun alat bantu yang diberikan pada pasien. Perlengkapan 

apoteker dalam melakukan konseling antara lain : 

a. Panduan konseling yang berisi daftar (check list) untuk 

mengingatkan apoteker terhadap poin-poin konseling yang 

penting. 

b. Kartu pasien yang berisikan identitas pasien dan catatan 

kunjungan pasien. 

c. Literatur pendukung. 

d. Brosur tentang obat-obat tertentu, memberikan kesempatan 

kepada pasien untuk membaca lagi jika lupa. 
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e. Alat peraga yaitu dapat menggunakan audiovisual, gambar-

gambar, poster, maupun sediaan berisi plasebo. 

2.3 Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan domain yang paling penting dalam terbentuknya 

perilaku seseorang yang diketahui setelah seseorang melakukan penginderaan 

terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan diperoleh dari usaha seseorang 

mencari tahu sehingga memperoleh pengetahuan baru tentang suatu objek 

(Notoatmodjo, 2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain: 

1. Sosial-ekonomi yaitu lingkungan sosial dan ekonomi akan mendukung 

tingginya pengetahuan seseorang. Ekonomi sering dikaitkan dengan 

pendidikan, semakin baik tingkat ekonomi maka akan semakin tinggi 

pendidikannya dan pengetahuan juga akan semakin tinggi pula. 

2. Minat merupakan suatu keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat 

dapat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal 

kemudian pada akhirnya akan diperoleh pengetahuan yang mendalam. 

3. Pendidikan yaitu semakin tinggi pendidikan maka akan mempermudah 

menerima hal-hal baru dan mudah menyesuaikan diri dengan hal baru 

tersebut. 

4. Informasi, dimana kemudahan untuk mencari informasi akan membantu 

mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. 

2.4 Kepatuhan  

2.4.1. Definisi  

Definisi kepatuhan pasien dalam melakukan pengobatan dibagi menjadi 

dua yaitu pemenuhan (Compliance) dan ketaatan (Adherence). Medication 

adherence adalah suatu perilaku yang dilakukan pasien untuk mengambil obat 
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atau pengulangan resep secara tepat waktu. Sedangkan medication compliance 

adalah  suatu perilaku yang dilakukan pasien untuk mengkonsumsi obat sesuai 

dengan jadwal yang  telah diresepkan oleh dokter (Niven, 2002). Kepatuhan 

dalam pengobatan salah satu perilaku pasien yang dapat diketahui dan salah 

satu kunci keberhasilan dalam suatu pengobatan. Apabila pasien tidak patuh 

dalam pengobatan maka akan menghambat keberhasilan dari terapi yang 

sedang dijalankan tersebut.  

Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal misalnya pada pasien 

penyakit kronis maka pengobatan yang mereka jalani sangat banyak. Oleh 

karena itu pasien terkadang mengalami kendala yaitu lupa meminum obat baik 

dikarenakan kesibukan pekerjaan yang dilakukan maupun terjadi karena 

berkurangnya daya ingat seperti yang terjadi pada pasien lanjut usia. Hal ini 

dapat diatasi salah satunya dengan mengingatkan pasien melalui telepon, kartu 

pengingat, alarm, dukungan dari keluarga atau teman yang selalu mengingatkan 

dan melalui alat bantu multi kompartemen (pillbox).  

2.4.2 Cara Untuk Meningkatkan Kepatuhan 

Menurut Smet (1994) terdapat beberap strategi yang dapat dicoba untuk 

meningkatkan kepatuhan antara lain : 

1. Dukungan profesional kesehatan  

Dukungan dari profesional kesehatan ini sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kepatuhan, misalnya dengan adanya teknik komunikasi 

yang baik antara pasien dengan profesional kesehatan. Komunikasi 

memegang peranan penting karena komunikasi yang baik dari profesional 

kesehatan dapat menanamkan ketaatan bagi pasien. 

2. Dukungan sosial  
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Dukugan sosial yang dimaksud adalah keluarga. Para profesional 

kesehatan dapat meyakinkan keluarga pasien untuk menunjang 

peningkatan kesehatan pasien maka ketidakpatuhan dapat dikurangi. 

Dukungan keluarga bisa diberikan dengan bentuk perhatian dan 

memberikan nasehatnya yang bermanfaat bagi kesehatannya. Oleh 

karena itu para profesional kesehatan harus meyakinkan keluarga pasien 

terlebih dahulu agar keluarga tersebut dapat memberikan dukungan 

kepada pasien.  

3. Perilaku sehat  

Modifikasi perilaku sehat sangat diperlukan. Untuk pasien dengan 

hipertensi diantaranya adalah tenang bagaimana cara untuk menghindari 

dari komplikasi lebih lanjut apabila sudah menderita hipertensi. Modifikasi 

gaya hidup dan kontrol secara teratur atau minum obat antihipertensi 

sangat perlu bagi pasien hipertensi.  

4. Pemberian informasi  

Pemberian informasi yang jelas pada pasien dan keluarga 

mengenai penyakit yang dideritanya serta cara pengobatannya dapat 

meningkatkan kepatuhan pasien. Hal tersebut dapat terjadi karena pasien 

akan mengerti bagaimana perkembangan penyakitnya dan efek yang 

ditimbulkan apabila pasien tidak patuh dalam pengobatannya. Pemberian 

informasi dapat diberikan melalui leaflet atau brosur yang dapat dibawa 

oleh pasien sehingga dapat disimpan dan memudahkan pasien untuk 

membaca kembali informasi yang didapatkan.  

5. Pemberian alat bantu pengingat minum obat kepada pasien  
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Alat bantu pengingat pasien minum obat biasanya diperlukan 

pada pengobatan penyakit kronis atau penyakit-penyakit lain yang 

membutuhkan terapi jangka panjang dan memerlukan kepatuhan dalam 

penggunaannya. Misalnya : penggunaan analgesik untuk nyeri kanker, 

penggunaan obat anti TBC, penggunaan obat anti retroviral, terapi stroke, 

diabetes, dll. Alat bantu yang diberikan dapat berupa :  

a. Kartu pengingat pengobatan, kartu ini diberikan kepada pasien untuk 

memantau penggunaan obat pasien. Pasien dapat memberikan tanda 

pada kartu tersebut setiap harinya sesuai dengan dosis yang 

diterimanya. Kartu tersebut memuat nama pasien, nama obat, jam 

minum obat, tanggal pasien harus mengambil obat kembali.  

b. Medication chart, berupa bagan waktu minum obat. Biasanya dibuat 

untuk pasien dengan regimen pengobatan yang kompleks atau pasien 

yang sulit memahami regimen pengobatan.  

c. Pil dispenser, akan membantu pasien untuk mengingat jadwal minum 

obat dan menghindari kelupaan jika pasien melakukan perjalanan 

jauh dari rumah. Wadah pil dispenser bisa untuk persediaan harian 

maupun mingguan.  

2.4.3 Tipe Ketidakpatuhan 

Ketidakpatuhan yang dimiliki oleh pasien dapat dibagi dalam 

beberapa tipe yaitu berdasarkan keterlibatan pasien dalam pengambilan 

keputusan dan perilaku pasien dalam penggunan obat (Fauzi dan Khairu, 

2018). 
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2.4.3.1  Berdasarkan Keterlibatan Pasien dalam Pengambilan Keputusan  

A. Ketidakpatuhan yang disengaja (Itentional Nonadherence) 

Pasien yang secara aktif memutuskan untuk tidak menggunakan 

pengobatan atau tidak mengikuti rekomendasi pengobatan karena pasien 

menimbang pro dan kontra dari pengobatan tersebut. Adanya informasi 

obat yang didapatkan pasien selain dari tenaga kesehatan langsung 

seperti dari brosur-brosur obat pada kemasan yang berisikan sisi efek 

samping obat dan kerugian lainnya akan menanamkan keraguan 

terhadap pengobatan yang dilakukan. Sehingga hal tersebut 

menyebabkan pasien kurang termotivikasi dalam menggunakan obatnya 

(Fauzi dan Khairu, 2018). 

B. Ketidakpatuhan yang tidak disengaja (Unintentional Nonadherence) 

Pasien melakukan perilaku secara tidak direncanakan dalam 

menjalani pengobatannya, misalnya ketidakpatuhan akibat kelupaan, 

ketidaktahuan cara penggunaan obat-obatan yang didapat termasuk obat 

dengan sediaan khusus, kompleksitas dari regimen pengobatan yang 

didapat, dan daya ingat pasien yang rendah. Pasien dengan perilaku ini 

perlu mendapatkan motivasi dan pemberian informasi yang jelas terkait 

dengan penggunaan obat yang benar dan penjelasan terkait harapan 

terapi yang didapatkan (Fauzi dan Khairu, 2018). 

2.4.3.2  Perilaku Pasien dalam Penggunaan Obat  

A. Ketidakpatuhan Primer (Primary Nonadherence) 

Perilaku yang ditunjukkan oleh pasien yang tidak menebus resep 

yang didapatkan. Pasien telah melakukan konsultasi kesehatan terhadap 

dokter tetapi setelah resep diberikan pasien tidak menebus resep tersebut 
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ataupun tidak melakukan pengambilan resep ulang untuk pasien kronis 

yang memerlukan pengobatan jangka panjang (Fauzi dan Khairu, 2018).  

B. Ketidaktekunan (Non Persistence) 

Perilaku yang ditunjukkan oleh pasien yang memutuskan untuk 

berhenti meminum obat setelah memulai pengobatan tanpa disarankan 

oleh seorang tenaga profesional untuk melakukannya (Fauzi dan Khairu, 

2018). 

C. Ketidakseusaian (Non Conforming) 

Perilaku beberapa pasien yang tidak seperti yang ditentukan 

terkait pengobatannya, misalnya melewati dosis dan mengkonsumsi obat 

pada dosis yang tidak benar (Fauzi dan Khairu, 2018). 

2.4.4 Faktor Penyebab Ketidakpatuhan  

Perbedaan perilaku ketidakpatuhan yang ditunjukkan oleh pasien akan 

sangat berpengaruh terhadap intervensi yang akan dipilih apoteker untuk 

meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan. Maka dari itu selain harus 

memahami tipe dari ketidakpatuhan, apoteker juga perlu memahami faktor-faktor 

yang mepengaruhi kepatuhan pasien dalam pengobatan. Terdapat lima faktor 

yang dapat mempengaruh kepatuhan pasien, yaitu (Fauzi dan Kahiru, 2018) 

1. Faktor Demografi dan Sosial-Ekonomi 

a. Usia dan jenis ras  

b. Jenis kelamin  

c. Status pendidikan  

d. Tingkat pengetahuan kesehatan 

2. Faktor Perilaku Pasien 

b. Kelupaan  
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c. Kecemasan selama terapi  

d. Ketakutan menjadi ketergantungan pada obat  

e. Interasi pasien dan tenaga kesehatan 

3. Faktor Pengobatan  

a. Regimen dosis  

b. Lama terapi  

c. Kompleksitas terapi  

d. Bentuk sediaan obat  

e. Efek samping yang tidak diinginkan 

4. Faktor Kesehatan 

a. Jenis penyakit  

b. Keparahan penyakit 

c. Faktor resiko penyakit  

d. Frekuensi kunjungan ke pelayanan kesehatan  

e. Kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan  

5. Faktor Ekonomi   

a. Status sosial-ekonomi 

b. Jenis asuransi yang dimiliki 

c. Biaya pengobatan  

d. Pendapatan 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien Hipertensi 

Terapi Antihipertensi 

Terapi Farmakologi Terapi Non-Farmakologi 

1. ACEI 

2. ARB 

3. CCB 

4. Beta-blocker 

5. Diuretik Tiazid 

1. Menurunkan berat badan 

2. Melakukan aktivitas fisik 

3. Mengurangi konsumsi garam 

4. Membatasi konsumsi alkohol 

 

Jangka Panjang Efek Samping Obat 

Kepatuhan Pasien Menurun 

Dilakukan Konseling oleh Apoteker pada Pasien Hipertensi 

Peningkatan Pengetahuan Peningkatan Kepatuhan 

a. Definisi 

b. Pengobatan  

c. Kepatuhan Obat 

d. Gaya Hidup  

e. Diet  

f. Komplikasi  

a.  Patuh atau tidak patuh 

dalam mengkonsumsi obat  

b. Kesengajaan berhenti meng-

konsumsi obat tanpa 

diketahui tenaga kesehatan 

c. Kemampuan mengendalikan 

diri untuk tetap 

mengkonsumsi obat 

Keberhasilan Terapi 
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 : Variabel utama yang diteliti  

 : Variabel atau objek yang diteliti 

 : Variabel yang tidak diteliti 

 : Alur jalan variabel 

 Berdasarkan tingginya prevalensi penyakit hipertensi di Indonesia dan 

demi tercapainya tekanan darah yang normal sehingga akan meningkatkan 

kualitas hidup, maka terapi antihipertensi diberikan untuk mengontrol tekanan 

darah tersebut. Terapi hipertensi dilakukan dalam jangka panjang  untuk 

menjaga agar tidak terjadi komplikasi yag ditimbulkan oleh hipertensi yang tidak 

terkontrol. Penggunaan obat hipertensi yang banyak tersebut menyebabkan 

munculnya efek samping yang tidak diinginkan, meskipun efek samping yang 

terjadi tidak spesifik akan terjadi pada setiap orang. Akibat hal-hal tersebut akan 

menyebabkan penurunan kepatuhan pasien, sehingga dapat dilakukan konseling 

oleh apoteker kepada pasien hipertensi untuk meningkatkan pengetahuan 

terhadap hipertensi. Peningkatan pengetahuan tersebut akan mengakibatkan 

pasien lebih paham terhadap hipertensi, pertimbangan pemilihan obat hipertensi, 

pengertian mengenai obat hipertensi dan cara penggunaannya, perbaikan pola 

hidup yang akan menunjang keberhasilan terapi dan beberapa komplikasi yang 

timbul akibat hipertensi. Dimana peningkatan pengetahuan tersebut akan 

berdampak pada peningkatan kepatuhan pasien mengkonsumsi obat 

antihipertensi, sehingga akan menunjang keberhasilan terapi pasien.  

3.2 Hipotesis Penelitian  

 Pemberian konseling apoteker berpengaruh  positif dalam meningkatkan 

pengetahuan dan kepatuhan pengobatan pasien hipertensi setelah bulan ke 

enam di Apotek Kota Malang.   
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode quasi experimental dan jenis 

penelitian one group pre test-post test. Pemilihan penelitian quasi experimental 

pada penelitian kali ini karena peneliti memberi intervensi pada variabel yang 

diteliti kemudian hasil penelitian tersebut akan dianalisis yang mana pemilihan 

sampel dalam semi eksperimental ini juga dengan cara non random sampling.  

 Objek penelitian dalam penelitian ini berupa satu kelompok yang sesuai 

dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Sebelum diberikan intervensi oleh apoteker, 

objek penelitian akan diberikan kuesioner pengetahuan dan kepatuhan dan 

kuesioner tersebut dijadikan pre test dalam penelitian ini. Setelah diberikan 

konseling apoteker pada bulan pertama, objek penelitian akan diberikan lagi 

kuesioner yang sama dengan kuesioner sebelum pemberian intervensi dan hal 

tersebut dianggap sebagai post test dalam penelitian ini. Pemberian post test 

dilakukan pada akhir bulan keenam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas konseling apoteker dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan 

terhadap pengobatan pasien hipertensi pada akhir bulan keenam di apotek Kota 

Malang.   

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.2.1 Populasi Penelitian  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien hipertensi yang datang 

ke apotek di Kota Malang untuk mendapatkan obat antihipertensi.  
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4.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pasien 

hipertensi yang datang ke apotek di Kota Malang untuk mendapatkan obat 

antihipertensi serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. 

4.2.2.1  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel apotek pada penelitian ini menggunakan 

teknik random sampling yaitu stratified random sampling. Pemilihan sampel 

apotek menggunakan stratified random sampling karena apotek dipilih 

berdasarkan tiap kecamatan yang ada di Kota Malang. Sementara pengambilan 

sampel pasien hipertensi pada penelitian ini menggunakan teknik non random 

sampling yaitu purposive sampling. Dipilih non random sampling purposive 

sampling karena peneliti mempunyai kriteria yaitu sesuai dengan kriteria inklusi 

dan eksklusi. Sehingga oleh peneliti lebih dipilih menggunakan teknik non 

random sampling daripada random sampling.   

4.2.2.2  Pasien Hipertensi 

Kriteria inklusi sampel dalam penelitian ini antara lain : 

1. Pasien yang terdiagnosa hipertensi oleh dokter 

2. Pasien hipertensi yang bersedia menjadi responden penelitian 

3. Pasien hipertensi dengan usia   18 tahun 

4. Pasien yang tinggal di Kota Malang atau mudah dihubungi 

karena akan dimonitor selama 6 bulan 

5. Dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan dan/atau 

tulisan 

6. Pasien yang mendapatkan obat dengan menggunakan resep 

dokter atau melanjutkan terapi. 
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Kriteria eksklusi sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Pasien hipertensi dengan penyakit penyerta lainnya, seperti 

penyakit ginjal 

2. Keluarga pasien yang mewakili pasien untuk mendapatkan 

obat antihipertensi di apotek 

4.2.2.3  Apotek  

Kriteria inklusi apotek yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apotek yang berada di Kota Malang dan tidak berada di rumah sakit, 

puskesmas, klinik kecantikan. 

