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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan pasien pada penggunaan obat antidiabetes di 

Puskesmas Kedurus Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional dengan  kriteria inklusi pasien 

diabetes di Puskesmas Kedurus Surabaya pada bulan Februari 2015, yang mendapat obat antidiabetes lebih dari dua 

minggu, bersedia menjadi responden, dan berkomunikasi dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode pill count 

dan self-report dengan kuesioner MMAS-8 untuk mengukur kepatuhan pasien. Kuesioner tersebut telah memenuhi 

persyaratan uji validitas dan reliabilitas. Dari 33 responden, terdapat 24 (72,73%) responden berjenis kelamin 

perempuan dan 9 (27,27%) responden berjenis kelamin laki-laki. Sebanyak 25 (75,76%) responden berusia 45 - 64 

tahun dan 8 (24,2 %) responden berusia > 65 tahun. Hasil berdasarkan metode pill count menunjukkan proporsi 

patuh 30,30% (n=10) dan tidak patuh 69,70% (n=23), sedangkan berdasarkan MMAS-8 proporsi kepatuhan tinggi 

18,20% (n=6), kepatuhan sedang 24,20% (n=8) dan kepatuhan rendah 57,60% (n=19). Hasil uji Fisher’s Exact Test 

menunjukkan nilai p yaitu 0,168 (>0,05), artinya tidak ada hubungan antara hasil pengukuran kepatuhan berdasarkan 

metode pill count dan berdasarkan metode MMAS-8. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pasien pada 

penggunaan obat antidiabetes di Puskesmas Kedurus masih rendah sehingga perlu adanya monitoring dari tenaga 

kesehatan kepada pasien diabetes melitus terhadap terapinya untuk mencegah timbulnya penyakit komplikasi 

 

Kata Kunci: Kepatuhan, antidiabetes, pill-count, MMAS-8, puskesmas  

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to measure the diabetic patient’s adherence of antidiabetic drugs usage. This study 

was cross-sectional study. The samples of this study were diabetic patients who got antidiabetic drugs from Kedurus 

Primary Health Care Center in February 2015, diagnosed with diabetes more than 2 weeks, willing to be a 

respondent, and well-comunicated.  This study used pill count method and self-report method with Morisky 

Medication Adherence Scale-8 (MMAS-8) questionairre to measure patient adherence. The questionairre has met the 

requirements of validity and reability. There were 33 respondents. The pill-count method result showed 10 (30.30%) 

respondents was adherence and 23 (69.70%) respondents was nonadherence, meanwhile with MMAS-8 showed that 

6 (18.20%) respondents had a high adherence, 8 (24.20%) respondents had a medium adherence and 19 (57.60%) 

respondents had a low adherence. The result of Fisher’s Exact Test, the p value was 0.168 (>0.05). The result of 

adherence measure with pill count method had no correlation with adherence measure with MMAS-8 method. In 

conclusion, patient adherence of antidiabetic drug usage at Kedurus Primary Health Care Center in Surabaya needs 

more attention from pharmacist to prevent the complications. 
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PENDAHULUAN 

Asuhan kefarmasian merupakan bentuk 

pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi 

apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien (Hepler and 

Strand, 1990; Depkes, 2004). Meningkatnya kualitas 

hidup pasien bisa dipengaruhi oleh kepatuhan 

seorang pasien dalam menjalani suatu terapi. 

Kepatuhan didefinisikan sebagai sikap pasien 

mengikuti instruksi penggunaan obat. Kepatuhan 

meliputi kebiasaan yang berhubungan dengan 

kesehatan tentang penggunaan obat berdasarkan 

resep (WHO, 2003). Ketidakpatuhan pasien dalam 

menjalani terapi pengobatan merupakan salah satu 

drug therapy problem (DTP) yang perlu mendapat 

perhatian khusus. Pasien diabetes melitus (DM) 

termasuk pasien dengan tingkat ketidakpatuhan yang 

tinggi (Strand, et al, 2013). Ketidakpatuhan terhadap 

standar yang ditetapkan adalah dasar yang 

menyebabkan berkembangnya komplikasi diabetes 

(WHO, 2003). 

