
NASKAH PUBLIKASI (MANUSCRIPT) 
 
 

HUBUNGAN TINGKAT DEPRESI DENGAN KEPATUHAN MINUM 

OBAT PADA ODHA DI PUSKESMAS TEMINDUNG SAMARINDA 

 

RELATIONSHIP LEVEL OF DEPRESSION WITH DRUG COMPLIANCE 
IN THE HEALTH OF MEDICINE AT TEMINDUNG SAMARINDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAJUKAN OLEH : 

 

ARINI PUTRI 

1811102411006 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FARMASI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR 

2019/2020 



Naskah Publikasi (Manuscript) 
 
 

Hubungan Tingkat Depresi dengan Kepatuhan Minum Obat pada 

ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 

 

Relationship Level of Depression with Drug Compliance in the Health 
of Medicine at Temindung Samarinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh : 

 
Arini Putri 

1811102411006 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FARMASI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR 

2019/2020  



  



  



Hubungan Tingkat Depresi dengan Kepatuhan Minum Obat pada ODHA di 
PUSKESMAS Temindung Samarinda 

Relationship Level of Depression with Drug Compliance in the Health of 
 Medicine at Temindung Samarinda 

 
Arini Putri1, Linda Dwi Novial Fitri2 

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jln, Ir. H. Juanda 
Email : ariniputri195@gmail.com 

 
INTISARI. Depresi pada pasien HIV dapat memperburuk kondisi organ maupun mental 
pasien, jika dibiarkan begitu saja yang awalnya hanya mengalami HIV secara cepat bisa 
menimbulkan AIDS dan terjadinya peningkatan akan kematian (Nursalam dkk, 2011). 
Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan kepatuhan minum 
obat pada ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda. Observasi ini memakai 
observasi deskriptif kuantitatif dengan jumlah sempel 73 responden di Puskesmas 
Temindung Samarinda. P value didapatkan 0,033 (<0,05) berarti ada hubungan tingkat 
depresi dengan kepatuhan minum obat pada ODHA di Puskesmas Temindung 
Samarinda. Maka perlu meningkatkan kepatuhan pengobatan minum ARV pada pasien 
HIV agar tidak terjadi kegagalan pengobatan terutama resistensi obat ARV di masa 
mendatang. 

ABSTRACT. Depression in HIV patients can exacerbate the condition of the patient and 
mentally, if left alone that initially only experiencing HIV can quickly cause AIDS and the 
occurrence of increased death (Nursalam et al., 2011). The purpose of research to know 
the relationship of depression levels to the adherence of drugs in ODHA in Puskesmas 
Temindung Samarinda. This observation uses quantitative descriptive observation with a 
total of 73 respondents in Puskesmas Temindung Samarinda. P value obtained 0.033 (< 
0.05) means there is a depression-level relationship with the adherence of medication to 
the ODHA in Puskesmas Temindung Samarinda. It is necessary to improve ARV drinking 
treatment compliance in HIV patients to prevent treatment failure, especially in future 
ARV drug resistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1Mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 
2Dosen Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 



PENDAHULUAN 
 

HIV adalah suatu penyakit yang menimpa sistem kekebalan tubuh pada pengidapnya, 
jika sistem kekebalan tubuh tidak mampu melawan berbagai macam virus maupun 
bakteri lain nya maka tubuh gampang terkena berbagai macam penyakit dan susah untuk 
di sembuhkan (Murni, 2011). 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 2017, 36,9 juta 
penduduk dunia telah terinfeksi HIV dan kasus HIV terbanyak berada pada Afrika 
(69,93%), South-East Asia (9,52%), Americans (9,25%), Europe (6,26%), Western Pacific 
(4,08%) dan Eastern Mediterranean (0,95%). (WHO, 2019). 