Kriteria eksklusi apotek yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apotek yang menerima mahasiswa untuk melakukan penelitian 

4.3 Besar Sampel  

Besar sampel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu besar 

sampel apotek dan pasien hipertensi. Hal tersebut dilakukan karena penelitian ini 

mengambil data di apotek sehingga perlunya mengetahui kisaran jumlah apotek 

yang akan diambil. Pasien hipertensi pada penelitian ini juga sebagai sampel 

karena mengambil data pengetahuan dan kepatuhannya berasal dari pasien 

hipertensi sehingga perlunya mengetahui kisaran jumlah pasien hipertensi yang 

akan diambil. 

4.3.1 Apotek 

Jumlah sampel apotek yang diambil setiap kecamatan untuk penelitian ini 

yang memenuhi kriteria yaitu tidak berada di rumah sakit, puskesmas, dan klinik 

kecantikan sebesar 108. Penarikan sampel menggunakan rumus slovin 

berdasarkan jumlah populasi kecil atau kurang dari 10.000:  

     n = 
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Keterangan: 

 N = Jumlah populasi 

 n = Jumlah sampel 

 e = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan

 sampel masih bisa di tolerir 

Jumlah apotek yang akan diambil di setiap kecamatan adalah sebagai berikut: 

a. Kecamatan Lowokwaru  : 26 Apotek  
  

           
 = 3,46    apotek 

b. Kecamatan Belimbing  : 26 Apotek   
  

           
 = 3,46    apotek 

c. Kecamatan Klojen  : 19 Apotek   
  

           
 = 3,30    apotek 

d. Kecamatan Sukun  : 18 Apotek   
  

           
 = 3,13    apotek 

e. Kecamatan Kedung Kandang : 19 Apotek   
  

           
 = 3,30    apotek 

Jadi, jumlah sampel apotek pada penelitian ini sebesar 15 apotek. 

4.3.2 Pasien Hipertensi 

Pemilihan pasien hipertensi dalam penelitian ini secara non random 

sampling (purposive sampling) dengan cara mengklasifikasikan sesuai kriteria 

inklusi dan eksklusi. Sampel dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut 

(Lemeshow, 1997):  

n = 
       

    

Keterangan: 

n = jumlah sampel minimum 

Zα2 = tingkat kepercayaan 

p = proporsi yang mengalami paparan 

q = proporsi yang tidak mengalami paparan 

d = presisi 
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Tingkat kepercayaan dianggap 90% (Zα2 = 1,645), proporsi dipilih 0,26 

karena prevalensi hipertensi sekitar 25,8% (pusat dan data informasi kesehatan 

RI,2014) yang digenapkan menjadi 26%. Jumlah sampel dapat dihitung sebagai 

berikut: 

n = 
       

   = 
                      

      
 = 

      

    
 = 52,06 

Sehingga jumlah sampel minimal pada penelitian ini yaitu 53 orang. 

Pembagian sampel setiap apotek adalah sebagai berikut: 

a. Kecamatan Lowokwaru : 
 

  
   53 = 10,6   11 responden 

b. Kecamatan Belimbing  : 
 

  
   53 = 10,6   11 responden 

c. Kecamatan Klojen  : 
 

  
   53 = 10,6   11 responden 

d. Kecamatan Sukun  : 
 

  
   53 = 10,6   11 responden 

e. Kecamatan Kedung Kandang : 
 

  
   53 = 10,6   11 responden 

4.4 Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

4.4.1 Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan 

kepatuhan pasien hipertensi, dikarenakan hal ini dapat berubah tergantung dari 

konseling yang diberikan apoteker. 

4.4.2 Variabel Bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konseling yang diberikan oleh 

apoteker kepada pasien hipertensi karena dapat merubah variabel tergantung.  

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah apotek di Kota Malang. Pengumpulan data 

dilakukan pada bulan Februari tahun 2018 hingga November 2018.  
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4.6 Bahan dan Alat/Instrumen Penelitian  

a. Kuesioner tentang kepatuhan menggunakan Morisky Medication 

Adherence Scale yang terdiri dari 8 pertanyaan dan sudah diterjemahkan 

ke dalam Bahasa Indonesia. Delapan pertanyaan tersebut meliputi saat 

lupa minum obat, dalam dua minggu adakah hari dimana lupa minum 

obat, pernah berhenti meminum obat tanpa memberitahu tenaga 

kesehatan, lupa membawa obat saat bepergian, apakah kemarin sudah 

mengkonsumsi semua obat antihipertensi, pernah berhenti minum obat 

antihipertensi saat kondisi membaik, terganggu karena pemakaian obat 

setiap hari, seringnya kesulitan dalam mengkonsumsi semua pengobatan 

antihipertensi. Pilihan tanggapan adalah “ya” atau “tidak” untuk nomor 1 

sampai 7 dan skala respon likert untuk nomor 8. Jawaban ''tidak'' dinilai 1 

dan jawaban ''ya'' dinilai 0 kecuali untuk nomor 5, di mana jawaban “ya” '' 

dinilai 1 dan “tidak'' dinilai 0. Untuk nomor 8, jika jawaban “tidak pernah” 

dinilai 1, “pernah satu kali” dinilai 0,75, “kadang-kadang” dinilai 0,5, 

“sering kali” dinilai 0,25, “selalu setiap waktu” dinilai 0. Skor total MMAS-8 

dalam rentang 0 sampai 8, dengan urutan skor <6 menunjukkan 

kepatuhan rendah, 6 sampai <8 menunjukkan kepatuhan sedang, dan 8 

menunjukkan kepatuhan tinggi (Savoldelli et al., 2012). 
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Tabel 4.1 Kunci Jawaban Kuesioner Kepatuhan 

8.  Seberapa sering anda memiliki kesulitan untuk meminum semua obat 

antihipertensi       yang anda dapatkan? 

 a. Tidak pernah   (0 dalam 1-2 bulan)     

 b. Pernah satu kali (1 kali dalam 1-2 bulan)   

 c. Kadang-kadang (2-3 kali dalam 2 bulan)   

 d. Sering kali  (2-3 kali dalam 1 bulan)   

e. Selalu setiap waktu  (3-4 kali dalam seminggu) 

b. Kuesioner tentang tingkat pengetahuan hipertensi diambil dari 

Hypertension Knowledge-Level Scale (HK-LS) hasil modifikasi yang terdiri 

dari 24 pertanyaan dengan penjelasan mengenai definisi, pengobatan 

No. Keterangan Ya Tidak 

1. Apakah anda pernah lupa untuk meminum obat 

antihipertensi? 
   

2. Apakah selama 2 minggu terakhir ini, ada hari 

dimana anda tidak meminum obat 

antihipertensi? 

   

3. Apakah anda pernah berhenti minum obat 

antihipertensi tanpa memberi tahu tenaga 

kesehatan karena merasa kondisi anda 

memburuk? (misalnya tekanan darah anda tetap 

tidak terkontrol)? 

   

4. Apakah anda pernah lupa membawa obat 

antihipertensi ketika anda berada dalam suatu 

perjalanan atau pergi keluar kota? 

   

5. Apakah kemarin anda sudah meminum semua 

obat antihipertensi anda? 
   

6. Apakah anda pernah berhenti minum obat 

antihipertensi ketika merasa kondisi anda sudah 

membaik (tekanan darah sudah terkontrol)?  

   

7. Apakah anda pernah merasa terganggu karena 

jadwal minum obat yang setiap hari?  
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(regimen, efek samping obat, cara penggunaan obat saat lupa, 

penyimpanan obat), komplikasi, kepatuhan obat, monitoring dan evaluasi, 

gaya hidup, dan diet. Skor maksimal yaitu 24 dan skor minimal yaitu 0. 

Tabel 4.2 Kunci Jawaban Pada Kuesioner Pengetahuan 

No. Pernyataan Benar Salah 

1. Penyakit tekanan darah tinggi ditandai dengan 

hasil pengukuran tekanan darah lebih besar atau 

sama dengan  140/90mmHg dari 2x pengukuran  

   

2. Gejala yang ditemui pada penderita hipertensi 

yaitu sakit kepala, terasa berat di tengkuk, dan 

perubahan emosi  

   

3. Obat antihipertensi memiliki efek samping 

hipotensi dengan gejala kepala pusing, lemas, 

pucat, pandangan kabur, dan jantung terasa 

berdebar  

   

4. Pasien hipertensi dianjurkan melakukan cek rutin 

tekanan darah satu bulan sekali pada tenaga 

kesehatan di fasilitas kesehatan tertentu (apotek, 

puskesmas, klinik, rumah sakit)  

   

5. Pasien dengan tekanan darah tinggi harus 

minum obat seumur hidup  
   

6. Meningkatnya tekanan darah karena 

bertambahnya usia sehingga pengobatan tidak 

perlu dilakukan  

   

  7. Apabila lupa minum obat antihipertensi boleh 

minum obat dengan dosis 2 kali lipat  
   

8. Obat antihipertensi harus disimpan di kulkas     

9. Obat antihipertensi dapat diminum bersamaan 

dengan teh / kopi  
   

10. Obat antihipertensi pada umumnya dapat 

diminum sebelum atau sesudah makan 
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No. Pernyataan Benar Salah 

11. Obat untuk tekanan darah tinggi harus 

dikonsumsi setiap hari  

   

12. Pasien dengan tekanan darah tinggi harus 

minum obat hanya ketika merasa sakit  

   

13. Apabila obat antihipertensi  bisa mengontrol 

tekanan darah, maka tidak perlu mengubah gaya 

hidup 

   

14. Pasien dengan tekanan darah tinggi dapat 

mengonsumsi minuman beralkohol  

   

15. Pasien dengan tekanan darah tinggi tidak boleh 

merokok  

   

16. Pasien dengan tekanan darah tinggi bebas 

mengonsumsi makanan asin selama mereka 

minum obat secara teratur 

   

17. Pasien dengan tekanan darah tinggi dianjurkan 

mengonsumsi buah dan sayuran setiap hari  

   

18. Makanan yang baik dikonsumsi pasien tekanan 

darah tinggi adalah dengan cara digoreng  

   

19. Makanan yang baik dikonsumsi pasien tekanan 

darah tinggi adalah dengan cara direbus atau 

dipanggang  

   

20. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan 

kematian jika tidak diobati  

   

21. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan 

penyakit jantung (seperti serangan jantung) jika 

tidak diobati  

   

22. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke 

jika tidak diobati  

   

23. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan gagal 

ginjal jika tidak diobati  

   

24. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan 

gangguan penglihatan jika tidak diobati  
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Tabel 4.3 Indikator Pengetahuan 

No Indikator Nomor Kuesioner 

1. Definisi 1 dan 1 

2. Terapi Farmakologi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 

3. Kepatuhan Pengobatan 6, 13 dan 16 

4. Gaya Hidup 14 dan 15 

5. Diet 17, 18 dan 19 

6. Komplikasi 20, 21, 22, 23 dan 24 

 

c. Lembar observasi konseling (check list) merupakan alat bantu untuk 

mengamati proses konseling yang diberikan apoteker pada pasien 

hipertensi. Lembar konseling ini dipegang oleh peneliti untuk mendata 

apa saja yang telah dikonselingkan oleh apoteker. Lembar observasi 

konseling ini berisi 13 pertanyaan meliputi definisi hipertensi, nama obat 

dan kekuatan, aturan pakai, indikasi, cara penggunaan obat, cara 

penyimpanan obat, lama terapi, terapi non-farmakologi, efek samping 

obat, kontraindikasi obat, interaksi obat, tindakan ketika lupa minum obat, 

komplikasi hipertensi, dan terakhir monitoring (efektifitas dan efek 

samping obat). Daftar pada lembar observasi konseling ini saling 

berkaitan juga dengan kuesioner pengetahuan yang mana pengetahuan 

pasien selain berasal dari konseling dokter tetapi juga berasal dari 

konseling yang dilakukan apoteker.  

4.7 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji ketepatan kuesioner dalam 

melakukan fungsi penelitiannya. Metode yang digunakan yaitu Bivariate Pearson 

yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total. Suatu variabel atau 
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pertanyaan dikatakan valid bila skor variabel atau pertanyaan tersebut 

berkorelasi secara signifikan dengan skor total. Penentuan kevalidan suatu 

instrumen diukur dengan membandingkan r-hitung dengan r-tabel. Adapun 

penentuan disajikan sebagai berikut (Widiyanto, 2012) :  

a. r-hitung > r-tabel atau nilai sig r < 0,05 : Valid 

b. r-hitung < r-tabel atau nilai sig r > 0,05 : Tidak Valid 

Jika ada butir yang tidak valid, maka butir yang tidak valid tersebut dikeluarkan, 

dan proses analisis diulang untuk butir yang valid saja. Dari pernyataan di atas 

dapat disimpulkan bahwa apabila ada item yang tidak valid maka diuji ulang 

dengan item yang valid.   

 Pada penelitian ini terdapat dua kuesioner untuk pasien yaitu pre 

konseling dan post konseling dengan daftar pertanyaan yang sama. Kuesioner 

tersebut divalidasi untuk mengukur pengetahuan dan kepatuhan responden. 

Responden pada uji validitas tidak boleh dimasukan kedalam sampel penelitian. 

Jadi, responden yang dipilih untuk melakukan uji validitas dan realibilitas selain 

responden yang masuk dalam sampel penelitian. 

4.8 Uji Reliabilitas 

Realibilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Metode 

yang sangat umum digunakan adalah alpha cronbach sehingga merupakan 

koefisien yang umum juga untuk mengevaluasi internal consistency yaitu 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen. Metode alpha cronbach yang 

digunakan untuk menghitung menghitung realibilitas suatu tes yang mengukur 

sikap atau perilaku. Teknik atau rumus ini dapat digunakan untuk menentukan 
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apakah suatu instrument penelitian reabel atau tidak, bila jawaban yang 

diberikan responden menginterpretasikan penilaian sikap. Kriteria suatu 

instrument penelitian dikatakan reabel dengan menggunakan teknik ini, bila 

koefisien realibilitas (r11) > 0,6 (Sofyan,2013).  

4.9 Definisi Operasional 

Berikut ini adalah jabaran dari batasan variabel yang digunakan peneliti : 

1. Pasien hipertensi 

Pasien hipertensi pada penelitian ini merupakan pasien rawat 

jalan yang tinggal di Kota Malang dan telah terdiagnosa hipertensi oleh 

dokter dengan stage I (tekanan sistolik 140-159 mmHg dan tekanan 

diastolik 90-99 mmHg) dan stage II (tekanan sistolik   60 mmHg dan 

tekanan diastolik    100 mmHg) (JNC VIII,2014) yang datang ke apotek 

di Kota Malang untuk memperoleh obat antihipertensi. 

2. Resep dan Salinan Resep 

Resep dan salinan resep pada penelitian ini adalah resep dan salinan 

resep yang ada pada pasien yang digunakan untuk menebus obat 

antihipertensi di apotek.  

3. Konseling  

Konseling adalah pemberian infromasi atau pengetahuan terhadap 

responden penelitian yang akan dilakukan oleh apoteker. Saat proses 

konseling apoteker akan memberitahu mengenai definisi hipertensi, nama 

obat dan kekuatan, aturan pakai, indikasi, cara penggunaan obat, cara 

penyimpanan obat, lama terapi, terapi non farmakologi, efek samping 

obat, kontraindikasi obat, interaksi obat, tindakan ketika lupa minum obat, 

komplikasi hipertensi dan monitoringnya (efekstivitas dan efek samping). 
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Konseling yang dilakukan oleh apoteker tersebut meliputi semua daftar 

didalam checklist yang dipegang oleh peneliti. Konseling apoteker 

dilakukan pada bulan ke-0 sebagai bentuk intervensi. Kemudian pada 

bulan 1 dan 3 dilakukan penyegaran terhadap materi konseling yang 

diberikan setelah responden mengisi kuesioner post-test dengan 

menggunakan leaflet. Berikut adalah beberapa alat bantu yang digunakan 

dalam konseling : 

a. Pillbox  

Pillbox adalah salah satu alat bantu untuk mengetahui kepatuhan 

pasien. Pillbox diberikan kepada pasien pada saat bulan ke-0 dan 

dilakukan evaluasi kemanfaatannya pada saat melakukan pretest 

yaitu pada bulan ke 1,3, dan 6.  

b. Leaflet  

Leaflet adalah alat bantu konseling yang digunakan untuk 

merefresh materi konseling pada bulan 1,3 dan 6 setelah dilakukan 

dilakukan konseling pada bulan ke-0. Leaflet ini berguna agar pasien 

dapat menyimpannya sehingga diharapkan pasien tetap mengingat 

materi konseling yang disampaikan agar meningkatkan pengetahuan 

pasien. Leaflet tersebut meliputi beberapa materi konseling yaitu 

definisi hipertensi, terapi hipertensi (obat, aturan pakai, efek samping), 

terapi non farmakologi (perbaikan pola hidup), dan komplikasi pada 

hipertensi.  

c. Checklist Konseling 

Checklist adalah alat bantu konseling ini digunakan untuk mengontrol 

materi konseling yang diberikan apoteker agar sesuai dengan yang 
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diinginkan peneliti dan sebagai pengingat apoteker pada materi 

konseling yang mungkin belum diberikan.  

4. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah pemahaman responden terkait penyakit hipertensi. 

