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RINGKASAN 

 

IDENTIFIKASI MASALAH KETIDAKPATUHAN PENGOBATAN 

HIPERTENSI: STUDI KASUS PADA PASIEN PUSKESMAS 

PESERTA BPJS BUKAN PBI 

 

Risa Septinia 

 

Ketidakpatuhan pengobatan hipertensi dilaporkan sebagai masalah yang 

banyak terjadi yang berakibat pada peningkatan penyakit-penyakit 

kardiovaskular. Penelitian kualitatif berupa studi kasus yang bertujuan 

untuk mengekplorasi kasus dirancang untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi ketidakpatuhan pengobatan pasien hipertensi peserta 

asuransi BPJS Kesehatan pada salah satu Puskesmas dengan prevalensi 

hipertensi tertinggi di Surabaya. Wawancara bebas terpimpin merupakan 

metode pengambilan data yang digunakan pada empat pasien hipertensi 

peserta BPJS bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diklasifikasikan 

menjadi peserta BPJS bukan PBI menjadi BPJS Askes dan BPJS Mandiri. 

Empat pasien dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu usia, 

catatan tekanan darah, jenis kelamin dan frekuensi kunjungan ke Puskesmas 

dimana data tersebut telah tercatat pada Sistem Informasi Manajemen 

Puskesmas (SIMPUS). Analisis tematik menunjukkan bahwa kesalahan 

persepsi tentang hipertensi, lupa menggonsumsi obat dan 

pekerjaan/kesibukan menjadi penghambat dalam kepatuhan pasien 

hipertensi. Kurangnya dukungan keluarga dilaporkan menjadi faktor sosial 

yang mempengaruhi kepatuhan pasien. Faktor sistem kesehatan seperti 

kapasitas pelayanan kesehatan yang tidak cukup untuk seluruh pasien dan 

terbatasnya jumlah obat yang diberikan pada setiap pasien teridentifikasi 

menjadi penyebab ketidakpatuhan pasien. Hipertensi sebagai kondisi kronis 

dan tidak memiliki gejala yang spesifik dilaporkan menjadi penyebab 

ketidakpatuhan pasien. Ditambah lagi pengetahuan pasien tentang program 

pengelolahan penyakit kronis (Prolanis) sangat rendah. Oleh karena itu 

perbaikan program sistem kesehatan nasional dibutuhkan untuk dapat 

memberikan manfaat yang besar bagi pasien hipertensi. 
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