Diabetes melitus adalah penyakit kronis yang 

terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin 

yang cukup atau tidak bisa menggunakan insulin 

dengan efektif. Insulin adalah hormon yang 

diproduksi oleh pankreas yang membiarkan glukosa 

dalam sirkulasi darah masuk ke dalam sel tubuh 

dimana glukosa tersebut akan dikonversi menjadi 

energi yang dibutuhkan oleh otot dan jaringan. 

Seseorang dengan penyakit diabetes tidak dapat 

menyerap glukosa dengan benar sehingga glukosa 

tersebut tetap berada dalam sirkulasi darah atau 

disebut hiperglikemia yang dapat merusak jaringan 

tubuh setiap waktu. Kerusakan ini dapat 

menyebabkan kelumpuhan dan komplikasi 

kesehatan (International Diabetes Federation, 2013). 

Dari data studi global, pada tahun 2013 

dilaporkan lebih dari 21 juta kelahiran dipengaruhi 

oleh diabetes selama hamil. Diabetes juga telah 

menyebabkan 5,1 juta kematian. Pada tahun 2013 

sebanyak 382 juta orang telah terkena penyakit 

diabetes, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 

592 juta pada tahun 2035 dengan peningkatan paling 

tinggi adalah diabetes tipe 2. Sedangkan Indonesia 

menempati urutan ke tujuh di dunia untuk negara 

dengan penderita diabetes terbanyak setelah China, 

India, Amerika, Brazil, Rusia dan Mexico 

(International Diabetes Federation, 2013). Menurut 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 

2007, diabetes melitus termasuk salah satu dari 10 

penyakit terbanyak pada pasien dengan rawat jalan 

serta salah satu dari 10 penyakit yang menyebabkan 

kematian. Prevalensi diabetes melitus berdasarkan 

diagnosis dokter dan gejala meningkat sesuai dengan 

bertambahnya umur, namun mulai umur ≥65 tahun 

cenderung menurun (Depkes, 2013). 

Ada dua metode yang bisa dilakukan untuk 

mengukur kepatuhan pasien, yaitu metode langsung 

dan tidak langsung (Hussar, 2005). Penelitian ini 

merupakan penelitian yang menggunakan metode 

tidak langsung berupa pill count dan self-report 

dengan menggunakan kuesioner Morisky Medication 

Adherence Scale (MMAS). Keuntungan dari metode 

pill count antara lain mudah, objektif, dan 

kuantitatif, sedangkan kerugiannya adalah dapat 

dengan mudah diubah oleh pasien (pill dumping). 

Untuk self-report mempunyai keuntungan antara 

lain singkat, mudah dihitung, dan sesuai untuk 

beberapa jenis pengobatan, sedangkan kerugiannya 

adalah bisa dimanipulasi oleh pasien (Osterberg and 

Blashke, 2005). Dalam penelitian sebelumnya 

disebutkan bahwa pill count lebih akurat dalam 

mengukur kepatuhan dari pada self-report 

(Grymonpre, et al., 1998), sedangkan pada tahun 

2005 terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa 

self-report lebih reliable dalam mengukur kepatuhan 

dari pada pill count (Mac Laughlin, et al., 2005), 

juga penelitian yang menyebutkan bahwa hasil 

pengukuran kepatuhan dengan pill count dan self-

report MMAS-8 adalah sama (Vik, et al., 2005). 

Banyak cara untuk dapat mengetahui seseorang 

tersebut terkena diabetes atau tidak, salah satunya 

adalah dengan memeriksakan diri di puskesmas 

terdekat. Puskesmas sendiri didefinisikan sebagai 

unit pelaksana teknis dinas kesehatan 

kabupaten/kota yang bertanggungjawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu 

wilayah kerja (Depkes, 2004). Penelitian ini 

dilakukan di puskesmas karena puskesmas 

merupakan  sarana pelayanan kesehatan dasar yang 

paling dekat dengan masyarakat. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kepatuhan pasien pada 

penggunaan obat antidiabetes di Puskesmas Kedurus 

Surabaya karena Puskesmas Kedurus adalah 

puskesmas yang mempunyai jumlah kunjungan 

pasien diabetes terbanyak untuk wilayah Surabaya 

Selatan (Dinkes, 2014). 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian cross-

sectional. Sumber data yang digunakan adalah 

sumber data primer. Penelitian ini dilakukan di 

Puskesmas Kedurus Surabaya pada bulan Februari 

2015.  