Tingkat pengetahuan pasien tentang hipertensi dapat diukur dengan 

menggunakan kuesioner Hypertension Knowledge-Level Scale (HK-LS) 

dengan 24 pertanyaan yang sudah diterjemahkan dan dimodifikasi dalam 

Bahasa Indonesia. 

5. Kepatuhan 

Kepatuhan adalah tindakan pasien dalam melaksanakan pengobatan 

antihipertensi. Tingkat kepatuhan pada penelitian ini dapat diukur 

menggunakan kuesioner Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) 

yang berjumlah 8 pertanyaan yang sudah diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia. 

6. Apotek  

Apotek yang digunakan dalam penelitian ini adalah apotek yang berada di 

Kota Malang dan tidak berada di rumah sakit, puskesmas, klinik 

kecantikan serta menerima mahasiswa untuk melakukan penelitian di 

apotek tersebut. 
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4.10 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Pendahuluan Kuesioner 

Mengajukan izin kepada institusi Fakultas Kedokteran Univeritas Brawijaya 

untuk melakukan penelitian  

Mengajukan izin kepada pemilik sarana apotek (PSA) atau apoteker pengelola 

apotek (APA) agar dapat melakukan penelitian di tempat tersebut 

Mengumpulkan responden sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi  

Bulan ke-0 : 

diperoleh 

responden sesuai 

dengan kriteria 

inklusi dan ekslusi, 

penandatanganan 

inform consent 

sebagai bentuk 

kesepakatan 

responden untuk 

melakukan 

penelitian, mengisi 

kartu kunjungan, 

mengisi PMR, 

mengisi kuesioner 

pengetahuan dan 

kepatuhan (pretest), 

dilakukan konseling 

oleh apoteker di 

apotek dan peneliti 

mengecek kesuaian 

dengan checklist 

konseling, 

memberikan pillbox 

dan leaflet kepada 

pasien dan 

mengukur tekanan 

darah 

 

Bulan ke-1 : mengisi 

kartu kunjungan, 

mengisi kuesioner 

pengetahuan dan 

kepatuhan (post-test 

bulan ke-1), 

merefresh materi 

konseling dengan 

menggunakan 

leaflet, mengukur 

tekanan darah 

pasien, dan 

menanyakan terkait 

penggunaan pillbox 

pasien. Penelitian 

pada bulan ke-1 

dilakukan oleh Ni 

Putu Manik Astari. 

Bulan ke-3 : mengisi 

kartu kunjungan, 

mengisi kuesioner 

pengetahuan dan 

kepatuhan (post-test 

bulan ke-3), 

merefresh materi 

konseling dengan 

menggunakan 

leaflet, mengukur 

tekanan darah 

pasien dan 

menanyakan terkait 

penggunaan pillbox 

pasien. Penelitian 

pada bulan ke-3 

dilakukan oleh Nice 

Ririsana Sihite. 

Bulan ke-6 : mengisi 

kartu kunjungan, 

mengisi kuesioner 

pengetahuan dan 

kepatuhan (post-

test bulan ke-6), 

merefresh materi 

konseling dengan 

menggunakan 

leafket, mengukur 

tekanan darah 

pasien, menanyakan 

terkait penggunaan 

pillbox, dan 

memberikan tanda 

terimakasih serta 

kenang-kenangan 
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4.11 Pengumpulan Data 

1. Melakukan uji validitas dan reabilitas karena kuesioner berasal dari 

bahasa asing yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 

indonesia.  

2. Diolah hasil kedua kuesioner tersebut terhadap uji validitas dan 

reabilitas.  

3. Memberikan pre-test dan post-test berupa kuesioner untuk 

mengukur tingkat pengetahuan (Hypertension Knowledge-Level 

Scale) dan kepatuhan (Morisky Medication Adherence Scale) pada 

pasien hipertesi sebelum dan sesudah pemberian konseling dengan 

pemberian alat bantu konseling  

4. Setelah subjek mengisi semua kuesioner, barulah hasil kuesioner 

dianalisa. 

4.12 Analisis Data 

4.12.1 Kuesioner Kepatuhan 

 Perhitungan skor total jawaban kuesioner kepatuhan Morisky Medication 

Adherence Scale yang berjumlah 8 pertanyaan (MMAS-8). 

Tabel 4.4 Perhitungan Skor MMAS-8 

Nomor 1-7 YA = Skor 0 TIDAK = Skor 1 

Nomor 5 YA = Skor 1 TIDAK = Skor 0 

Nomor 8 1. Tidak pernah (0 dalam 1-2 bulan) = Skor 1 

2. Pernah satu kali (1 kali dalam 1-2 bulan) = Skor 0,75 

3. Kadang-kadang (2-3 kali dalam 2 bulan) = Skor 0,5 

4. Sering kali (2-3 kali dalam 1 bulan) = Skor 0,25 

5. Selalu setiap waktu (3-4 kali dalam seminggu = Skor 0 
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Tabel 4.5 Kategori Kepatuhan Responden 

Kategori Skor 

Kepatuhan Rendah <6 

Kepatuhan Sedang 6 - <8 

Kepatuhan Tinggi 8 

 

4.12.2 Kuesioner Pengetahuan  

  Perhitungan skor total jawaban kuesioner pengetahuan Hypertension 

Knowledge-Level Scale (HK-LS) yang berjumlah 24 pertanyaan adalah 4 skor 

untuk definisi, 4 skor untuk pengobatan, 4 skor untuk kepatuhan obat, 5 skor 

untuk gaya hidup, 2 skor untuk diet, dan 5  skor untuk komplikasi. Skor minimal 0 

dan skor maksimal 24.  

Skor hasil kuesioner masing-masing responden dihitung dengan rumus:  

     
                    

                        
      

Keterangan: 

Skor = nilai akhir yang diperoleh responden (%) 

Nilai yang diperoleh = jumlah jawaban responden yang tepat pada    kuesioner  

Nilai maksimal kuesioner = jumlah total seluruh pertanyaan pada kuesioner  

Setelah skor akhir responden dihitung, dilakukan klasifikasi tingkat pengetahuan 

responden berdasarkan tabel berikut (Arikunto, 2006): 

Tabel 4.6 Klasifikasi Pengetahuan Responden 

Kategori Skor 

Baik 76-100% 

Cukup 56-75% 

Kurang ≤55% 

Sumber: Arikunto,2006 
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4.12.3 Uji Normalitas  

  Uji normalitas dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji 

Shapiro-Wilk. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk sampel yang besar (>50 

sampel) sedangkan uji Shapiro-Wilk digunakan untuk sampel yang kecil (≤50 

sampel). Jika salah satu saja data tidak berdistribusi tidak normal (<0,05) maka 

data tersebut termasuk tidak berdistribusi normal (Oktavia, 2015).  

  Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Uji hipotesis yang digunakan yaitu: 

Ho : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha : sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika output pada uji normalitas data 

diperoleh nilai p > 0,05 sehingga Ho diterima. Jika nilai p < 0,05 maka data 

tersebut dikatakan tidak berasal dari populasi berdistribusi normal sehingga Ho 

ditolak (Oktavia, 2015). Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan pada skor 

total kuesioner pengetahuan dan kuesioner kepatuhan pada bulan ke-0 dan 

bulan ke-6. 

4.12.4 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t berpasangan jika data 

berdistribusi normal dan jika data tidak berdistribusi normal dapat menggunakan 

uji alternatif yaitu uji wilcoxon.   

1. Data Berdistribusi Normal 

Jika data berdistribusi normal menggunakan uji t berpasangan. 

Syarat uji dependent t–test adalah data berdistribusi normal, kedua 

kelompok data sama (dilakukan pengukuran 2 kali pada individu yang 

sama) dan variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik 
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(Oktavia, 2015). Uji t berpasangan digunakan untuk membandingkan nilai 

statistik 2 variabel (yang berpasangan). Uji ini biasanya digunakan untuk 

pengujian sebelum dan sesudah melakukan penelitian. Alpha (α) 

dianggap 0,05 yang artinya tingkat kesalahan yang diperbolehkan 

maksimal 5%. Hipotesis awal (Ho) dan hipotesis alternatif (H1) pada uji ini 

dapat ditentukan sebagai berikut: 

Ho = selisih nilai sama dengan nol (tidak ada perbedaan nilai sebelum 

dan sesudah perlakuan) 

H1 = selisih nilai tidak sama dengan nol (ada perbedaan nilai sebelum 

dan sesudah perlakuan) 

Jika p > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan secara statistik antara nilai sebelum dengan nilai sesudah 

perlakuan dan berlaku untuk sebaliknya jika p < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik 

antara nilai sebelum dengan nilai sesudah perlakukan (Ho ditolak) (Efendi 

dan Miranto, 2008). Pada penelitian ini uji t-berpasangan dilakukan pada 

hasil kuesioner pengetahuan dan kuesioner kepatuhan pada bulan ke-0 

dan bulan ke-6. 

2. Data Berdistribusi Tidak Normal 

Jika data tidak berdistribusi normal, uji yang digunakan yaitu uji 

wilcoxon. Uji wilcoxon adalah uji non parametrik untuk mengetahui 

adanya perbedaan antara 2 variabel yang berpasangan. Uji ini 

merupakan uji alternatif dari uji t berpasangan jika data tidak berdistribusi 

normal. Interpretasi data dilihat dari hasil signifikansi dari pengolahan 

data SPSS jika nilai signifikan < 0,05 menunjukkan ada perbedaan yang 
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bermakna antara 2 variabel dan begitu pula sebaliknya jika nilai signifikan 

> 0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara 2 

variabel (Sani, 2016). Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah: 

Ho = tidak ada perbedaan nilai tingkat pengetahuan dan kepatuhan 

sebelum dilakukan konseling dan sesudah dilakukan konseling. 

H1 = ada perbedaan nilai tingkat pengetahuan dan kepatuhan sebelum 

dilakukan konseling dan sesudah dilakukan konseling.   

Interpretasi data: jika p < 0,05 maka Ho ditolak.   

Pada penelitian ini uji wilcoxon dilakukan pada hasil kuesioner 

pengetahuan dan kuesioner kepatuhan pada bulan ke-0 dan bulan ke-6. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

5.1  Gambaran Umum Penelitian 

Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan di 15 apotek di Kota 

Malang. Pemilihan Apotek menggunakan metode stratified random sampling 

karena pengambilan sampel berdasarkan strata kecamatan yang ada di Kota 

Malang yaitu terdapat  5 kecamatan. Pemilihan sampel pasien hipertensi 

menggunakan metode purposive sampling yang sesuai dengan kriteria inklusi 

dan eksklusi. Penarikan sampel dilakukan dengan cara peneliti datang ke apotek 

yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari apotek tersebut. Data 

responden dikumpulkan oleh peneliti dan dicatat dalam lembar PMR (Patient 

Medical Report) untuk melengkapi data pasien. Berikut adalah jumlah responden 

dan apotek yang didapatkan :  

Tabel 5.1 Jumlah Apotek dan Responden 

Keterangan  Jumlah Apotek Jumlah 
Responden 

Kecamatan Sukun 1 10 

Kecamatan Kedung Kandang 1 12 

Kecamatan Lowokwaru 3 10 

Kecamatan Klojen 1 5 

Kecamatan Belimbing  2 2 

Total  8 39 

Jumlah Total Responden Bulan Ke-0 = 40 Responden  

 

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, didapatkan jumlah total apotek yang 

didapatkan yaitu 8 apotek. Berdasarkan perhitungan sampel didapatkan jumlah 

sampel minimal yaitu 53 responden, sedangkan jumlah responden penelitian
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yang didapatkan yaitu 40 responden. Perbedaan hasil sampel tersebut 

disebabkan karena keterbatasan waktu penelitian. Pada bulan ke-6 jumlah

responden menjadi 39 responden dikarenakan terdapat 1 responden yang drop 

out (meninggal dunia). Penelitian ini dilakukan selama + 6 bulan yaitu pada bulan 

Februari sampai Agustus 2018. 

5.2 Karakteristik Responden  

Pada penelitian ini didapatkan informasi mengenai data demografi pasien 

yang mencangkup jenis kelamin, usia, pekerjaan, lama diagnosa, pendidikan 

terakhir, dan pengobatan pasien.  

5.2.1 Distribusi Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada 39 responden pasien 

hipertensi yang datang ke Apotek terpilih diperoleh hasil data jenis kelamin 

pasien terdiagnosa hipertensi yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5.2 Karakteristik Jenis Kelamin Responden 

Karakteristik Jenis Kelamin 
Responden 

Frekuensi (n) Persentase 
(%) 

Laki-Laki  22 56,5 

Perempuan  17 43,5 

Total 39 100 

 

 Berdasarkan tabel 5.2 diatas didapatkan hasil karakteristik responden 

pasien hipertensi di Apotek Kota Malang dengan jenis kelamin laki-laki lebih 

banyak yaitu 22 responden dengan persentase 56,5%. 

5.2.2 Distribusi Usia  

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada 39 responden pasien 

hipertensi yang datang ke Apotek terpilih diperoleh hasil data jenis kelamin 

pasien terdiagnosa hipertensi yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini  
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Tabel 5.3 Karakteristik Usia Responden 

Karakteristik Usia Responden  Frekuensi (n) Persentase 
(%) 

< 50 tahun  6 15,4 

50-59 tahun  15 38,5 

60-69 tahun  11 28,2 

> 70 tahun  7 17,9 

Total  39 100 

 

Berdasarkan tabel 5.3 diatas, didapatkan hasil bahwa responden 

terbanyak yang terdiagnosa hipertensi yang datang ke Apotek Kota Malang 

memiliki usia dengan kisaran 50-59 tahun dengan frekuensi 15 responden 

(38,5%). 

5.2.3 Distribusi Pekerjaan  

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada 39 responden pasien 

hipertensi yang datang ke Apotek terpilih diperoleh hasil data pekerjaan pasien 

terdiagnosa hipertensi yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5.4 Karakteristik Pekerjaan Responden 

Karakteristik Pekerjaan 
Responden  

Frekuensi (n) Persentase 
(%) 

PNS 6 15,4 

Pengajar 4 10,3 

Wiraswasta  7 17,9 

Ibu Rumah Tangga  7 17,9 

Pensiunan  12 30,8 

Lain-Lain  3 7,7 

Total  39 100 

 

Berdasarkan tabel 5.4 diatas, pekerjaan responden  terdiagnosa 

hipertensi yang datang ke Apotek Kota Malang didominisi oleh pensiunan 

sebanyak 12 responden (30,8%). 
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5.2.4 Distribusi Lama Diagnosis  

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada 39 responden pasien 

hipertensi yang datang ke Apotek terpilih diperoleh hasil data lama diagnosa 

hipertensi pasien yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5.5 Karakteristik Lama Diagnosa Responden 

Karakteristik Lama Diagnosa 
Responden  

Frekuensi (n) Persentase 
(%) 

< 1 tahun  2 5,1 

1-10 tahun  27 69,2 

11-20 tahun  4 10,3 

> 20 tahun  6 15,4 

Total  39 100 

 

Berdasarkan tabel 5.5 diatas, lama diagnosa hipertensi pada responden 

yang datang ke Apotek Kota Malang terbanyak yaitu dalam rentang 1-10 tahun 

(69,2%). 

5.2.5 Distribusi Pendidikan Terakhir  

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada 39 responden pasien 

hipertensi yang datang ke Apotek terpilih diperoleh hasil data pendidikan terakhir 

hipertensi pasien yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5.6 Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden 

Karakteristik Pendidikan Terakhir 
Responden  

Frekuensi (n) Persentase (%) 

SD 3 7,7 

SMP 7 17,9 

SMA 7 17,9 

PT 22 56,5 

Total  39 100 

 

Berdasarkan tabel 5.6 diatas, pendidikan terakhir responden pasien 

hipertensi yang datang ke Apotek Kota Malang yang paling banyak yaitu pada 

Perguruan Tinggi sebanyak 22 responden (56,5%) 
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5.2.6 Distribusi Pengobatan Pasien 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada 39 responden pasien 

hipertensi yang datang ke Apotek terpilih diperoleh hasil data pengobatan pasien 

hipertensi yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5.7 Karakteristik Pengobatan Responden 

Nama Obat   Frekuensi (n) Persentase 
(%) 

Amlodipine 19 48,7 

Valsartan 1 2,6 

Lisinopril 1 2,6 

Amlodipine + Valsartan 9 23 

Amlodipine + Spironolakton 1 2,6 

Amlodipine + Ramipril 1 2,6 

Amlodipine + Lisinopril 1 2,6 

Cendesartan + Spironolakton 2 5,1 

Valsartan + Nifedipin 1 2,6 

Ramipril + Bisoprolol Fumarat 1 2,6 

Amlodipine + Candesartan + 
Bisoprolol 

1 2,6 

Valsartan + Furosemid + 
Spironolakton 

1 2,6 

Total 39 100 

  

Berdasarkan tabel 5.7 diatas, pengobatan yang paling banyak digunakan 

oleh responden terdiagnosa hipertensi yang datang ke Apotek Kota Malang 

adalah amlodipine sebanyak 19 responden (48,7%). 