Di kawasan asia tenggara menurut WHO padan tahun 2017, Indonesia menempati 
urutan pertama dengan jumlah penderita sebanyak 630.000 ( 540.000-740.000), 
kemudian diikuti oleh thailand di posisi kedua dengan jumlah penderita 440.000 ( 
390.000-510.000) dan di posisi ketiga ditempati oleh vietnam dengan jumlah penderita 
250.000 (220.000-280.000). (who, 2019). Sedangkan untuk di Indonesia sendiri jumlah 
penderita yang terinfeksi virus HIV terbanyak di temukan di jawa timur menempati posisi 
pertama kemudian diikuti oleh dki Jakarta dan posisi ketiga di tempati jawa tengah, untuk 
Kalimantan timur sendiri termasuk 10 besar penderita HIV terbanyak di Indonesia dengan 
menempati posisi ke delapan. (Kemenkes RI, 2018) 

Kepatuhan minum obat pada pasien HIV merupakan sebuah ketentuan tentang 
ketepatan waktu dalam mengatur jumlah dan dosis obat, Serta bagaimana cara individu 
dalam mengkonsumsiobat pribadinya. Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan terapi dapat 
menurunkan efektivitas kerja obat ARV Serta meningkatkan resistensi virus dalam tubuh 
pasien (Djoerban, 2010).  

Penyebab ketidakpatuhan klien yaitu umur, pendidikan, gangguan ekonomi, cemas 
pada efek samping, kurangnya pengetahuan, kesulitan ketempat pelayanan, Support 
family serta pegawai medis. Keadaan tersebut berpengaruh kurangnya informasi dan 
komunikasi, klien melaksanakan peraturan diri (Muliawan,2008). 

Kedisiplinan kepada ART yaitu kunci untuk mengurangi meningkatnya penyakit HIV, 
menurunkan akibat resistensi obat, menambah kesehatan menyeluruh kualitas hidup & 
proses hidup beserta menurunkan resiko penyebaran HIV. Penderita wajib patuh 
melaksanakan pengobatan ARV agar mencegah perkembangan virus ditubuh (kemenkes 
RI, 2011) 

Pengembangan kesehatan dengan puskesmas wajib didukung oleh tenaga kesehatan 
mempunyai tanggung jawab kepada persoalan kesehatan meliputi dokter, perawat, 
bidan, tenaga-tenaga yang bekerja di pelayanan kesehatan (Kendari, 2014). 

Pelayanan di puskesmas meliputi poli gigi, poli umum, poli KIA menjadi fasilitas 
pelayanan untuk pasien. Puskesmas rawat inap mempunyai sebagian administrasi 
bagian apotek, bagian penyimpanan obat, laboratorium, UGD, tempat melahirkan, 
instalasi gizi, ruangan perawat & ruang kartu (Profil Kesehatan Samarinda, 2016) 

Depresi adalah kondisi gangguan dalam kejiwaan yang biasa terjadi pada pengidap 
HIV (Candra dkk, 2005). Kondisi ini dapat mempengaruhi tingkat baik dan buruknya 
hidup bagi setiap pengidapnya (Pohan, 2006).  Bahkan sebagian pengidap HIV ada yang 
sampai melakukan bunuh diri ( Fernandez dkk,2006). Kecemasan akan penyakit yang 
diidapnya menjadi penyebab nomor satu dalam aksi keinginan untuk bunuh diri yang 
dapat berdampak pula pada peningkatan angka bunuh diri. Diperkirakan 5% hingga 15% 
setiap yang terdampak depresi telah bunuh diri disetiap tahunnya (Katzenstein, 1998 
dalam Hawari, 2006).  

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti ingin melakukan penelitian 
dengan judul “Hubungan Tingkat Depresi dengan Kepatuhan Minum Obat pada ODHA di 
Puskesmas Temindung Samarinda”? 

 
 
 
 



METODE PENELITIAN 
 

Rancangan penelitian adalah susunan yang terpenting dalam sebuah penelitian, 
untuk memudahkan pengontrolan tentang seberapa maksimal faktor yang berpengaruh 
pada suatu hasil. Penelitian ini nantinya bisa digunakan untuk arahan dalam merancang 
dan melaksanakan suatu tujuan dan hasil penelitian yang telah dibuat oleh peneliti. 
(Nursalam, 2011). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu hasil data berbentuk 
bilangan nol mutlak atau berbentuk angka-angka (Riwidikdo, 2009). Deskriptif adalah 
bentuk penelitian memiliki tujuan mendeskriptifikan peristiwa yang sedang terjadi, baik 
yang berupa peristiwa berbentuk alamiah maupun buatan manusia itu sendiri 
(Sukmadinata, 2006). Pendekatan yang dipakai adalah cross sectiona ialah penelitian 
yang lebih mengharuskan hasil penelitian yang diambil hanya dilakukan satu kali pada 
saat itu saja (Nursalam, 2013). Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 73 orang. 
Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Temindung Samarinda dari bulan Maret sampai 
Mei. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
1. Karakteristik Responden 