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan 

adalah pasien diabetes yang mendapat obat 

antidiabetes dengan/atau resep di Puskesmas 

Kedurus Surabaya pada bulan Februari 2015 yang 

bersedia untuk terlibat dalam penelitian. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

accidental sampling. Pada penelitian ini dipilih 

kuesioner 8-item structure dari Morisky, dan pill 

count. Variabel dalam penelitian ini adalah 

kepatuhan. 
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Tabel 1. Variabel Penelitian 

Variabel Alat ukur Indikator  

Kepatuhan 

Pill count# 
Ketepatan jumlah obat yang 

diminum 

MMAS-8* 

- Lupa mengonsumsi obat 

(1, 4, 8§) 

- Tidak minum obat (2, 5§) 

- Berhenti minum obat (3, 

6§) 

- Terganggu oleh jadwal 

minum obat (7§) 

 (Morisky, et al., 2008; Krousel Wood, et al., 2009; Morisky and 

DiMatteo, 2011) 

Ket:  #  Skala 0-100% 

         * Skala dikotomi, ya=0 ; tidak=1 

            Skala likert, Tidak pernah=4, Sesekali=3,  

            Terkadang=2, Biasanya=1, Setiap waktu=0 

          § No pertanyaan dalam kuesioner 

 

MMAS-8 sudah divalidasi dan digunakan di 

berbagai negara (Lee,et al, 2012 ; Chua,et al, 2013). 

Sensitifitas sebesar 48,7% dan spesitifitas 69,1% . 

Nilai α reliabilitas 0,66 dan secara signifikan 

berhubungan dengan tes gula darah (Lee, et al, 

2012). 

 

Analisa Data 

Pill Count 

Persentase kepatuhan pasien bisa dihitung dari 

perbandingan antara jumlah obat yang dikonsumsi 

dengan jumlah obat yang seharusnya dikonsumsi 

x100% (Vik dkk., 2005). Jika terjadi overuse (hasil 

perhitungan > 100%), maka persentase kepatuhan 

pasien dihitung dari perbandingan antara selisih 

jumlah obat yang dikonsumsi dikurangi jumlah 

kelebihan obat yang dikonsumsi dengan jumlah obat 

yang seharusnya dikonsumsi x100% (Vik dkk., 

2005). Dari hasil perhitungan akan didapatkan dua 

kategori yaitu jika hasil perhitungan <80% termasuk 

kategori tidak patuh dan jika hasil perhitungan 80-

100% termasuk kategori patuh. 

 

MMAS-8 

Setiap pertanyaan akan diberikan skoring 

masing-masing yaitu tujuh pertanyaan skala 

dikotomi, satu pertanyaan skala likert. Dari 

perhitungan skor akan didapat tiga kategori 

kepatuhan yaitu untuk skor perhitungan sama 

dengan 8 termasuk kategori kepatuhan tinggi, skor 

perhitugan 6 - < 8 termasuk kepatuhan sedang, dan 

untuk skor perhitungan < 6 termasuk kepatuhan 

rendah (Morisky, et al., 2008; Krousel Wood, et al., 

2009; Morisky and DiMatteo, 2011). 

 

Hubungan Hasil  Pengukuran Kepatuhan 
Setelah didapatkan skor untuk masing-masing 

metode, kemudian dilakukan analisis data yaitu 

dengan melihat hubungan hasil pengukuran  

kepatuhan yang diukur dengan metode pill count dan 

MMAS-8 menggunakan uji beda nonparametrik chi-

square. Jumlah kategori kepatuhan MMAS-8 akan 

dijadikan dua kategori, yaitu patuh (gabungan 

kategori kepatuhan tinggi dan sedang) dan tidak 

patuh (kategori kepatuhan rendah) (Saepudin, 2013). 