5.3 Validitas dan Reabilitas  

Pada penelitian ini menggunakan dua kuesioner yaitu kuesioner 

pengetahuan dan kuesioner kepatuhan. Kuesioner pengetahuan menggunakan 

Hypertension Knowledge-Level Scale (HK-LS) yang isinya 24 pertanyaan yang 

telah dimodifikasi. Kuesioner tersebut dimodifikasi untuk menyesuaikan 

pertanyaan yang diberikan kepada responden penelitian, sehingga diperlukan uji 

validitas dan reabilitas agar kuesioner tersebut dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur dan dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai instrumen 
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penelitian. Sedangkan untuk kuesioner kepatuhan menggunakan Morisky 

Medication Adherence Scale berjumlah 8 pertanyaan (MMAS-8). Kuesioner pada 

penelitian ini diuji dengan menggunakan program IBM SPSS 20.  

5.3.1 Hasil Uji Validitas  

Pada penelitian ini uji validitas digunakan untuk menguji ketepatan 

kuesioner dalam melakukan fungsi penelitiannya. Uji validitas dilakukan terhadap 

24 pertanyaan kuesioner pengetahuan dan 8 pertanyaan kuesioner kepatuhan. 

Metode yang digunakan yaitu Bivariate Pearson yaitu mengkorelasikan skor item 

dengan skor total. Suatu variabel atau pertanyaan dikatakan valid bila skor 

variabel atau pertanyaan tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor total. 

Penentuan kevalidan suatu instrumen diukur dengan membandingkan r-hitung 

dengan r-tabel (0,361). Adapun penentuan disajikan sebagai berikut (Widiyanto, 

2012) : 

a. r-hitung > r-tabel atau nilai sig r < 0,05 : valid  

b. r-hitung < r-tabel atau nilai sig r > 0,05 : tidak valid   

Tabel 5.8 Hasil Uji Validitas Kuesioner Pengetahuan 

Item r 
hitung 

sig.(2-tailed) Interpretasi 

P1 0,438 0,016 Valid 

P2 0,366 0,047 Valid 

P3 0,391 0,033 Valid 

P4 0,417 0,022 Valid 

P5 0,390 0,033 Valid 

P6 0,502 0,005 Valid 

P7 0,729 0,000 Valid 

P8 0,715 0,000 Valid 

P9 0,802 0,000 Valid 

P10 0,387 0,034 Valid 

P11 0,417 0,022 Valid 

P12 0,431 0,017 Valid 

P13 0,646 0,000 Valid 

P14 0,548 0,020 Valid 
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P15 0,462 0,010 Valid 

P16 0,485 0,007 Valid 

P17 0,514 0,004 Valid 

P18 0,739 0,000 Valid 

P19 0,485 0,007 Valid 

P20 0,428 0,018 Valid 

P21 0,428 0,018 Valid 

P22 0,428 0,018 Valid 

P23 0,429 0,018 Valid 

P24 0,423 0,020 Valid 

 

Tabel 5.9 Hasil Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan 

Item  r 
hitung  

sig.(2-tailed) Interpretasi  

K1 0,416 0,022 Valid 

K2 0,632 0,000 Valid 

K3 0,697 0,000 Valid 

K4 0,478 0,008 Valid 

K5 0,597 0,000 Valid 

K6 0,743 0,000 Valid 

K7 0,519 0,003 Valid 

K8 0,585 0,001 Valid 

 

 Berdasarkan data pada tabel 5.8 dan 5.9 diatas semua pertanyaan 

memenuhi persyaratan dalam kategori valid yaitu nilai korelasi (sig.(2-tailed)) < 

taraf signifikani (α) sebesar 0,05 atau nilai r hitung > r tabel sebesar 0,361 

sehingga kedua kuesioner tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam 

penelitian ini. 

5.3.2 Hasil Uji Reabilitas  

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama pula. Pada penelitian ini 

metode yang digunakan adalah Alpha Cronbach’s karena metode ini sangat 

umum digunakan dalam uji reabilitas. Kriteria suatu instrument penelitian 
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dikatakan reabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reabilitas (r11) > 

0,6 (Sofyan, 2013). Hasil pengujian reabilitas kuesioner pengetahuan dan 

kepatuhan ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 5.10 Hasil Uji Reabilitas Kuesioner Pengetahuan dan Kepatuhan 

Item  Cronbach's Alpha Jumlah 
Pertanyaan  

Keterangan 

K. Pengetahuan  0,737 24 Reliabel  

K. Kepatuhan  0,734 8 Reliabel  

 

Berdasarkan tabel 5.10 diatas,  kuesioner pengetahuan yang terdiri dari 

24 pertanyaan dan kuesioner kepatuhan yang terdiri dari 8 pertanyaan 

semuanya memiliki hasil yang memenuhi persyaratan masuk dalam rentang 

reabel yaitu nilai Cronbach’s Alpa > 0,06 sehingga kedua kuesioner dapat 

digunakan dalam penelitian ini. 

5.4 Hasil Check List Konseling  

Konseling dilakukan pada bulan ke-0 dan dilakukan pada 40 responden. 

Berdasarkan data penelitian dari 40 responden tersebut, diperoleh data hasil 

check list pasien hipertensi yang ditunjukkan dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 5.11 Hasil Check List Konseling 

 

Berdasarkan tabel 5.11 diatas, informasi yang sering didapatkan 

responden saat dilakukan konseling yaitu terkait dengan aturan pakai obat 

dengan persentas 100%, sedangkan untuk informasi yang jarang didapatkan 

responden saat dilakukannya konseling yaitu terkait dengan interaksi obat yaitu 

dengan persentase 15%. 

5.5 Hasil Rata-Rata Tekanan Darah Pasien Hipertensi 

Dalam penelitian dilakukan pengukuran tekanan darah kepada para 

responden, sehingga dapat diperoleh data hasil tekanan darah pasien hipertensi 

yang ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :  

Tabel 5.12 Rata-Rata Tekanan Darah Pasien Hipertensi 

Perlakuan  Rata-rata tekanan darah 

Sebelum konseling (Bulan ke-0) 138/87 mmHg 

Setelah konseling (Akhir Bulan ke-6) 136/84 mmHg 

 

Berdasarkan tabel 5.12 diatas, didapatkan nilai rata-rata tekanan darah 

bulan ke-0  lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan darah pada bulan ke-6. Hal 

No.  Informasi Obat  Disampaikan 
(%)  

Tidak 
Disampaikan 

(%) 

1 Definisi hipertensi 92,5 7,5 

2 Nama obat dan kekuatan 95 5 

3 Aturan pakai 100 0 

4 Indikasi 95 5 

5 Cara penyimpanan obat 47,5 52,5 

6 Lama terapi 60 40 

7 Terapi non farmakologi (modifikasi 
gaya hidup dan kebiasaan makan) 

95 5 

8 Efek samping obat 90 10 

9 Kontraindikasi obat 17,5 82,5 

10 Interaksi obat 15 85 

11 Tindakan ketika lupa minum obat 37,5 62,5 

12 Komplikasi hipertensi 82,5 17,5 

13 Monitoring (efektifitas dan ESO) 37,5 62,5 
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tersebut menunjukkan adanya penurunan tekanan darah pada responden 

setelah dilakukan konseling. 

5.6 Hasil Uji Kuesioner  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hypertension 

Knowlegde-Level Scale (HK-LS) yang digunakan untuk kuesioner tingkat 

pengetahuan dan Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) yang 

digunakan untuk kuesioner tingkat kepatuhan.  

5.6.1 Hasil Uji Kuesioner Pengetahuan  

Berdasarkan hasil kuesioner pengetahuan dari 39 responden yang 

terdiagnosa hipertensi yang datang ke Apotek Kota Malang, didapatkan jawaban 

kuesioner dari hasil pengetahuan: 

Tabel 5.13 Hasil Kuesioner Pengetahuan 

No Pernyataan 

Jumlah Responden (n=39) 

Bulan ke-0 Bulan ke-6 

Skor 1 Skor 0 Skor 1 Skor 0 

1. Penyakit tekanan darah 

tinggi ditandai dengan hasil 

pengukuran tekanan darah 

lebih besar atau sama 

dengan 140/90 mmHg dari 

2x pengukuran  

37 

(94,9%) 

2 

(5,1%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

2. Gejala yang ditemui pada 

penderita hipertensi yaitu 

sakit kepala, terasa berat di 

tengkuk, dan perubahan 

emosi  

36 

(92,3%) 

3 

(7,7%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

3. Obat antihipertensi memiliki 

efek samping hipotensi 

dengan gejala kepala 

pusing, lemas, pucat, 

pandangan kabur, dan 

jantung terasa berdebar  

12 

(30,8%) 

27 

(69,2%) 

23 

(59%) 

16 

(41%) 
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No Pernyataan 

Jumlah Responden (n=39) 

Bulan ke-0 Bulan ke-6 

Skor 1 Skor 0 Skor 1 Skor 0 

4. Pasien hipertensi 
dianjurkan melakukan cek 
rutin tekanan darah satu 
bulan sekali pada tenaga 
kesehatan di fasilitas 
kesehatan tertentu (apotek, 
puskesmas, klinik, rumah 
sakit) 

37 
(94,9%) 

2 
(5,1%) 

39 
(100%) 

0 
(0%) 

5. Pasien dengan tekanan 

darah tinggi harus minum 

obat seumur hidup  

32 

(82,1%) 

7 

(17,9%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

6. Meningkatnya tekanan 

darah karena 

bertambahnya usia 

sehingga pengobatan tidak 

perlu dilakukan  

34 

(87,2%) 

5 

(12,8%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

  7. Apabila lupa minum obat 

antihipertensi boleh minum 

obat dengan dosis 2 kali 

lipat  

37 

 

(94,9%) 

2 

(5,1%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

8. Obat antihipertensi harus 

disimpan di kulkas  

36 

(92,3%) 

3 

(7,7%) 

38 

(97,4%) 

1 

(2,6%) 

9. Obat antihipertensi dapat 

diminum bersamaan 

dengan teh / kopi  

38 

(97,4%) 

1 

(2,6%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

10. Obat antihipertensi pada 

umumnya dapat diminum 

sebelum atau sesudah 

makan 

38 

(97,4%) 

1 

(2,6%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

11. Obat untuk tekanan darah 

tinggi harus dikonsumsi 

setiap hari  

37 

(94,9%) 

2 

(5,1%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

12. Pasien dengan tekanan 

darah tinggi harus minum 

obat hanya ketika merasa 

sakit  

33 

(84,6%) 

6 

(15,4%) 

38 

(97,4%) 

1 

(2,6%) 

13. Apabila obat antihipertensi  

bisa mengontrol tekanan 

darah, maka tidak perlu 

mengubah gaya hidup 

34 

(87,2%) 

5 

(12,8%) 

37 

(94,9%) 

2 

(5,1%) 
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No Pernyataan 

Jumlah Responden (n=39) 

Bulan ke-0 Bulan ke-6 

Skor 1 Skor 0 Skor 1 Skor 0 

14. Pasien dengan tekanan 

darah tinggi dapat 

mengonsumsi minuman 

beralkohol  

37 

(94,9%) 

2 

(5,1%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

15. Pasien dengan tekanan 

darah tinggi tidak boleh 

merokok  

33 

(84,6%) 

6 

(15,4%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

17. Pasien dengan tekanan 

darah tinggi dianjurkan 

mengonsumsi buah dan 

sayuran setiap hari  

37 

(94,9%) 

2 

(5,1%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

18. Makanan yang baik 

dikonsumsi pasien tekanan 

darah tinggi adalah dengan 

cara digoreng  

36 

(92,3%) 

3 

(7,7%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

19. Makanan yang baik 

dikonsumsi pasien tekanan 

darah tinggi adalah dengan 

cara direbus atau 

dipanggang  

38 

(97,4%) 

1 

(2,6%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

20. Tekanan darah tinggi dapat 

menyebabkan kematian jika 

tidak diobati  

36 

(92,3%) 

3 

(7,7%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

21. Tekanan darah tinggi dapat 

menyebabkan penyakit 

jantung (seperti serangan 

jantung) jika tidak diobati  

38 

(97,4%) 

1 

(2,6%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

22. Tekanan darah tinggi dapat 

menyebabkan stroke jika 

tidak diobati  

38 

(97,4%) 

1 

(2,6%) 

39 

(100%) 

0 

(0%) 

23. Tekanan darah tinggi dapat 

menyebabkan gagal ginjal 

jika tidak diobati  

31 

(79,5%) 

8 

(20,5%) 

38 

(97,4%) 

1 

(2,6%) 

24. Tekanan darah tinggi dapat 

menyebabkan gangguan 

penglihatan jika tidak 

diobati  

27 

(69,2%) 

12 

(30,8%) 

38 

(97,4%) 

1 

(2,6%) 
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Score 1 menunjukkan apabila jawaban pasien sesuai dengan kunci 

jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut yang dapat dilihat pada tabel 4.2 

dan score 0 apabila jawaban pasien tidak sesuai dengan kunci jawaban 

pertanyaan tersebut. Pada jawaban kuesioner yang diisi oleh responden dapat 

dikategorikan menjadi 3 yaitu baik, cukup dan kurang. Kategori tersebut dapat 

diperoleh dengan cara menghitung jumlah jawaban benar (score 1) di bagi 

seluruh item kuesioner dan dikalikan 100%, kemudian hasil yang diperoleh 

dicocokkan dengan pengkategorian yang dibuat oleh Arikunto (2006) yaitu 

dikatakan baik bila persentase mencapai 76-100%, cukup bila 56-75% dan 

kurang bila kurang dari 56%. 

Tabel 5.14 Hasil Jawaban Kuesioner Berdasarkan Beberapa Indikator 

No.  Indikator Bulan ke-0 Bulan ke-6 

Score 1 Score 0 Score 1 Score 0 

1 Definisi  93,6% 6,4% 100% 0% 

2 Pengobatan  85,5% 14,5% 94,9% 5,1% 

3 Kepatuhan Obat  89,8% 10,2% 96,6% 3,4% 

4 Gaya Hidup  89,8% 10,2% 100% 0% 

5 Diet  94,9% 5,1% 100% 0% 

6 Komplikasi  87,2% 12,8% 98,9% 1,1% 

  

Berdasarkan tabel 5.14 diatas, pada bulan ke-0 indikator diet  yang paling 

banyak dijawab benar (Score 1) oleh responden dengan persentase 94,9%. 

Sedangkan pada bulan ke-6 setelah diberikan konseling, indikator definisi, diet 

dan gaya hidup yang paling banyak dijawab benar oleh responden dengan 

persentase 100%. 

Tabel 5.15 Pre-Test dan Post-Test Kuesioner Pengetahuan Responden 

Tingkat 
Pengetahuan 

Pengetahuan bulan ke-0 
(Pre-Test) 

Pengetahuan bulan ke-6 
(Post-Test) 

Baik 36 (92,3%) 39 (100%) 

Cukup 3 (7,7%) 0 

Kurang 0 0 

Total 39 (100%) 39 (100%) 
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Berdasarkan tabel 5.15 diatas, pre-test kuesioner pengetahuan yang 

dimana responden belum mendapatkan konseling dari apoteker didapatkan hasil 

bahwa tingkat pengetahuan pasien baik dengan frekuensi 37 responden (92,3%) 

dan cukup hanya 3 responden (7,7%). Sedangkan pada hasil post-test kuesioner 

pengetahuan yang dimana responden sudah mendapatkan konseling dari 

apoteker, didapatkan hasil bahwa dari semua responden tingkat 

pengetahuannya menjadi baik dengan persentase 100%.  

5.6.2 Hasil Uji Kuesioner Kepatuhan  

Berdasarkan hasil kuesioner pengetahuan dari 39 responden yang 

terdiagnosa hipertensi yang datang ke Apotek Kota Malang, didapatkan jawaban 

kuesioner pre-test (bulan ke-0) dan post-test (bulan ke-6) yang ditunjukkan pada 

tabel berikut :  

Tabel 5.16 Hasil Kuesioner Kepatuhan 

No Keterangan 
Bulan Ke-0 Bulan Ke-6 

Skor 1 Skor 0 Skor 1 Skor 0 

1. Apakah anda pernah lupa 
untuk meminum obat 
antihipertensi ? 

9 
(23,1%) 

30 
(76,9%) 

15 
(38,5%) 

24 
(61,5%) 

2. Apakah selama 2 minggu 
terakhir ini, ada hari dimana 
anda tidak meminum obat 
antihipertensi ? 

22 
(56,4%) 

17 
(43,6%) 

24 
(61,5%) 

15 
(38,5%) 

3. Apakah anda pernah 
berhenti minum obat 
antihipertensi tanpa 
memberi tahu tenaga 
kesehatan karena merasa 
kondisi anda memburuk? 
(misalnya tekanan darah 
anda tetap tidak terkontrol)?  
 

31 
(79.5%) 

8 
(20,5%) 

35 
(89,7%) 

4 
(10,3%) 

4. Apakah anda pernah lupa 
membawa obat 
antihipertensi ketika anda 
berada dalam suatu 
perjalanan atau pergi keluar 
kota?  

30 
(76,9%) 

9 
(23,1%) 

 
 

25 
(64,1%) 

 
 

14 
(35,9%) 
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No Keterangan 
Bulan Ke-0 Bulan Ke-6 

Skor 1 Skor 0 Skor 1 Skor 0 

5. Apakah anda pernah 
berhenti minum obat 
antihipertensi ketika merasa 
kondisi anda sudah 
membaik (tekanan darah 
sudah terkontrol)?  
 