Penelitian ini menggambarkan distribusi frekuensi umur, jenis kelamin, pendidikan, 
pekerjaan dan status pernikahan. 
a. Usia 

Usia Frekuensi % 

15-25 Tahun 23 31,5 

26-45 Tahun 45 61,6 

46-65 Tahun 5 6,8 

Total 73 100 
 

Pada tabel 4.1 didapatkan gambaran distribusi responden berdasarkan usia 
dimana responden yang berusia 15-25 tahun yaitu 23 orang (31,5%), 26-45 tahun 
yaitu 45 orang (61,6%) dan berusia 46-65 yaitu sebanyak 5 orang (6,8%). 

b. Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi % 

Laki-Laki 60 82,2 

Perempuan 13 17,8 

Total 73 100 
 

Pada tabel 4.2 didapatkan gambaran tentang distribusi responden berdasarkan 
jenis kelamin dimana responden Laki-Laki yaitu 60 orang (82,2%), dan Perempuan 
yaitu 13 orang (17,8%). 

c. Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi % 

SD 2 2,7 

SMP 4 5,5 

SMA 55 75,3 

DIPLOMA 1 1,4 

SARJANA 11 15,1 

Total 73 100 



Pada tabel 4.3 di atas didapatkan gambaran tentang distribusi responden 
berdasarkan pendidikan dimana yang pendidikan SD yaitu 2 orang (2,7%), 
pendidikan SMP  yaitu 4 orang (5,5%), responden pendidikan SMA yaitu 55 orang 
(75,3%), pendidikan  Diploma yaitu 1 orang (1,4%), dan pendidikan Sarjana yaitu 1 
orang (15,1%). 

d. Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi % 
Swasta 18 24,7 
Pegawai 7 9,6 

Wiraswasta 27 37,0 
IRT 7 9,6 

Panti Pijat 1 1,4 
THM 1 1,4 

Sekolah/Kuliah 7 9,6 
Belum bekerja 3 4,1 
Petani/ buruh 2 2,7 

Total 73 100 
 

Pada tabel 4.4 di atas didapatkan gambaran tentang distribusi responden 
berdasarkan pekerjaan dimana responden yg bekerja swasta yaitu 18 orang 
(24,7%), pegawai yaitu 7 orang (9,6%), wiraswasta yaitu 27 orang (37,0%), IRT 
yaitu 7 orang (9,6%), panti pijat yaitu 1 orang (1,4%), THM yaitu 1 orang (1,4%), 
sekolah/kuliah yaitu sebanyak 7 orang (9,6%), belum bekerja yaitu sebanyak 3 
orang (4,1%), dan petani/buruh yaitu sebanyak 2 orang (2,7%). 

e. Status Pernikahan 
Status 

Pernikahan Frekuensi % 

Belum Menikah 55 75,3 

Menikah 11 15,1 

Janda 6 8,2 

Duda 1 1,4 

Total 73 100 
 

Pada tabel 4.5 di atas didapatkan gambaran tentang distribusi berdasarkan 
status pernikahan dimana yang belum menikah yaitu 55 orang (75,3%), responden 
yg sudah menikah yaitu sebanyak 11 orang (15,1%), responden yg berstatus janda 
yaitu sebanyak 6 orang (8,2%), responden yg berstatus duda yaitu sebanyak 1 
orang (1,4%). 

2. Analisa Univariat 
a. Variabel Tingkat Depresi 

Tingkat Depresi Frekuensi % 

Tidak Depresi 19 26,0 

Depresi Ringan 27 37,0 

Depresi Sedang 17 23,3 

Depresi Berat 10 13,7 

Total 73 100 
 



Pada tabel 4.6 di atas didapatkan gambaran tentang distribusi berdasarkan 
tingkat depresi dimana yang tidak depresi yaitu 19 orang (26,0%), responden yg 
depresi ringan yaitu sebanyak 27 orang (37,0%), responden yg depresi sedang 
yaitu sebanyak 17 orang (23,3%), responden yg depresi berat yaitu sebanyak 10 
orang (13,7%). 

b. Variabel Kepatuhan Minum Obat 

Kepatuhan 
Minum Obat Frekuensi (%) 

Patuh 62 84,9 

TIdak Patuh 11 15,1 

Jumlah 73 100 
 

Pada tabel 4.7 di atas didapatkan gambaran tentang distribusi berdasarkan 
kepatuhan minum obat dimana responden yang patuh yaitu 62 orang (84,9%), dan 
tidak patuh sebanyak 11 orang (15,1). 