Apabila p <α (0,05) artinya ada hubungan antara 

hasil pengukuran kepatuhan  berdasarkan metode 

pill count dengan hasil pengukuran kepatuhan  

berdasarkan MMAS-8. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Terdapat 40 pasien yang memenuhi kriteria 

inklusi menjadi responden penelitian, dimana tujuh 

diantaranya dianggap gugur sebagai responden 

karena tidak dapat dikunjungi pada kunjungan kedua 

ke rumah. Hal ini karena tiga responden tidak ada 

dirumah dan tidak dapat dihubungi ketika peneliti 

akan melakukan kunjungan, satu responden 

mendadak ada acara sehingga menolak untuk 

dikunjungi, dua  responden pergi ke luar kota, satu 

responden keadaannya semakin memburuk dan 

masuk rumah sakit sehingga tidak dapat dilakukan 

kunjungan ke rumah. 

Pada penelitian ini dilakukan uji validitas 

konstruk dan reliabilitas pada kuesioner MMAS-8. 

Hasil analisa menunjukkan bahwa kuesioner 

MMAS-8 yang digunakan valid dengan r hitung 

semua butir pertanyaan > r tabel (0,355) (Siregar, 

2013) pada signifikansi 0,05. Instrumen dinyatakan 

reliabel apabila koefisien reliabilitas Alpha 

Cronbach > 0,6 (Siregar, 2013). Hasil analisa 

menunjukkan bahwa instrumen reliabel dengan 

koefisien reliabilitas sebesar 0,729. 

Pada penelitian dilakukan kunjungan ke rumah 

sebanyak dua kali kepada masing-masing responden. 

Pada kunjungan pertama akan diberikan kuesioner 

kepada responden dan dilakukan perhitungan jumlah 

obat pasien. Kunjungan kedua dilakukan empat 

sampai enam hari setelah kunjungan pertama 

menyesuaikan dengan jumlah obat yang diberikan 

oleh puskesmas. 

Dari penelitian diperoleh data demografi 

responden yaitu jenis kelamin dan usia. Responden 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 24 orang 

(72,73%) dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9 

orang (27,27%). Prevalensi penyakit diabetes 

cenderung terjadi pada perempuan daripada laki-laki 

(Riskesdas, 2013). Penduduk Indonesia di wilayah 

Jawa Timur yang mempunyai keluhan kesehatan dan 

penggunaan obat yaitu penduduk berjenis kelamin 

perempuan memiliki proporsi lebih besar (BPS, 

2014). Jumlah responden paling banyak berada pada 

rentang usia 45-64 tahun sebesar 25 orang (75,76%) 

dan terdapat 8 orang (24,24%) berusia ≥ 65 tahun. 

Penderita DM Tipe 2 mencapai 90-95% dari 

keseluruhan populasi penderita diabetes, umumnya 

berusia di atas 45 tahun (Depkes, 2005) atau berusia 

antara 40–69 tahun (ADA, 2015). Pada usia tua, 

fungsi tubuh secara fisiologis menurun karena 

terjadi penurunan sekresi atau resistensi insulin 
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sehingga kemampuan fungsi tubuh terhadap 

pengendalian glukosa darah yang tinggi kurang 

optimal (Jelantik dan Haryati, 2014). 
 

Tabel 2. Jenis obat antidiabetes yang digunakan 

Jenis Obat n (%) 

Metformin 9 (27,27) 

Gliquidone 1 (3,03) 

Metformin + Glibenklamid 21 (63,64) 

Metformin + Glikazid 1 (3,03) 

Glimepirid + Insulin 1 (3,03) 

Jumlah 33 (100) 

 

Pada tabel 2 tampak bahwa pemberian terapi 

kombinasi metformin dan glibenklamid lebih banyak 

dari pada pemberian terapi tunggal. Lini pertama 

pengobatan diabetes adalah metformin (ADA, 2015) 

namun kombinasi antara metformin dan 

glibenklamid efektif pada banyak penderita diabetes 

yang gagal dengan terapi tunggal kedua obat 

tersebut (Depkes, 2005) dan pasien lainnya yang 

tidak mencapai goal terapi dengan terapi tunggal 

(Dipiro et. al., 2008). Keberhasilan terhadap terapi 

penyakit diabetes melitus sangatlah ditentukan oleh 

kepatuhan berobat yang tinggi, agar dapat mencegah 

komplikasi. Tingkat kepatuhan pengobatan yang 

tinggi, kenyataannya tingkat kepatuhan penderita 

dalam menjalankan program manajemen penyakit 

tidak cukup baik (Tombokan, 2015). 