28 
(71,8%) 

11 
(28,2%) 

 
 

32 
(82,1%) 

 
 

7 
(17,9%) 

6. Apakah anda pernah 
merasa terganggu karena 
jadwal minum obat yang 
setiap hari?  
 

31 
(79,5%) 

8 
(20,5%) 

31 
(79,5%) 

8 
(20,5%) 

7. Apakah anda pernah 
merasa terganggu karena 
jadwal minum obat yang 
setiap hari?  
 

31 
(79,5%) 

8 
(20,5%) 

31 
(79,5%) 

8 
(20,5%) 

 

No Keterangan Tidak 
Pernah 

Pernah 
Satu 
Kali 

Kadang-
Kadang 

Sering 
Sekali 

Selalu 
Setiap 
Waktu 

8. Seberapa sering 
anda memiliki 
kesulitan untuk 
meminum semua 
obat antihipertensi 
yang anda dapatkan  

Bulan Ke-0 

26 
(66,7%) 

7 
(17,9%) 

4 
(10,3%) 

2 
(5,1%) 

- 

Bulan Ke-6 

22 
(56,4%) 

8 
(20,5%) 

2 
(5,1%) 

5 
(12,9%) 

2 
(5,1%) 

 

 Berdasarkan tabel 5.16 diatas, pada soal no 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 apabila 

responden menjawab “Ya” maka mendapatkan skor 0 yang menggambarkan 

ketidakpatuhan dan apabila menjawab “Tidak” maka mendapat skor 1 yang 

menggambarkan kepatuhan responden terhadap pengobatan. Jumlah responden 

yang menjawab “Ya” terbesar antara soal no. 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 sebelum 

dilakukan konseling (bulan ke-0) adalah pada soal no. 3 terkait apakah 

responden pernah berhenti mengkonsumsi obat tanpa pengetahuan dokter dan 

soal no.7 terkait apakah responden merasa terganggu dengan jadwal minum 

obat antihipertensi yang didapatkan sebesar 31 responden (79,5%). Tetapi pada 
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soal no. 5 apabila pasien menjawab “Ya” maka mendapatkan skor 1 yang 

menggambarkan kepatuhan dan apabila responden menjawab “Tidak” maka 

mendapat skor 0 yang menggambarkan ketidakpatuhan responden terhadap 

pengobatan. Akan tetapi hasil tersebut mengalami penurunan setelah dilakukan 

konseling (bulan ke-6), ketidakpatuhan pasien hanya terlihat pada soal no. 3 

yaitu banyak pasien yang menjawab “Ya” sebesar 35 responden (89,7%). 

Sedangkan, pada soal no. 5 setelah dilakukan konseling responden yang 

menjawab “Ya” meningkat menjadi 38 responden (87,4%) yang berarti kepatuhan 

pasien meningkat dilihat dari konsumsi obat pada hari sebelumnya.  Selanjutnya, 

pada pertanyaan no. 8 merupakan jawaban responden yang akan 

menggambarkan kesulitan pasien dalam minum obat.  

Tabel 5.17 Pre-Test dan Post-Test Kuesioner Kepatuhan Responden 

Tingkat Kepatuhan  Kepatuhan bulan ke-0 
(Pre-Test) 

Kepatuhan bulan ke-6 
(Post-Test) 

Tinggi 5 (12,8%) 10 (25,6%) 

Sedang  17 (43,6%) 11 (28,2%) 

Rendah 17 (43,6%) 18 (46,2%) 

Total  39 (100%) 39 (100%) 

 

 Berdasarkan tabel 5.17 diatas, pre-test kuesioner tingkat kepatuhan yang 

dimana responden belum mendapatkan konseling dari apoteker, didapatkan hasil 

kepatuhan pasien tergolong rendah hingga sedang karena memiliki hasil 

frekuensi yang sama yaitu sebanyak 17 responden (43,6%). Sedangkan pada 

hasil post-test kuesioner tingkat kepatuhan yang dimana responden telah 

mendapatkan konseling dari apoteker, didapatkan hasil bahwa rata-rata 

kepatuhan pasien masih tergolong rendah dengan frekuensi terbayak yaitu 18 

reponden (46,3%). 
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5.7 Hasil Uji Normalitas  

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Shapiro-Wilk karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini < 50 sampel 

yaitu sebanyak 39 sampel dan dikatakan normal apabila nilai kemaknaannya > 

0,05. 

Tabel 5.18 Uji Normalitas Pengetahuan 

No Data Bermakna  Keterangan 

1 Kuesioner Pre-test  0,821 > 0,05 Berdistribusi Normal  

2 Kuesioner Pro-test 0,942 > 0,05  Berdistribusi Normal  

 

Tabel 5.19 Uji Normalitas Kepatuhan 

No Data Bermakna  Keterangan 

1 Kuesioner Pre-test  0,160  > 0,05 Berdistribusi Normal  

2 Kuesioner Pro-test 0,618 > 0,05  Berdistribusi Normal  

 

Berdasarkan tabel 5.18 dan 5.19  diatas, uji normaltas pengetahuan dan 

kepatuhan pada data pre-test dan post-test didapatkan hasil bahwa data 

berdistribusi normal karena memiliki nilai kemaknaan masing-maisng data yang  

> 0,05. 

5.8 Hasil Uji Paired T-Test  

Pada penelitian ini untuk uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan yang signifikan antara sebelum dilakukan konseling dan sesudah 

dilakukan konseling terhadap pengetahuan responden serta kepatuhan 

responden. Uji hipotesis menggunakan uji t-berpasangan karena saat uji 

normalitas data berdistribusi normal dan biasanya uji ini digunakan untuk menguji 

sebelum dan sesudah melakukan penelitian. Alpha (α) dianggap 0,05 yang 

artinya tingkat kesalahan yang diperbolehkan maksimal 5%. Data dapat 

dikatakan signifikan apabila p (<0,05). Hipotesis awal (H0) dan hipotesis alternatif 

(H1) pada uji ini dapat ditentukan sebagai berikut : 
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H0 = selisih nilai sama dengan nol (tidak ada perbedaan nilai sebelum dan 

sesudah perlakuan.  

H1 = selisih nilai tidak sama dengan nol (ada perbedaan nilai sebelum dan 

sesudah perlakuan) 

Tabel 5.20 Hasil Uji Komparasi Pengetahuan dan Kepatuhan 

Data  Nilai 
Signifikansi  

Keterangan  

Skor Pengetahuan Sebelum dan 
Sesudah Konseling 

0.000 Signifikan 

Skor Kepatuhan Sebelum dan Sesudah 
Konseling 

0,254 Tidak Signifikan 

 

Berdasarkan tabel 5.20 diatas, hasil uji komparasi pengetahuan yaitu 

sebelum dan sesudah konseling didapatkan hasil nilai signifikansi < 0,05 maka 

data dapat dinyatakan signifikan yaitu adanya perbedaan tingkat pengetahuan 

sebelum dan sesudah dilakukan konseling Apoteker. Tetapi pada hasil uji 

komparasi kepatuhan yaitu sebelum dan sesudah konseling didapatkan hasil 

nilai signifikansi > 0,05 maka data dapat dinyatakan tidak signifikan yaitu tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara tidak ada perubahan tingkat 

kepatuhan sebelum dan sesudah dilakukan konseling.  

5.9 Faktor Perancu  

Terdapat beberapa faktor perancu yang mungkin dapat mempengaruhi 

pengetahuan dan kepatuhan responden hipertensi, antara lain jenis kelamin, 

usia, pekerjaan, pendidikan terakhir dan lama diagnosa. Oleh sebab itu maka 

perlu dilakukan analisis terhadap faktor perancu tersebut dengan menggunakan 

metode statistik yang sesuai, sehingga dapat ditentukan apakah faktor perancu 

tersebut memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian.  
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5.9.1 Faktor Perancu Jenis Kelamin  

Berikut ditampilkan hasil tabulasi silang dari 39 responden antara jenis 

kelamin dengan tingkat pengetahuan dan tingkat kepatuhan : 

Tabel 5.21 Tabulasi Silang Jenis Kelamin dan Tingkat Pengetahuan 

Karakteristik 
Responden 

Tingkat Pengetahuan Total 

Baik Cukup Kurang 

Laki-Laki 22 (56,4%) 0 0 22 (56,4%) 

Perempuan 17 (43,6%) 0 0 17 (43,6%) 

Total 39 (100%) 0 0 39 (100%) 

 
Tabel 5.22 Tabulasi Silang Jenis Kelamin dan Tingkat Kepatuhan 

Karakteristik 
Responden 

Tingkat Kepatuhan Total 

Tinggi Sedang  Rendah 

Laki-Laki 5 (12,8%) 2 (5,1%) 15 (38,5%) 22 (56,4%) 

Perempuan  4 (10,3%) 2 (5,1%) 11 (28,2%) 17 (43,6%) 

Total  9 (23,1%) 4 (10,3%) 26 (66,6%) 39 (100%) 

 

Berdasarkan tabel 5.21 dan 5.22 diatas, seluruh responden pada jenis 

kelamin (laki-laki dan perempuan) memiliki kategori baik dengan jumlah 

responden yaitu 39 responden (100%). Sedangkan pada hasil tingkat kepatuhan, 

seluruh responden berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) 

tergolong dalam kepatuhan rendah yaitu sebanyak 26 responden (66,6%) dari 

total 39 responden. 

Tabel 5.23 Korelasi Jenis Kelamin dengan Pengetahuan dan Kepatuhan 

Kategori  p-value Keterangan  Koefisien 
Korelasi  

Kekuatan 
Hubungan  

Pengetahuan   - -   -  - 

Kepatuhan  0,000 signifikan  0,000 sangat lemah  

 

Berdasarkan tabel 5.23 diatas, untuk mengetahui hubungan jenis kelamin 

dengan pengetahuan dan kepatuhan dilakukan analisis dengan metode lambda 

karena berupa variabel nominal/ordinal. Dari analisis lamda tersebut didapatkan 

hasil untuk korelasi kepatuhan saja karena pada kategori pengetahuan dilihat 
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dari faktor perancu jenis kelamin semua responden (39 responden) memiliki 

kategori baik sehingga tidak dapat diuji korelasi. Selanjutnya untuk hasil 

hubungan jenis kelamin dan kepatuhan didapatkan nilai p value 0,000 (<0,05) 

dan koefisien korelasi 0,000 yang menunjukkan keeratan hubungan antara jenis 

kelamin dan kepatuhan yang sangat lemah.  

5.9.2 Faktor Perancu Usia  

Berikut ditampilkan hasil tabulasi silang dari 39 responden antara usia 

dengan tingkat pengetahuan dan tingkat kepatuhan : 

Tabel 5.24 Tabulasi Silang Usia dan Tingkat Pengetahuan 

Karakteristik 
Responden 

Tingkat Pengetahuan Total  

Baik Cukup Kurang  

< 50 tahun  6 (15,4%) 0 0 6 (15,4%) 

50-59 tahun 15 (38,5%) 0 0 15 (38,5%) 

60-69 tahun  11 (28,2%) 0 0 11 (28,2%) 

> 70 tahun 7 (17,9%) 0 0 7 (17,9%) 

Total  39 (100%) 0 0 39 (100%) 

 

Tabel 5.25 Tabulasi Silang Usia dan Tingkat Kepatuhan 

Karakteristik 
Responden 

Tingkat Kepatuhan Total 

Tinggi Sedang  Rendah 

< 50 tahun  1 (2,6%) 0 5 (12,8%) 6 (15,4%) 

50- 
59 tahun 

3 (7,7%) 0 12 (30,8%) 15 (38,5%) 

60-69 tahun  2 (5,1%) 2 (5,15%) 7 (17,9%) 11 (28,2%) 

> 70 tahun 3 (7,7%) 2 (5,15%) 2 (5,1%) 7 (17,9%) 

Total  9 (23,1%) 4 (10,3%) 26 (66,6%) 39 (100%) 

 

Berdasarkan tabel 5.24 dan 5.25  diatas, pada hasil tabulasi silang faktor 

perancu usia didapatkan hasil semua responden dengan usia berapapun 

memiliki kategori pengetahuan baik yaitu sejumlah 39 responden. Sedangkan 

hasil tabulasi silang faktor perancu usia pada tingkat kepatuhan, didapatkan 

sebagian responden dengan usia berapapun termasuk dalam kategori kepatuhan 
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yang rendah dengan jumlah 26 responden (66,6%) dari 39 responden. Kategori 

kepatuhan rendah terbanyak terdapat pada usia 50-59 tahun dengan 12 

responden (30,8%) 

Tabel 5.26 Korelasi Usia dengan Pengetahuan dan Kepatuhan 

Kategori  p-
value 

Keterangan  Koefisien 
Korelasi  

Kekuatan 
Hubungan  

Pengetahuan  - - - - 

Kepatuhan  0,327 tidak signifikan 0,155 sangat lemah 

 

Berdasarkan data tabel 5.26 diatas, untuk mengetahui hubungan usia 

dengan pengetahuan dan kepatuhan dilakukan analisis dengan menggunakan 

metode spearman karena berupa variabel ordinal. Pada kategori pengetahuan 

tidak dapat dilakukan analisis korelasi karena pada usia berapapun dari semua 

responden (39 responden) termasuk dalam kategori pengetahuan yang baik. 

Kemudian pada kategori kepatuhan memiliki nilai p value 0,327 (>0,05) sehingga 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan kepatuhan dan 

didapatkan nilai koefisien korelasi 0,155  yang menunjukkan keeratan hubungan 

berdasarkan hasil tersebut sangat lemah. 

5.9.3 Faktor Perancu Pekerjaan  

Berikut ditampilkan hasil tabulasi silang dari 39 responden antara 

pekerjaan dengan tingkat pengetahuan dan tingkat kepatuhan : 

Tabel 5.27 Tabulasi Silang Pekerjaan dan Tingkat Pengetahuan 

Karakteristik 
Responden 

Tingkat Pengetahuan Total  

Baik Cukup Kurang  

PNS 6 (15,4%)  0 0 6 (15,4%)  

Pengajar  4 (10,3%) 0 0 4 (10,3%) 

Wiraswasta 7 (17,9%) 0 0 7 (17,9%) 

IRT 7 (17,9%) 0 0 7 (17,9%) 

Pensiunan  12 (30,8%) 0 0 12 (30,8%) 

Lain-lain 3 (7,7%) 0 0 3 (7,7%) 

Total  39 (100%) 0 0 39 (100%) 
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Tabel 5.28 Tabulasi Silang Pekerjaan dan Tingkat Kepatuhan 

Karakteristik 
Responden 

Tingkat Kepatuhan Total 

Tinggi Sedang  Rendah 

PNS 0 0 6 (15,4%) 6 (15,4%) 

Pengajar  2 (5,1%) 0 2 (5,1%) 4 (10,3%) 

Wiraswasta 1 (2,6%) 1 (2,6%) 5 (12,8%) 7 (17,9%) 

IRT 2 (5,1%) 1 (2,6%) 4 (10,2%) 7 (17,9%) 

Pensiunan  4 (10,3%) 2 (5,1%) 6 (15,4%) 12 (30,8%) 

Lain-lain 0 0 3 (7,7%) 3 (7,7%) 

Total  9 (23,1%) 4 (10,3%) 26 (66,6%) 39 (100%) 

 

Berdasarkan tabel 5.27 dan 5.28  diatas, tingkat pengetahuan semua 

jenis pekerjaan memiliki tingkat pengetahuan dengan kategori baik yaitu 

sebanyak 39 responden (100%). Sedangkan pada tingkat kepatuhan dari semua 

pekerjaan responden tergolong dalam kategori rendah yaitu sebanya 26 

responden (66,6%) dari 39 responden. Pekerjaan PNS sebanyak 6 responden 

(15,4%) tergolong dalam kategori kepatuhan rendah. Pekerjaan pengajar 

terdapat 4 responden dengan masing-masing 2 responden (5,1%) termasuk 

kategori rendah dan tinggi. Pada wiraswasta dengan total 7 responden terdapat 

5 responden (12,8%) termasuk kategori kepatuhan rendah dan masing-masing 1 

responden (2,6%) termasuk kategori kepatuhan sedang dan tinggi. Kemudian 

pada pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga) berjumlah 7 responden terdapat 4 

responden (10,2%) dengan kategori kepatuhan rendah, 1 responden (2,6%) 

dengan kategori kepatuhan sedang dan 2 (5,1%) dengan kategori kepatuhan 

tinggi. Pada pensiunan dengan 12 responden terdapat 6 reponden (15,4%) 

dengan kategori kepatuhan rendah, 2 responden (5,1%) dengan kategori 

kepatuhan sedang dan 4 responden (10,3%) dengan kategori kepatuhan yang 

tinggi. Kemudian untuk pekerjaan lain-lain (buruh dan swasta) terdapat 3 

responden (7,7%) yang termasuk dalam kategori kepatuhan rendah.   
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Tabel 5.29 Korelasi Pekerjaan dengan Pengetahuan dan Kepatuhan 

Kategori  p-value Keterangan  Koefisien 
Korelasi  

Kekuatan 
Hubungan  

Pengetahuan   - -  -  -  

Kepatuhan  0,000 Signifikan 0,087 sangat 
lemah  

 

Berdasarkan tabel 5.29 diatas, untuk mengetahui hubungan pekerjaan 

dengan pengetahuan dan kepatuhan dilakukan analisis dengan metode lambda 

karena berupa variabel nominal/ordinal. Dari analisis lamda tersebut didapatkan 

hasil untuk korelasi kepatuhan saja karena pada kategori pengetahuan dilihat 

dari jenis pekerjaan apapun semua responden (39 responden) memiliki kategori 

baik sehingga tidak dapat diuji korelasi. Selanjutnya untuk kategori kepatuhan 

didapatkan nilai p value 0,000 (<0,05) yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara pekerjaan dan kepatuhan. Kemudian didapatkan hasil koefisien 

korelasi 0,087 yang menunjukkan keeratan hubungan antara pekerjaan dan 

kepatuhan yang sangat lemah.  

5.9.4 Faktor Perancu Pendidikan Terakhir  

Berikut ditampilkan hasil tabulasi silang dari 39 responden antara 

pendidikan terakhir dengan tingkat pengetahuan dan tingkat kepatuhan : 

Tabel 5.30 Tabulasi Silang Pendidikan Terakhir dan Tingkat Pengetahuan 

Karakteristik 
Responden 

Tingkat Pengetahuan Total  

Baik Cukup Kurang  

SD 3 (7,7%) 0 0 3 (7,7%) 

SMP 7 (17,9%) 0 0 7 (17,9%) 

SMA 7 (17,9%) 0 0 7 (17,9%) 

PT 22 (56,5%)  0 0 22 (56,5%)  

Total  39 (100%) 0 0 39 (100%) 
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Tabel 5.31 Tabulasi Silang Pendidikan Terakhir dan Tingkat Kepatuhan 

Karakteristik 
Responden 

Tingkat Kepatuhan Total 

Tinggi Sedang  Rendah 

SD 1 (2,6%) 0 2 (5,1%) 3 (7,7%) 

SMP 1 (2,6%) 2 (5,1%) 4 (10,3%) 7 (18%) 

SMA 1 (2,6%) 0 6 (15,4%) 7 (18%) 

PT 6 (15,4%) 2 (5,1%) 14 (35,8%) 22 (56,3%) 

Total  9 (23,2%) 4 (10,2) 26 (66,6%) 39 (100%) 

 

Berdasarkan tabel 5.30 dan 5.31 diatas, semua responden dengan 

pendidikan terakhir apapun memiliki kategori tingkat pengetahuan yang baik 

yaitu total 39 responden (100%). Sedangkan pada tingkat kepatuhan responden 

dengan pendidikan terakhir apapun sebagian besar termasuk dalam kategori 

rendah dengan total 26 responden (66,6%). Dimana pada pendidikan terakhir SD 

sebanyak 3 responden terdiri dari kategori kepatuhan rendah sebanyak 2 

responden (5,1%) dan 1 responden (2,6%) termasuk dalam kategori kepatuhan 

tinggi. Pendidikan terakhir SMP sebanyak 7 responden terdapat 1 responden 

(2,6%) yang termasuk dalam kategori kepatuhan tinggi dan sisanya 4 responden 

(10,3) termasuk dalam kategori kepatuhan rendah serta 2 responden (5,1%) 

termasuk dalam kategori kepatuhan sedang. Kemudian pada pendidikan terakhir 

SMA sebanyak 7 responden terdapat 1 responden (2,6%) dengan kategori 

kepatuhan tinggi dan 6 responden (15,4%) dengan kategori kepatuhan rendah. 

Selanjutnya pada pendidikan terakhir PT (Perguruan Tinggi) sebanyak 22 

responden, terbanyak termasuk kategori kepatuhan rendah dengan total 14 

responden (35,8%), 6 responden (15,4%) termasuk dalam kategori kepatuhan 

tinggi dan 2 responden (5,1%) termasuk dalam kategori kepatuhan sedang.  
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Tabel 5.32 Korelasi Pendidikan Terakhir dengan Pengetahuan dan 
Kepatuhan 

Kategori  p-
value 

Keterangan  Koefisien 
Korelasi  

Kekuatan 
Hubungan  

Pengetahuan          

Kepatuhan  0,045 Signifikan 0,163 sangat lemah  

 

Berdasarkan data tabel 5.32 diatas, untuk mengetahui hubungan 

pendidikan terakhir dengan pengetahuan dan kepatuhan dilakukan analisis 

dengan menggunakan metode spearman karena berupa variabel ordinal. Pada 

kategori pengetahuan tidak dapat dilakukan analisis korelasi karena pada 

pendidikan terakhir apapun dari semua responden (39 responden) termasuk 

dalam kategori pengetahuan yang baik. Kemudian pada kategori kepatuhan 

memiliki nilai p value 0,045 (<0,05) menunjukkan terdapat hubungan yang 

signifikan antara pendidikan terakhir dengan kepatuhan dan didapatkan nilai 

koefisien korelasi 0,163 yang menunjukkan keeratan hubungan berdasarkan 

hasil tersebut sangat lemah. 

5.9.5 Faktor Perancu Lama Diagnosa 

Berikut ditampilkan hasil tabulasi silang dari 39 responden antara lama 

diagnosa dengan tingkat pengetahuan dan tingkat kepatuhan : 

Tabel 5.33 Tabulasi Silang Lama Diagnosa dan Tingkat Pengetahuan 

Karakteristik 
Responden 

Tingkat Pengetahuan Total  

Baik Cukup Kurang  

< 1 th  2 (5,1%) 0 0 2 (5,1%) 

1-10 th  27 (69,2%)  0 0 27 (69,2%)  

11-20 th 4 (10,3%) 0 0 4 (10,3%) 

> 20 th 6 (15,4%) 0 0 6 (15,4%) 

Total  39 (100%) 0 0 39 (100%) 
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Tabel 5.34 Tabulasi Silang Lama Diagnosa dan Tingkat Kepatuhan 

Karakteristik 
Responden 

Tingkat Kepatuhan Total 

Tinggi Sedang  Rendah 

< 1 th  0 0 2 (5,1%) 2 (5,1%) 

1-10 th  6 (15,4%) 2 (5,1%) 19 (48,7%) 27 (69,2%) 

11-20 th 1 (2,6%) 0 3 (7,7%) 4 (10,3%) 

> 20 th 2 (5,1%) 2 (5,1%) 2 (5,1%) 6 (15,4%) 

Total  9 (23,2%) 4 (10,2%) 26 (66,6%) 39 (100%) 

 

Berdasarkan tabel 5.33 dan 5.34  diatas, pada tingkat pengetahuan dari 

semua lama diagnosa didapatkan hasil bahwa semua responden memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 39 responden (100%). Sedangkan pada 

tingkat kepatuhan dari semua lama diagnosa didapatkan hasil sebagian besar 

responden memiliki kategori kepatuhan rendah sebanyak 26 responden (66,6%). 

Lama diagnosa < 1 tahun terdapat 2 responden yang termasuk dalam kategori 

kepatuhan yang rendah. Jumlah responden tertinggi responden pada lama 

diagnosa antara 1-10 tahun dengan total 27 responden yang memiliki kategori 

kepatuhan rendah sebanyak 19 responden (48,7%), 2 responden (5,1%) memiliki 

kategori kepatuhan sedang dan 6 responden (15,4%) memiliki kategori 

kepatuhan tinggi. Kemudian pada lama diagnosa antara 11-20 tahun terdapat 4 

responden, dimana 3 responden (7,7%) memiliki kategori kepatuhan rendah dan 

1 responden (2,6%) memiliki kategori kepatuhan tinggi. Selanjutnya pada lama 

diagnosa antara > 20 tahun sebanyak 6 responden terdapat masing-masing 2 

responden (5,1%) memiliki kategori kepatuhan rendah, sedang dan tinggi.  

Tabel 5.35 Korelasi Lama Diagnosa dengan Pengetahuan dan Kepatuhan 

Kategori  p-
value 

Keterangan  Koefisien 
Korelasi  

Kekuatan 
Hubungan  

Pengetahuan   - -  -  -  

Kepatuhan  0,244 tidak signifikan 0,149 sangat lemah  
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Berdasarkan data tabel 5.35 diatas, untuk mengetahui hubungan lama 

diagnosa dengan pengetahuan dan kepatuhan dilakukan analisis dengan 

menggunakan metode spearman karena berupa variabel ordinal. Pada kategori 

pengetahuan tidak dapat dilakukan analisis korelasi karena pada berapapun 

lama diagnosa dari semua responden (39 responden) termasuk dalam kategori 

pengetahuan yang baik. Kemudian pada kategori kepatuhan memiliki nilai p 

value 0,244 (>0,05) menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

lama diagnosa dengan kepatuhan dan didapatkan nilai koefisien korelasi 0,149 

yang menunjukkan keeratan hubungan berdasarkan hasil tersebut sangat lemah. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Pembahasan Hasil Penelitian  

Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan di 15 Apotek di Kota 

Malang. Pemilihan apotek dilakukan dengan metode stratified random sampling 

karena pengambilan sampel berdasarkan strata kecamatan yang ada di Kota 

Malang yaitu terdapat 5 kecamatan yakni Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedung 

Kandang, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing. 

Dari 15 Apotek di Kota Malang, responden diperoleh dari 8 Apotek yaitu 

Kecamatan Sukun 1 Apotek, Kecamatan Kedung Kandang 1 Apotek, Kecamatan 

Lowokwaru 3 Apotek, Kecamatan Klojen 1 Apotek dan Kecamatan Blimbing 2 

Apotek. Pemilihan sampel pasien hipertensi menggunakan teknik non random 

sampling yaitu metode purposive sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi yang ditentukan oleh peneliti. Jumlah sampel yang didapatkan dalam 

penelitian ini sebanyak 40 responden yang didapatkan pada bulan ke-0, tetapi 

pada akhir bulan ke-6 menjadi 39 responden. Berkurangnya sampel tersebut 

karena terdapat 1 responden yang drop out (meninggal dunia). 

Berdasarkan tabel 5.2 didapatkan responden terbanyak yaitu laki-laki 

sebanyak 22 responden (56,5%). Tetapi terdapat beberapa penelitian yang 

menyebutkan bahwa hipertensi lebih banyak terjadi pada perempuan 

dibandingkan laki-laki. Berdasarkan penelitian Wahyuni (2018) sebagian besar 

pasien perempuan lebih banyak hampir dua kali lipat dibandingkan dengan laki-

laki. Kemudian dalam penelitian Mustaqimah et.al (2016) menyatakan bahwa 

karakteristik responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 53% atau lebih
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banyak daripada responden berjenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin sendiri 

sangat erat kaitannya terhadap terjadinya hipertensi dimana pada wanita lebih

tinggi karena pada seorang wanita dipengaruhi oleh kadar hormon esterogen. 

Dimana hormon esterogen berperan dalam meningkatkan kadar High Density 

Lipoprotein (HDL). Kadar HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam 

mencegah proses terjadinyaaterosklerosis. Hormon esterogen tersebut akan 

menurun ketika perempuan memasuki masa menopouse (diatas 45 tahun) 

sehingga perempuan menjadi lebih rentan terhadap hipertensi (Anggraini dkk, 

2009). Terdapat juga beberapa penelitian yang mendukung hasil penelitian ini 

seperti hasil dari penelitian Pradono dkk (2013) terkait prevalensi dan determinan 

hipertensi di Kota Bogor memperoleh hasil bahwa prevalensi hipertensi pada 

laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan karena responden perempuan lebih 

rajin melakukan kontrol tekanan darah ke posyandu. Hal ini sesuai dengan 

temuan Wang et. Al (2004) yang menunjukkan tingkat kepedulian melakukan 

pengobatan dan kontrol tekanan darah pada perempuan lebih banyak 

dibandingkan laki-laki. Menurut Dalimartha dkk (2008) menyatakan bahwa 

hipertensi lebih mudah menyerang kaum laki-laki daripada perempuan. Hal itu 

karena laki-laki banyak memiliki faktor pendorong terjadinya hipertensi seperti 

stress, kelelahan dan makan tidak terkontrol. Faktor-faktor pendorong terjadinya 

hipertensi tersebut mungkin dapat menjadi penyebab dalam penelitian ini. Faktor 

pendorong terjadinya hipertensi misalnya stress karena responden laki-laki 

memiliki tugas sebagai kepala rumah tangga sedangkan pada responden wanita 

lebih dominan sebagai ibu rumah tangga (IRT) dan karena sebagai kepala rumah 

tangga maka harus bekerja keras sehingga menyebabkan kelelahan. 

Perbandingan data pada penelitian ini juga didukung oleh data Dinkes Provinsi 
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Jawa Timur tahun 2016 yang menunjukkan jumlah pasien hipertensi di Kota 

Malang pada laki-laki sebesar 40,63% dan perempuan 33,54%.  

Berdasarkan tabel 5.3 responden terbanyak yang terdiagnosa hipertensi 

yaitu berumur kisaran 50-59 tahun sebanyak 15 responden (38,5%). Terdapat 

beberapa penelitian yang memiliki hasil yang sama yaitu pada penelitian Raihan 

dkk (2014) didapatkan hasil bahwa mayoritas responden yang menderita 

hipertensi adalah berusia berusia > 45 tahun. Kemudian menurut penelitian 

Apriyandi (2010) didapatkan hasil bahwa hipertensi lebih menonjol terjadi pada 

golongan umur > 45 tahun dibandingkan dengan golongan umur < 45 tahun. Hal 

ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa setelah umur 45 tahun, dinding 

arteri akan mengalami penebalan karena adanya penumpukan zat kolagen pada 

lapisan otot sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan 

menjadi kaku (Widharto, 2007).   

           Berdasarkan tabel 5.4 responden yang kejadian hipertensi 

didominisi oleh pensiunan (tidak bekerja) sebanyak 12 responden (30,8%) dan 

yang paling sedikit adalah buruh dan tukang parkir. Hasil pada penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangendai dkk (2017) yang 

mendapatkan hasil bahwa Ibu Rumah Tangga (IRT) menduduki jumlah 

responden terbanyak yaitu 11 responden (34,4%). Menurut Waren (2008), 

menjelaskan bahwa perempuan yang tidak bekerja atau hanya sebagai IRT 

memiliki resiko yang lebih tinggi menderita hipertensi karena bekerja sebagai IRT 

menyebabkan terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah tangga yang membuat ibu 

menjadi malas untuk pergi berobat ke Puskesmas atau tempat pelayanan 

kesehatan lainnya. Jenis pekerjaan berpengaruh dengan pola aktivitas fisik, 

dimana pekerjaan yang tidak mengandalkan aktivitas fisik berpengaruh pada 
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tekanan darah, orang yang bekerja dengan melibatkan aktivitas fisik dapat 

terlindung dari penyakit hipertensi. Pada penelitian ini pasien yang pensiun (tidak 

bekerja) memiliki umur 59-80 tahun dengan pendidikan terakhir paling banyak 

pada perguruan tinggi dan sudah terdiagnosa hipertensi sudah lama (sebelum 

pensiun). Sehingga dimungkinkan bahwa pasien mengalami hipertensi saat 
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Berdasarkan tabel 5.5 responden yang terdiagnosa hipertensi antara 1-10 

tahun adalah pasien yang sering datang ke apotek untuk membeli obat 

antihipertesi. Semakin lama pasien menderita hipertensi maka semakin lama 

pengalaman terhadap penyakit tersebut juga akan bertambah. Hal tersebut 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Wahyudi dkk (2015), yang 

didapatkan hasil bahwa responden dengan lama sakit < 6 bulan (akut) 

mempunyai peluang 1,9 kali lebih patuh meminum obat antihipertensi 

dibandingkan dengan responden dengan lama sakit > 6 bulan. Semakin lama 

seseorang menderita hipertensi maka tingkat kepatuhannya makin rendah, hal 

tersebut disebabkan karena kebanyakan penderita akan merasa jenuh menjalani 

pengobatan sedangkan tingkat kesembuhan yang telah dicapai tidak sesuai 

dengan yang diharapkan (Gama et.al, 2014). Hal ini juga terkait dengan jumlah 

obat yang diminum, pada umumnya pasien yang telah lama menderita hipertensi 

tapi belum kunjung mencapai kesembuhan, maka dokter yang menangani pasien 

tersebut biasanya akan menambah jenis obat ataupun akan meningkatkan 

sedikit dosisnya. Akibatnya pasien tersebut cenderung untuk tidak patuh dalam 

berobat.  

Berdasarkan tabel 5.6 pendidikan terakhir responden terbanyak pada 

perguruan tinggi yaitu sebanyak 22 responden (56,5%) dan paling sedikit 
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responden dengan pendidikan terakhir tingkat SD yaitu sebanyak 3 responden 

(7,7%). Pada hasil penelitian Ningsih (2017) didapatkan pendidikan responden 

terbanyak yaitu pendidikan rendah (tidak sekolah dan SD) sebanyak 206 

responden (64,4%). Hasil ini didukung dengan pernyataan Anggara dan Prayitno 

(2013) yang menyatakan tingginya resiko terkena hipertensi pada pendidikan 

rendah, kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengetahuan pada pasien 

yang berpendidikan rendah terhadap kesehatan dan sulit atau lamban menerima 

informasi (penyuluhan) yang diberikan oleh petugas sehingga berdampak pada 

perilaku hidup sehat. Hal ini sesuai dengan disebutkan Notoatmodjo (2010) 

bahwa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi kemampuan seseorang 

dalam menerima informasi dan mengelolahnya sebelum menjadi perilaku yang 

baik atau buruk sehingga berdampak terhadap status kesehatannya. Tetapi 

seseorang yang berpendidikan tinggi belum menjamin mempunyai pemahaman 

dan sikap yang benar karena seseorang berpendidikan tinggi pada umumnya 

bekerja sehingga dapat menyebabkan kecenderungan terpapar stress dan 

rutinitas sehari-hari yang pada mengakibatkan tidak terkontrolnya pola makan 

yang sehat. Selain itu mungkin dapat disebabkan oleh faktor lain misalnya faktor 

genetik dari masing-masing individu.  