 
Tabel 3.    Profil jumlah item obat yang diterima pasien dari 

puskesmas 

Jumlah Item Obat* n (%) 

Kombinasi 3 4 (12,12) 

Kombinasi 4 14 (42,42) 

Kombinasi 5 7 (21,21) 

Kombinasi 6 7 (21,21) 

Kombinasi 7 1 (3,03) 

Jumlah 33 (100) 

Ket : * Obat antidiabetes dan obat lainnya yang diperoleh dari 

puskesmas 

 

Dari penelitian yang dilakukan, sebanyak 

45,45% pasien mendapatkan obat sejumlah 5 atau 

lebih. Polifarmasi dapat menyebabkan efek negatif 

dari suatu terapi yang disebabkan adanya DTPs 

misalnya efek samping obat dan berkurangnya 

kepatuhan pasien dalam menggunakan obat (Viktil, 

et., al). DTPs berupa ketidakpatuhan pasien 

merupakan kejadian tertinggi kedua akibat adanya 

resep polifarmasi yang di dapat pasien yaitu sebesar 

35,82% (Dewi, 2015). 

 
Tabel 4. Kepatuhan pasien dengan metode Pill Count 

Persen Kepatuhan (%) Kategori n(%) 

< 80 % Tidak Patuh* 23 (69,70) 

80-100% Patuh 10 (30,30) 

Ket : * Terdapat 13 pasien yang overuse dan dilakukan 

perhitungan ulang dengan rumus % kepatuhan 

koreksi 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah pasien yang 

tidak patuh 23 orang  (69,70%), lebih besar dari 

hasil penelitian yang dilakukan di kota Padang pada 

tahun 2011. Pada penelitian tersebut sebesar 36% 

pasien diabetes melitus patuh 100% terhadap terapi 

pengobatannya dilihat dengan metode pill count  

(Ramadona, 2011). Pada tahun 2014 sebuah 

penelitian di puskesmas Menur Surabaya 

menemukan sebesar 65,63% pasien diabetes melitus 

tidak patuh berdasarkan metode pill count dan 

pasien tersebut mendapatkan obat lebih dari satu 

macam (Soesanto, 2014). Metode MMAS-8 

digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien 

diabetes juga sudah pernah dilakukan di Makasar 

pada tahun 2104 dan diperoleh hasil 27,8% 

kepatuhan rendah, 50% kepatuhan sedang, dan 

22,2% kepatuhan tinggi (Qadrianty, et., al.). 

Proporsi kepatuhan tinggi pada penelitian ini juga 

memperoleh hasil yang kecil yaitu sebesar 18,2%. 

 
Tabel 5.  Kepatuhan pasien dengan metode Pill Count ditinjau 

dari jumlah obat yang digunakan 

Jumlah Obat Kategori n(%) 

Tunggal Patuh 4 (12,12) 

Tidak patuh 6 (18,18) 

Kombinasi Patuh 6 (18,18) 

Tidak patuh 17 (51,52) 

Jumlah 33 (100) 

 

Tabel 6. Kepatuhan pasien dengan metode MMAS-8 

Skor Kepatuhan Kategori n (%) 

0 - < 6 Rendah 19 (57,6) 

6 - < 8 Sedang 8 (24,2) 

8 Tinggi 6 (18,2) 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

pasien dalam menjalankan terapinya, yaitu faktor 

pasien, faktor penyakit, faktor regimen terapi, dan 

faktor interaksi dengan praktisi kesehatan (Hussar, 

2005). 

Faktor pasien, meliputi faktor keterbatasan dari 

fungsional tubuh pasien. Dengan bertambahnya 

umur, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat 

degeneratif (penuaan). Pada penelitian ini pasien 

mendapatkan obat dengan etiketnya beserta 

penjelasan penggunaan obatnya. Beberapa pasien 

mengganti aturan pakai obat. Berbagai macam 

alasan diantaranya adalah rasa takut jika terus-

menerus mengkonsumsi obat dapat berdampak 

buruk bagi tubuh diantaranya pada ginjal dan hati. 