Berdasarkan tabel 5.7 pengobatan yang paling banyak digunakan oleh 

responden terdiagnosa hipertensi yang datang ke Apotek Kota Malang adalah 

Amlodipine dengan persentase 48,7% yaitu sebanyak 19 responden. Hasil 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ardhany dkk (2018) menunjukkan bahwa 

obat antihipertensi yang paling banyak diresepkan adalah diberikan secara 

tunggal atau monoterapi dengan persentase 72% dengan item obat amlodipine. 

Selain itu, menurut Andriyana (2018) golongan obat antihipertensi tunggal atau 
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monoterapi yang paling banyak diresepkan adalah amlodipine yang merupakan 

golongan CCBs (Calcium Channel Blockers). Pada penelitian Baharuddin dkk 

(2013) dalam menguji efektifitas dari hidroklortiazid, kaptopril dan amlodipin 

didapatkan hasil bahwa perbandingan efetifitas menurunkan tekanan darah sistol 

dan diastol oleh amlodipin lebih tinggi dari kaptopril, sedangkan antara 

hidroklortiazid dengan kaptopril dan antara hidroklortiazid dengan amlodipin tidak 

ada perbedaan. Berdasarkan JNC 8 diketahui untuk pengobatan awal pasien 

hipertensi pada populasi bukan kulit hitam dapat menggunakan diuretik-thiazide, 

CCB, ACEI atau ARB secara monoterapi ataupun kombinasi. Calcium Channel 

Blockers (CCB) bekerja influks ion kalsium ke dalam sel miokard, sel-sel dalam 

sistem konduksi jantung, dan sel-sel otot polos pembuluh darah. Efek ini akan 

menurunkan kontraktilitas jantung, menekan pembentukan dan propagasi impuls 

elektrik dalam jantung dan memacu aktivitas vasodilatasi, interferensi dengan 

kontriksi otot polos pembuluh darah. Semua hal diatas adalah proses yang 

bergantung pada ion kalsium (Lyrawati dan Anisyah, 2015).  

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti melakukan uji pendahuluan terlebih 

dahulu terhadap kuesioner dengan menggunakan 30 responden selain 

responden yang digunakan sebagai sampel penelitian. Kuisioner yang diuji yaitu 

kuesioner pengetahuan sejumlah 24 butir pertanyaan dan kuesioner sejumlah 8 

butir pertanyaan. Berdasarkan tabel 5.8 dan 5.9 didapatkan hasil untuk uji 

validitas pada kuesioner pengetahuan dan kepatuhan semua pertanyaan 

memenuhi persyaratan dalam kategori valid yaitu nilai korelasi (sig.(2-tailed)) < 

0,05 atau nilai r hitung > r tabel sebesar 0,361. Kemudian berdasarkan tabel 5.10 

didapatkan hasil untuk uji reabilitas dari kuesioner pengetahuan dan kepatuhan, 

semuanya memiliki hasil yang memenuhi persyaratan masuk dalam rentang 
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reabel yaitu nilai Cronbach’s Alpa > 0,06. Sehingga berdasarkan kedua uji 

tersebut kedua kuisioner dapat digunakan dlam penelitian ini.  

Setelah dilakukan uji validitas dan uji reabilitas, kemudian dilakukan 

pengumpulan responden sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 

Pengumpulan responden dilakukan pada bulan ke-0, saat pasien terdiagnosa 

hipertensi yang datang ke Apotek Kota Malang menyetujui menjadi responden 

maka akan melakukan penandatanganan inform consent sebagai bentuk 

kesepakatan responden melakukan penelitian. Kemudian peneliti akan mengisi 

lembar PMR untuk mengetahui data demografi dari responden. Responden akan 

diminta untuk mengisi kuesioner pengetahuan dan kuesioner penelitian yang 

akan digunakan sebagai tanda Pre-Test.  

Setelah itu pasien akan mendapatkan konseling dari Apoteker, dimana 

pada konseling ini terdapat checklist konseling. Checklist tersebut dipegang oleh 

peneliti dan diisi langsung oleh peneliti pada saat Apoteker memberikan 

konseling kepada responden di Apotek. Checklist tersebut berfungsi untuk 

mengontrol materi konseling yang diberikan Apoteker agar sesuai dengan yang 

diinginkan peneliti dan sebagai pengingat Apoteker pada materi konseling yang 

mungkin belum diberikan. Checklist ini berisi 13 informasi yang harus diberikan 

Apoteker kepada responden yang meliputi definisi hipertensi, nama dan 

kekuatan obat, aturan pakai, indikasi, cara penyimpanan, lama terapi, terapi non 

farmakologi, efek samping obat, kontraindikasi obat, interaksi obat, tindakan 

ketika lupa minum obat, komplikasi hipertensi dan monitoring (efektifitas dan 

ESO). Berdasarkan tabel 5.11 didapatkan hasil informasi yang sering didapatkan 

responden saat melakukan konseling yaitu terkait dengan aturan pakai obat 

(100%), nama obat dan kekuatan (95%), indikasi (95%), terapi non farmakologi 
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(95%), definisi hipertensi, efek samping obat (90%), komplikasi hipertensi 

(82,5%). Sedangkan untuk informasi yang jarang didapatkan responden yaitu 

terkait dengan interaksi obat (15%) dan kontraindikasi obat (17,5%). Informasi 

terkait aturan pakai obat memang sangat perlu disampaikan kepada seseorang 

yang menerima obat agar pada saat pengobatan pasien tersebut tidak salah 

dalam mengkonsumsi obat yang akan mempengaruhi keberhasilan dari 

pengobatan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2007) tentang 

Pedoman Konseling Pelayanan Kefarmasian Di Sarana Kesehatan terdapat 

beberapa aspek konseling yang harus disampaikan kepada pasien antara lain 

deskripsi dan kekuatan obat (nama, zat aktif, kekuatan obat, bentuk sediaan dan 

cara pemakaian), jadwal dan cara penggunaan, mekanisme kerja obat, dampak 

gaya hidup, penyimpanan dan efek potensial yang tidak diinginkan. Terkait hasil 

check list konseling didapatkan hasil bahwa untuk efek samping dengan 

presentase sebesar 10% tidak tersampaikan, dimana efek samping merupakan 

aspek yang harus disampaikan kepada pasien. Sehingga berdasarkan hasil 

tersebut diharapkan untuk apoteker dapat memberikan konseling sesuai dengan 

pedoman pelayanan kefarmasian. 

Berdasarkan tabel 5.12 mengenai hasil pengukuran tekanan darah 

didapatkan nilai rata-rata tekanan darah pada bulan ke-0 sebelum mendapatkan 

konseling sebesar 138.87 mmHg mengalami penurunan pada bulan ke-6 yaitu 

sebesar 136/84 mmHg. Penurunan tekanan darah tersebut tidak diimbangi 

dengan kepatuhan pasien yang didapatkan hasil bahwa kepatuhan pasien dalam 

kategori rendah mengalami peningkatan pada bulan ke-6. Perbedaan hasil 

antara tekanan darah dengan kepatuhan tersebut mungkin disebabkan karena 

cek tekanan darah dilakukan setelah pengambilan data post-test kuesioner 
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pengetahuan dan kepatuhan yang sebelumnya peneliti telah melakukan 

perjanjian waktu sehingga menyebabkan saat dilakukan cek tekanan darah 

kemungkinan pasien baru saja meminum obat antihipertensi sehingga 

menyebabkan hasil dari tekanan darah pasien menjadi normal atau terkontrol. 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa alat bantu konseling seperti 

leaflet dan pillbox. Leaflet diberikan kepada pasien pada bulan ke-0 dan sebagai 

alat untuk memberikan penyegaran pengetahuan pasien terkait hipertensi pada 

bulan ke-1 dan bulan ke-3 setelah dilakukan pengambilan data sehingga 

diharapkan pengetahuan pasien pada bulan ke-6 tetap baik. Alasan penggunaan 

leaflet karena dapat dibaca kapan saja dengan santai, mudah dibawa, ekonomis 

dan dapat disimpan oleh responden. Informasi pada leaflet meliputi definisi 

penyakit, obat dan kategori pengobatan, terapi non farmakologi, serta komplikasi 

penyakit hipertensi. Kemudian terdapat pillbox digunakan untuk mengingat 

jadwal responden minum obat dan menghindari kelupaan jika pasien melakukan 

perjalanan jauh dari rumah. Pada penelitian ini berdasarkan pendapat responden 

pillbox yang diberikan terlalu kecil sehingga tidak banyak menampung obat dan 

sulit untuk dibuka sehingga pillbox jarang digunakan oleh responden. Diluar 

kekurangan terkait pillbox, semua responden memberikan pendapat bahwa 

sebenarnya pillbox sangat bermanfaat dan membantu dalam mengingatkan 

pasien agar tidak lupa meminum obat. Sebenarnya diharapkan penggunaan alat 

bantu tersebut dapat  membantu memaksimalkan konseling yang diberikan 

sehingga akan meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien dalam 

mengkonsumsi obat yang akan meningkatkan keberhasilan terapi.  

Berdasarkan tabel 5.13 mengenai hasil jawaban kuesioner pengetahuan 

berdasarkan beberapa indikator. Pada indikator mengenai definisi yang ada pada 
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pertanyaan no 1 dan 2 yaitu mengenai pengertian hipertensi dan gejala dari 

penyakit hipertensi. Secara keseluruhan didapatkan hasil sebelum mendapatkan 

konseling (bulan ke-0) persentase responden yang menjawaban benar (skor 1) 

sebesar 93,6%. Setelah dilakukan konseling (bulan-6) terjadi kenaikan 

persentase menjadi 100%. Dapat dilihat juga pada tabel 5.14 mengenai hasil 

kuesioner pengetahuan masing-masing pertanyaan didapatkan penurunan 

persentase responden menjawab salah (skor 0) saat sebelum mendapatkan 

konseling sebesar 5,1% (2 responden) pada no.1 dan 7,7% (3 responden) pada 

no.2. Sesudah mendapatkan konseling pada pertanyaan no. 1 dan 2 tidak ada 

responden yang menjawab salah (skor 0). Hal tersebut menunjukkan responden 

sudah memahami informasi yang disampaikan terkait pengertian hipertensi dan 

gejala apa saja yang ditemui pada penderita hipertensi.  

Pada indikator mengenai pengobatan yang ada pada pertanyaan no. 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 diperoleh persentase secara keseluruhan responden 

yang menjawab benar (skor 1)  sebelum dilakukan konseling (bulan ke-0) 

sebesar 85,5%, sedangkan setelah dilakukan konseling (bulan ke-6) mengalami 

kenaikan responden yang menjawab benar (skor 1) sebesar 94,9%. Hal tersebut 

menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan pasien mengenai pengobatan 

tentang hipertensi. Dapat dilihat pada tabel 5.14 mengenai hasil kuesioner  

pengetahuan pada masing-masing pertanyaan, didapatkan setelah dilakukan 

konseling pengetahuan responden mengenai efek samping memiliki hasil yang 

paling rendah. Dapat dilihat dari kecilnya persentase responden yang menjawab 

benar yaitu sebesar 59% (23 responden) saja, sedangkan yang menjawab salah 

masih sebesar 41% (16 responden). Kurangnya waktu konseling mungkin 

menyebabkan poin mengenai efek samping obat belum tersampaikan, sehingga 
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apabila responden mengalami gejala tersebut mereka hanya menganggap gejala 

tersebut adalah gejala dari penyakit lain. Hal tersebut mungkin juga disebabkan 

kurangnya informasi responden mengenai penyakit dan pengobatannya.  

Pada indikator mengenai kepatuhan obat yang terdapat pada pertanyaan 

no. 6, 13 dan 16 diperoleh persentase secara keseluruhan responden yang 

menjawab benar sebelum dilakukan konseling (bulan ke-0) sebesar 89,8%, 

sedangkan setelah dilakukan konseling (bulan ke-6) mengalami kenaikan 

responden yang menjawab benar sebesar 96,6%. Dapat dilihat pada tabel 5.14 

mengenai hasil kuesioner  pengetahuan pada masing-masing pertanyaan, 

setelah dilakukan konseling pengetahuan pasien mengenai pengaruh usia 

terhadap tekanan darah sehingga pengobatan tetap perlu dilakukan sudah baik 

dengan persentase responden yang menjawab benar sebesar 100%. Tetapi 

pengetahuan mengenai pengontrolan tekanan darah dengan mengubah gaya 

hidup dan konsumsi makanan asin masih ada responden yang menjawab salah 

yaitu sebesar 5,1% (2 responden). Hal tersebut terjadi karena responden 

beranggapan bahwa apabila hanya mengkonsumsi sedikit maka tidak akan 

berpengaruh pada kondisi responden dan kebanyakan pasien mengeluhkan 

apabila mengurangi garam itu sangat menyulitkan. Apabila jumlah garam terlalu 

banyak dalam tubuh maka akan menyebabkan tubuh tidak mampu 

mengeluarkan kelebihan garam dan akan menumpuk di dalam darah, sehingga 

terjadi peningkatan retensi penyerapan air yang berdampak pada peningkatan 

viskositas darah. Apabila viskositas darah meningkat maka akan menyebabkan 

pembuluh darah bekerja lebih keras untuk memompa darah dan mengalirkan 

darah ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat yang 

berakibat pada hipertensi (Sutomo, 2009). Garam (natrium) yang tinggi juga 
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dapat mengecilkan diameter pembuluh darah dan arteri sehingga jantung harus 

memompa darah menjadi lebih kuat (Ramayulis, 2010). 

Pada indikator mengenai gaya hidup yang terdapat pada pertanyaan no. 

14 dan 15 diperoleh persentase secara keseluruhan responden yang menjawab 

benar sebelum dilakukan konseling (bulan ke-0) sebesar 89,8%, sedangkan 

setelah dilakukan konseling (bulan ke-6) mengalami kenaikan responden yang 

menjawab benar sebesar 100%. Dapat dilihat pada tabel 5.14 mengenai hasil 

kuesioner pengetahuan mengenai konsumsi minuman beralkohol dan merokok, 

setelah dilakukan konseling responden yang menjawab benar sebesar 100%, hal 

tersebut membuktikan responden sudah dapat menangkap informasi bahwa 

konsumsi minuman beralkohol dan merokok dapat berdampak buruk terhadap 

tekanan darah. Nikotin yang terkandung dalam rokok dapat menyebabkan 

berkembangnya proses arteriosklerosis yang akan berlanjut pada penyempitan 

pembuluh darah sehingga terjadi kenaikan tekanan darah. Peningkatan 

konsumsi alkohol jangka lama berpengaruh pada peningkatan kadar kortisol 

dalam darah sehingga aktivitas renin-angiotensin dan aldosteron akan 

meningkat, jika RAAS meningkat maka kenaikan tekanan darah terjadi (Gray 

et.al, 2005).   

Pada indikator mengenai diet yang terdapat pada pertanyaan no. 17, 18 

dan 19 diperoleh persentase secara keseluruhan responden yang menjawab 

benar sebelum dilakukan konseling (bulan ke-0) sebesar 94,9%, sedangkan 

setelah dilakukan konseling (bulan ke-6) mengalami kenaikan responden yang 

menjawab benar sebesar 100%. Dapat dilihat pada tabel 5.14 mengenai hasil 

kuesioner pengetahuan pada masing-masing pertanyaan, mengenai konsumsi 

buah dan sayur serta makanan yang baik dikonsumsi untuk pasien hipertensi, 
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setalah dilakukan konseling hasilnya meningkat menjadi sebesar 100%. Hal 

tersebut menunjukkan responden sudah memahami informasi yang disampaikan 

terkait konsumsi buah dan sayur serta makanan yang baik untuk pasien 

hipertensi yaitu dengan cara direbus atau dibakar.    

Kemudian pada indikator mengenai komplikasi yang terdapat pada 

pertanyaan no. 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 diperoleh persentase secara 

keseluruhan responden yang menjawab benar sebelum dilakukan konseling 

(bulan ke-0) sebesar 87,2%, sedangkan setelah dilakukan konseling (bulan ke-6) 

mengalami kenaikan responden yang menjawab benar sebesar 98,9%. Dapat 

dilihat pada tabel 5.14 mengenai hasil kuesioner pengetahuan pada masing-

masing pertanyaan, mengenai komplikasi yang ditimbulkan akibat hipertensi 

seperti kematian, serangan jantung, dan stroke semua responden sudah 

menjawab benar setelah dilakukan konseling dengan persentase sebesar 100%. 

Sedangkan komplikasi seperti gagal ginjal dan gangguan penglihatan didapatkan 

hasil setelah dilakukan konseling responden yang menjawab benar sebesar 

97,4% dan responden yang menjawab salah sebesar 2,6% (1 responden). Hal 

tersebut disebabkan kurangnya penjelasan informasi komplikasi yang dapat 

ditimbulkan akibat hipertensi. 

Berdasarkan tabel 5.15, mengenai kategori pengetahuan pada responden 

sebelum dilakukan konseling yaitu responden lebih banyak termasuk dalam 

kategori pengetahuan baik dengan frekuensi 37 responden (92,3%). Tetapi 

sebelum dilakukan konseling masih terdapat 3 responden (7,7%) yang memiliki 

kategori pengetahuan sedang. Hasil tersebut mengalami perubahan setelah 

dilakukan konseling yaitu semua responden memiliki kategori pengetahuan baik 

dengan persentase 100%. Sedangkan pada tabel 5.16  mengenai hasil kuisioner 
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kepatuhan responden sebelum dan sesudah dilakukan konseling. Didapatkan 

hasil sebelum dilakukan konseling (Pre-Test) responden tergolong dalam 

kategori kepatuhan sedang – rendah dengan frekuensi masing-masing sebanyak 

17 responden (43,6%) dan kategori kepatuhan tinggi hanya sebesar 12,8% (5 

responden). Setelah dilakukan konseling didapatkan terbesar pasien tergolong 

dalam kategori kepatuhan rendah dengan hasil sebesar 46,2%. Meskipun 

setelah dilakukan konseling pada kategori kepatuhan tinggi mengalami kenaikan 

menjadi 25,5% (10 responden). Dimana diketahui rata-rata pasien terdiagnosa 

hipertensi sudah cukup lama yaitu antara 1-10 tahun. Sehingga pada penelitian 

ini peningkatan pengetahuan tidak disertai dengan peningkatan kepatuhan. 

Menurut Brunner and Suddarth (2002), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang terhadap perubahan perilaku yaitu 

demografi, penyakit , pengetahuan, program terapeutik, psikososial dan 

dukungan keluarga. Hasil penelitian ini bertentangan dengan beberapa 

penelitian, menurut Kamal dan Afriyanti (2014) menyebukan bahwa terdapat 

hubungan  yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan 

sikap dengan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsiobat hipertensi. Kemudian 

menurut Nugroho (2014) menyatakan tingkat pengetahuan tentang penyakit 

berpengaruh terhadao kepatuhan minum obat pasien hipertensi, semakin tinggi 

pengetahuan pasien maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran pasien akan 

kesembuhan penyakitnya dengan cara patuh minum obat dan kontrol berobat. 

Terjadinya peningkatan pengetahuan mungkin disebabkan karena adanya alat 

bantu konseling yang digunakan yaitu leaflet, dimana leaflet dapat digunakan 

sebagai alat untuk memberi penyegaran terkait pengetahuan responden selama 

6 bulan yaitu dilakukan pada bulan ke-1 dan bulan ke-3 setelah dilakukan 
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pengambilan data post-test kuesioner. Serta leaflet yang diberikan kepada 

responden memungkinkan responden untuk dapat membuka dan membaca 

kembali, dimana kurang lebih isi pada leaflet hampir sama dengan checklist 

konseling. Kemudian dilihat dari segi kepatuhan yang tergolong kategori rendah 

mungkin dapat disebabkan karena pasien jenuh dalam mengkonsumsi obat dan 

terbanyak usia responden termasuk dalam usia lanjut yaitu 50-59 tahun yang 

memungkinkan faktor lain yang menjadi pengaruh yaitu berkurangnya daya ingat 

pasien. Pada penelitian ini sebagai alat bantu konseling dalam meningkatkan 

kepatuhan diberikan pillbox dan konseling apoteker. Peningkatan pengetahuan 

yang tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan dalam penelitian ini mungkin 

disebabkan karena pillbox yang diberikan sebagai pengingat minum obat secara 

fisik kurang memadai, karena wadahnya yang kecil dan sulit untuk dibuka. 

Sehingga hal tersebut membuat responden malas untuk menggunakan pillbox. 

Kemudian dapat dipengaruhi karena pemberian konseling apoteker yang hanya 

diberikan 1 kali yaitu pada bulan ke-0 saat melakukan pengambilan data pre-test, 

pemberian konseling yang hanya 1 kali tersebut tidak dapat merubah sikap 

pasien terkait kepatuhan minum obat. Hal tersebut terjadi karena untuk merubah 

sikap maka diperlukan pemberian intervensi secara berulang dengan waktu yang 

cukup lama.  

Setelah dilakukan pengumpulan data kuesioner pengetahuan dan 

kepatuhan, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji normalitas untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi normal sehingga akan menentukan uji yang digunakan 

untuk analisis data. Uji normalitas pada penelitian ini yaitu menggunakan 

Shapiro-Wilk karena sampel yang kecil (< 50 sampel). Suatu data dikatakan 

berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi atau p value > 0,05. 
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Berdasarkan tabel 5.18 dan 5.19 mengenai hasil uji normalitas pengetahuan dan 

kepatuhan pada data pre-test dan post-test, didapatkan hasil bahwa pada uji 

normalitas pengetahuan pre-test sebesar 0,821 dan post-test sebesar 0,942. 

Kemudian pada uji normalitas kepatuhan pre-test sebesar 0,160 dan post-test 

sebesar 0,618. Hasil tersebut sesuai dengan nilai signifikansi  > 0,05 yang 

menunjukkan data berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji statistik 

menggunakan paired t-test untuk mengetahui perbedaam rata-rata dua sampel 

yang berhubungan atau berpasangan. Dipilih menggunakan metode analisis ini 

karena ingin mengetahui apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah 

dilakukan konseling. Dikatakan signifikan jika nilai signifikansi p value < 0,05 

Kemudian berdasarkan uji statistik paired t-test yang dapat dilihat hasilnya pada 

tabel 5.20, didapatkan nilai signifikansi pengetahuan responden sebelum dan 

sesudah konseling yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi p value 

sehingga H0 ditolak yang artinya terdapat berbedaan pengetahuan antara 

sebelum konseling dan sesudah diberikan konseling. Selanjutnya didapatkan 

nilai signifikansi kepatuhan responden sebelum dan sesudah konseling yaitu 

sebesar 0,254 lebih besar dari nilai signifikansi p value sehingga H1 ditolak yang 

artinya tidak terdapat perbedaan kepatuhan antara sebelum dilakukan konseling 

dan sesudah diberikan konseling.   

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh (Astri, 2018) dan (Sihite, 

2018) tentang efektivitas pemberian konseling terhadap pengetahuan dan 

kepatuhan pengobatan pasien hipertensi di Apotek Kota Malang. Penelitian 

tersebut dilakukan pada akhir bulan ke 1 dan bulan ke 3. Didapatkan hasil pada 

akhir bulan ke 1 yaitu konseling apoteker berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan pengetahuan pasien terkait penyakit hipertensi dan peningkatan 
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kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi. Sedangkan pada bulan ke 3 

didapatkan hasil yaitu konseling apoteker berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengetahuan pasien hipertensi namun tidak signifikan terhadap 

kepatuhan pengobatan pasien hipertensi. Pemberian konseling hanya diberikan 

pada bulan ke-0 sedangkan untuk menjaga agar pengetahuan tetap diingat oleh 

pasien maka peneliti menggunakan leaflet sebagai media alat bantu konseling. 

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan masih baik meskipun 

dengan jarak telah lama antara diberikannya konseling dengan pengambilan 

data diketahui selama 6 bulan pengetahuan pasien mengalami peningkatan. 

Sedangkan kepatuhan pasien semakin lama semakin menurun yang terlihat 

pada hasil akhir bulan ke-3 dan akhir bulan ke-6 yaitu tidak ada perbedaan 

kepatuhan sebelum diberikan konseling dan sesudah diberikan konseling. Hal ini 

sesuai dengan teori semakin lama seseorang menderita hipertensi maka tingkat 

kepatuhannya makin rendah. Hal tersebut disebabkan karena kebanyakan 

penderita akan merasa jenuh menjalani pengobatan sedangkan tingkat 

kesembuhan yang telah dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan (Gama 

et.al, 2014). Selain itu dilihat dari data demografi responden dimana terbanyak 

responden berusia 50-59 tahun yang termasuk usia lanjut, dimana faktor 

berkurangnya daya ingat dapat mempengaruhi hasil kepatuhan tersebut.  

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan (Mulyasih dkk, 2010) 

tentang pengaruh konseling apoteker terhadap hasil terapi pasien hipertensi di 

Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Didapatkan 

hasil bahwa Kepatuhan pasien yang diukur dengan skala MMAS pada kelompok 

perlakuan menunjukkan kepatuhan yang lebih baik dibandingkan dengan 

kelompok kontrol (33.33% : 2.78%). Terdapat korelasi yang bermakna antara 
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konseling apoteker dengan skor MMAS yang dilihat dari perubahan sistolik 

(P=0.019; r=0.270) dan diastolik (P=0.001; r=0.372) yang berarah positif. 

Sehingga pada penelitian ini menyimpulkan bahwa konseling dapat berpengaruh 

secara positif terhadap kepatuhan pada kelompok perlakuan dibanding kontrol 

dan menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik hingga mencapai target. 

Terdapat hubungan yang erat antara penurunan tekanan darah dengan skor 

MMAS pada pasien hipertensi. Selanjutnya berdasarkan penelitian yang 

dilakukan (Polanska et.al, 2016) terkait hubungan antara pengetahuan dan 

kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi. Didapatkan hasil bahwa pasien 

dengan tingkat pengetahuan yang rendah memiliki skor MMAS yang rendah juga 

dibandingkan dengan pasien dengan tingkat pengetahuan yang tinggi. 

Berdasarkan analisis beberapa faktor yang secara statistik signifikan terhadap 

kepatuhan yang baik adalah pengetahuan, terapi non farmakologi, dan 

pengukuran tekanan darah rutin. Sehingga dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan pasien tentang hipertensi adalah penentu 

independen yang signifikan dari kepatuhan yang baik. Penentu independen 

lainnya termasuk terapi non farmakologi dan pengukuran tekanan darah secara 

teratur. Pada hasil kedua penelitian diatas memiliki hasil yang berbeda dengan 

hasil penelitian ini yaitu pengetahuan pasien meningkat tetapi tidak diiringi 

dengan peningkatan kepatuhan pasien. Berdasarkan penelitian Polanska et.al, 

2016 menyebutkan bahwa terapi non farmakologi mempengaruhi kepatuhan 

pasien, tetapi pada penelitian ini berdasarkan tabel 5.11 terkait dengan checklist 

konseling apoteker bahwa terapi non farmakologi sering disampaikan oleh 

apoteker dan pada tabel 5.13 terkait hasil jawaban kuesioner indikator 

pengetahuan didapatkan pengetahuan pasien terkait gaya hidup dan diet (terapi 
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non farmakologi) sudah baik dengan hasil 100% yaitu 39 responden menjawab 

benar (skor 1). Pengetahuan pasien terkait terapi non farmakologi dapat tinggi 

tetapi belum tentu terapi tersebut dijalankan dengan baik sehingga tidak 

mempengaruhi kepatuhan pasien. Kemudian berdasarkan hasil penelitian 

tersebut juga didapatkan hasil bahwa pengetahuan tertinggi pasien yaitu terkait 

komplikasi. Hal tersebut mungkin dapat disebabkan apabila seseorang lebih 

memahami terakit komplikasi atau dampak yang buruk terkait penyakit yang 

diderita akan meningkatkan kepatuhan pasien., sedangkan pada penelitian ini 

pengetahuan pasien terkait komplikasi sebesar 98,9% atau terdapat responden 

yang masih belum mengetahui komplikasi dari hipertensi. 

Dalam penelitian ini, ada faktor perancu yang mungkin mempengaruhi 

kepatuhan responden yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir 

dan lama diagnosa. Faktor perancu jenis kelamin dan pekerjaan diuji 

menggunakan uji korelasi lamda karena berupa variabel nominal/ordinaal, 

sedangkan variabel usia, pendidikan terakhir dan lama diagnosa diuji 

menggunakan uji korelasi Spearman karena variabel berupa ordinal.   

Berdasarkan uji menggunakan SPSS, didapatkan hasil korelasi antara jenis 

kelamin dengan tingakat kepatuhan yaitu memiliki nilai p value sebesar 0,000 

lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien korelasi 0,000 yang artinya terdapat 

hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kepatuhan yang sangat lemah. 

Sedangkan faktor perancu usia, didapatkan nilai p value sebesar 0,327 dan nilai 

koefisien korelasi 0,155 yang artinya tidak terdapat hubungan usia dengan 

kepatuhan pasien dan keeratan hubungan yang sangat lemah. Pada faktor 

perancu pekerjaan, didapatkan nilai p value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 

yang berarti terdapat hubungan antara pekerjaan dan kepatuhan tetapi nilai 
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koefisien korelasi 0,087 yang menunjukkan keeratan hubungan antara pekerjaan 

dan kepatuhan sangat lemah. Kemudian pada uji faktor perancu pendidikan 

terakhir didapatkan nilai p value sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05 yang 

menunjukkan terdapat hubungan antara pendidikan terakhir  dengan kepatuhan, 

tetapi nilai koefisien korelasi 0,163 yang menunjukkan keeratan hubungan 

berdasarkan hasil tersebut sangat lemah. Selanjutnya pada faktor perancu lama 

diagnosa didapatkan hasil uji nilai p value sebesar 0,244 lebih besar dari 0,05 

yang menunjukkan tidak terdapat hubungan antara lama diagnosa dengan 

kepatuhan dan nilai koefisien korelasi 0,149 yang menunjukkan keeratan 

hubungan berdasarkan hasil tersebut sangat lemah. Berdasarkan pernyataan 

diatas dapat disimpulkan bahwa faktor perancu cenderung tidak mempengaruhi 

peningkatan kepatuhan responden.  

Pada penelitian ini pengetahuan dapat meningkat tetapi tidak diimbangi 

dengan peningkatan kepatuhan pasien dalam pengobatan antihipertensi. Hal 

tersebut dapat terjadi karena sikap tidak mudah untuk dirubah meskipun 

pengetahuan responden sudak baik. Menurut Rusmanto (2013), bahwa sikap 

merupakan suatu respon atau reaksi seseorang untuk melakukan sesuatu atau 

menimbulkan perilaku maka dari itu sikap merupakan faktor yag sangat 

berpengaruh terhadap perilaku patuh dalam meminum obat antihipertensi. Sikap 

seseorang yang baik akan dapat memunculkan perilaku yang baik juga sehingga 

seseorang mempunyai keinginan untuk sembuh dengan cara patuh dalam 

meminum obat. Dalam merubah sikap seseorang membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Dimana dalam penelitian ini untuk merubah sikap seseorang terkait 

dengan pengobatan antihipertensi menggunakan metode konseling apoteker 

untuk menambah pengetahuan responden. Tetapi konseling apoteker pada 
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penelitian ini hanya dilakukan pada bulan ke-0 dan diberikan penyegaran 

kembali terkait pengetahuan pada bulan ke-1 dan ke-3, sehingga hal tersebut 

tidak dapat merubah sikap responden terkait kepatuhan pengobatan 

antihipertensi.   

6.2 Implikasi Terhadap Bidang Farmasi 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui efektivitas dari 

konseling apoteker terhadap peningkatan pengetahuan pasien hipertensi tetapi 

tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan pasien hipertensi. Serta dapat 

menjadi bahan masukan bagi tenaga kesehatan lainnya terutama apoteker 

terkait pentingnya pemberian konseling, informasi dan edukasi terkait 

pengobatan maupun penyakit hipertensi kepada pasien sehingga diharapkan 

dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien. Dalam 

memberikan konseling apoteker dapat digunakan alat bantu konseling berupa 

leaflet untuk membantu pasien dalam mengingat penjelasan atau informasi yang 

disampaikan oleh apoteker sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pillbox untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Hal tersebut dapat  membantu 

dalam keberhasilan terapi agar dapat mencegah terjadinya komplikasi akibat 

hipertensi dan menurunkan insiden terjadinya hipertensi di masyarakat.  

6.3 Keterbatasan Penelitian  

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Responden hanya mendapatkan konseling pada bulan ke-0 dan tidak 

semua konseling dilakukan oleh apoteker karena adanya 

keterbatasan waktu. 

b. Jumlah sampel yang sedikit yaitu 39 responden karena pengambilan 

sampel responden masih menggunakan purposive sampling sehingga 
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peneliti hanya menunggu pasien yang datang keapotek selama kurun 

waktu penelitian untuk mewakili populasi pasien hipertensi di Apotek 

Kota Malang. 

c. Alat bantu konseling berupa pillbox yang kurang memadai sehingga 

menyulitkan responden dalam menggunakannya, yang menyebabkan 

sedikitnya responden yang menggunakan pillbox tersebut. 

d. Tidak ditemukan faktor perancu dalam penelitian ini sehingga perlu 

melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan dan 

kepatuhan. 
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BAB VII 

PENUTUP  

 

7.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh konseling apoteker pada akhir bulan ke-6 signifikan terhadap 

pengetahuan pasien hipertensi (p = 0,000 < 0,05) namun tidak signifikan 

terhadap kepatuhan pasien hipertensi (p = 0,245 > 0,05). 

7.2  Saran 

Dari penelitan yang dilakukan, saran yang dapat dberikan yaitu : 

a. Diperlukan peran apoeker untuk memberikan konseling secara tepat dan 

lengkap karena pada penelitian ini masih terdapat konseling yang tidak 

disampaikan oleh apoteker karena keterbatasan waktu. 

b. Dukungan keluarga diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pasien 

dengan cara mengingatkan pasien untuk waktu minum obat dan jadwal 

kontrol. 

c. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai manfaat pillbox dalam 

meningkatkan kepatuhan pasien. 

d. Melakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi pengetahuan dan kepatuhan pasien.  
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