Alasan lain yang diungkapkan pasien adalah 

timbulnya efek yang mengganggu namun tidak 

dikonsultasikan kepada dokter sehingga pasien 

berharap ketika minum lebih sedikit, efek tersebut 

tidak muncul lagi.  

Selain faktor keterbatasan dari fungsional tubuh 

pasien, sosial ekonomi pasien juga berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan pasien (Hussar, 2005). 

Pasien di Puskesmas Kedurus datang dari berbagai 

macam kalangan namun kebanyakan adalah dari 
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kalangan menengah ke bawah yang sebagian besar 

merupakan lansia. Sebagian besar penduduk lansia 

(sekitar 90%) masih memegang peranan penting di 

dalam lingkungan rumah tangga berstatus kepala 

rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab 

besar dalam hal psikologis dan ekonomi (BPS, 

2012). Salah satu pasien yang datang mengatakan 

bahwa hanya datang ke puskesmas ketika benar-

benar merasa sakit karena alasan finansial. Rumah 

pasien  cukup jauh dari puskesmas sehingga 

menbutuhkan biaya untuk dapat datang ke 

puskesmas. Pasien mengalami kesulitan untuk 

membeli obat di apotek sehingga ketika obatnya 

habis, pasien tidak dapat mengkonsumsi obatnya. 

Faktor penyakit adalah faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan pasien. Diabetes melitus 

adalah penyakit kronis yang membutuhkan terapi 

jangka panjang yang dapat menyebabkan 

ketidakpatuhan pasien (Hussar, 2005). Tujuan utama 

dari terapi diabetes adalah untuk mengurangi resiko 

komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular serta 

meningkatkan kualitas hidup pasien (Triplitt et al., 

2008). Ketidakpatuhan terhadap standar yang 

ditetapkan  adalah dasar yang menyebabkan 

berkembangnya komplikasi (WHO, 2003).  

Faktor ketiga adalah faktor regimen terapi. 

Jumlah obat yang diterima pasien ternyata 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya, dapat 

dilihat pada tabel 5 bahwa pasien yang mendapatkan 

terapi obat kombinasi cenderung tidak patuh yaitu 

sebanyak 17 orang (51,52%). Regimentasi dari obat 

yang diberikan kepada pasien berbeda-beda 

tergantung keadaaan pasien itu sendiri. Dari hasil 

yang didapat semua pasien yang mendapatkan 

regimen obat tiga kali sehari termasuk pasien yang 

tidak patuh berdasarkan metode pill count. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukakan Lars Osterberg 

dalam penelitiannya bahwa dokter berperan atas 

rendahnya kepatuhan pasien akibat regimen obat 

yang kompleks (Osterberg, 2005). Hal ini bisa 

dikarenakan pasien yang kebanyakan berusia diatas 

45 tahun kemungkinan telah mengalami 

keterbatasan fungsional tubuh seperti yang sudah 

dijelaskan diatas. 

Obat yang diberikan dari puskesmas berjumlah 

sedikit dan biasanya untuk tujuh hari sehingga 

membuat pasien harus kembali ke puskesmas dalam 

jarak waktu yang dekat. Namun adanya jarak antara 

puskesmas dan rumah pasien atau apotek dan rumah 

pasien yang jauh menyebabkan pasien enggan 

kembali lagi ke puskesmas. Jumlah obat yang sedikit 

ini menyebabkan jarak waktu kunjungan pertama 

dan kedua ke rumah pasien dalam penelitian ini 

menjadi pendek. 

Faktor selanjutnya adalah faktor interaksi dengan 

praktisi. Pasien cenderung memperbaiki kebiasaan 

mereka dalam mengkonsumsi obat pada lima hari 

sebelum dan sesudah meraka bertemu praktisi 

kesehatan, dibandingkan dengan 30 hari sesudahnya, 

kejadian ini disebut “white-coat adherence” 

(Osterberg, 2005). 

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa responden yang 

termasuk dalam kategori patuh menurut metode pill 

count belum tentu patuh menurut metode MMAS-8. 

Metode pill count pada penelitian ini mengukur 

kepatuhan dengan menghitung jumlah obat dalam 

jangka waktu pendek sesuai jarak kunjungan ke 

rumah pasien yang tidak lebih dari tujuh hari. 

Sedangkan metode MMAS-8 pada penelitian ini 

mengukur kepatuhan berdasarkan  pengakuan dari 

responden dengan jangka waktu yang lebih panjang 

dari pill count. Contohnya pada pertanyaan “bila 

diingat dalam dua minggu terakhir, adakah hari 

dimana anda tidak minum obat diabetes anda?” dan 

“bila anda bepergian atau meninggalkan rumah 

apakah anda terkadang lupa membawa obat diabetes 

anda?”. Ketidakpatuhan dengan metode pill count 

menyebabkan angka pembagi dalam rumus menjadi 

kecil apabila jarak kunjungan pendek sehingga hasil 

perhitungan ketidakpatuhannya menjadi besar. Ada 

pula kemungkinan adanya pill dumping oleh pasien 

yaitu menyembunyikan obat agar dianggap patuh 

oleh peneliti (Osterberg, 2005) yang justru membuat  

angka ketidakpatuhan menjadi tinggi. 

 
Tabel 7. Hasil uji Chi-square kepatuhan pasien dengan metode 

Pill Count dan MMAS-8 

 
Pill count 

n (%) Nilai p* 

 Patuh Tidak patuh 

MMAS-8**   0,168 

Patuh 6 (18,18%) 8 (24,24%) 

Tidak patuh 4 (12,12%) 15 (45,46%) 

Ket : * Fisher’s exact test 

 # Diubah ke dalam dua kategori (patuh, tidak  

   patuh) 

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kepatuhan pasien adalah dengan 

mengatasi faktor-faktor. Untuk mengatasi faktor 

pasien sendiri dapat dilakukan dengan memberikan 

pengetahuan yang cukup mengenai obat yang 

dikonsumsi pasien tersebut. Hal ini dapat dilakukan 

saat apoteker menyampaikan informasi dan 

melakukan konseling kepada pasien saat penyerahan 

obat. Informasi yang harus disampaikan meliputi 

dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan 

metoda pemberian, farmakokinetik, farmakologi, 

terapetik dan alternatif, efikasi, keamanan 

penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek 

samping, interaksi, stabilitas, ketesediaan, harga, 

sifat fisika atau kimia dari obat. Sedangkan 

konseling merupakan proses interaksi antara 

apoteker dengan pasien untuk meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan 

pasien (Depkes, 2014). Dengan adanya informasi 

yang berulang-ulang diharapkan dapat diterima dan 

diingat oleh pasien.  

Apoteker sebagai care giver diharapkan 

melakukan pelayanan kefarmasian yang merupakan 
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kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia 

dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis 

lainnya (Depkes, 2014). Adanya pasien yang tidak 

berkonsultasi kepada dokter mengenai keluhan atau 

efek yang di alami selama pengobatan dapat 

berakibat timbulnya DTP bagi pasien. Maka 

apoteker diharapkan dapat melakukan pencegahan 

timbulnya DTP. Untuk aktivitas ini apoteker harus 

membuat catatan berupa catatan pengobatan 

(medication record) (Depkes, 2004).  

Dari hasil uji Fisher’s Exact Test diketahui 

bahwa tidak ada hubungan antara hasil pengukuran 

kepatuhan melalui metode pill count dengan hasil 

pengukuran kepatuhan melalui metode self-report 

menggunakan MMAS-8. Pasien yang patuh menurut 

metode pill count belum tentu patuh menurut metode 

MMAS-8, begitupun sebaliknya. Hal ini bisa dilihat 

pada tabel 7. 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian tentang kepatuhan pasien pada 

penggunaan obat antidiabetes di Puskesmas Kedurus 

Surabaya selama bulan Februari 2015, diperoleh 

kesimpulan bahwa hasil dengan metode pill count 

menunjukkan sebanyak 10 pasien (30,30%) patuh 

dan 23 pasien (69,70%) tidak patuh menggunakan 

obat dan hasil dengan MMAS-8 menunjukkan 

berturut-turut sebanyak 6 pasien (18,20%), 8 pasien 

(24,20%), dan 19 pasien (57,60%) termasuk pada 

kategori kepatuhan tinggi, sedang, dan rendah. 
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