3. Analisa Bivariat 

Tingkat Depresi 

Kepatuhan Minum Obat 
Total OR 

P 

Patuh 
Tidak 
Patuh Value 

N % N % N % 
  Tidak Depresi 19 26,0 7 9,6 26 35,6 0,252 0,033 

Depresi 43 58,9 4 5,5 47 64,4 

Total 62 84,9 11 15,1 73 100 
 

Hasil analisis tersebut didapatkan sebanyak 62 orang (84,9%) yang patuh minum 
obat dan tidak patuh minum obat sebanyak 11 orang (15,1%), kemudian p value 
didapatkan 0,033 (<0,05) yang berarti ada hubungan tingkat depresi dengan 
kepatuhan minumobat pada ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda. Nilai Odd 
Ratio didapatkan 0,252, yang berarti Tingkat Depresi berpengaruh 0,252 kali terhadap 
kepatuhan minum obat. 

4. Pembahasan 
1. Analisis Bivariat  

Hasil analisis didapatkan sebanyak 62 orang (84,9%) yang patuh minum obat 
dan tidak patuh minum obat sebanyak 11 orang (15,1%), kemudian p value 
didapatkan 0,033 (<0,05) yang berarti ada hubungan tingkat depresi dengan 
kepatuhan minum obat pada ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda. Nilai 
Odd Ratio didapatkan 0,252, yang berarti Tingkat Depresi berpengaruh 0,252 kali 
terhadap kepatuhan minum obat. Hasil  ini sesuai dengan penelitian (Fithria, 2011) 
, p value 0,049 yang berarti ada hubungan tingkat depresi terhadap kepatuhan 
pengobatan ARV. 

Menurut Gennaro (2010), Tindakan pengukuran kepatuhan menggunakan obat 
yaitu kesuksesan mengambil resep, ketelitian dosis, ketelitian penggunaan, dan 
ketelitian waktu & lama konsumsi. Hal yang mempengaruhi displin mengkonsumsi 
obat yaitu sikap responden adanya upaya hubungan interaksi dan pasien, tentang 
anjuran untuk kepatuhan konsumsi obat. 

Cara menaikkan kepatuhan memberikan penjelasan klien tentang sakit yang 
dialaminya, menyampaikan langkah pengobatan, dukungan kemasyarakatan serta 
pendekatan tingkah laku. Penelitian menunjukkan adanya partisipasi anggota 
keluarga, kepatuhan lebih tinggi. (Bart, 2014). 

Kedisiplinan kepada perawatan ialah sikap orang terhadap kepatuhan dalam 
pengobatan diantaranya perlakukan tentang gaya hidup seperti menjaga makan, 



istirahat dan olahraga serta meminum obat yang wajib diminum, jadwal waktu obat 
tidak di konsumsi dan waktu kontrol untuk melakukan pengecekan tekanan darah. 

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengobatan sebaiknya dapat dilakukan 
dengan cara lebih meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan informasi 
seperti memberikan pengetahuan kepada pasien mengenai penyakit yang selama 
ini dideritanya dan melibatkan anggota kelurga. Riset telah membuktikan bahwa 
kerjasama antara anggota keluarga dapat diperoleh maka kepatuhan pada pasien 
berpengaruh lebih tinggi (Bart, 2014). 

 
KESIMPULAN & SARAN 

 
Sasaran dalam riset ini mempunyai kesimpulan, antara Iain 
1. Responden yang mengikuti penelitian ini memiliki karakteristik usia terbanyak adalah 

26-45 tahun yaitu 45 orang (61,6%), jenis kelamin terbanyak laki-laki yaitu 60 orang 
(82,2%), pendidikan terakhir terbanyak adalah SMA yaitu 55 orang (75,3%), pekerjaan 
terbanyak wiraswasta yaitu 27 orang (37,0%), dan status perkawinan terbanyak belum 
menikah yaitu 55 orang (75,3%). 

2. Berdasarkan analisis variabel tingkat depresi didapatkan depresi ringan yaitu 
sebanyak 27 orang (37,0%), responden yangg depresi sedang yaitu  17 orang 
(23,3%), responden yang depresi berat yaitu 10 orang (13,7%), dan responden yang 
tidak depresi yaitu 19 orang (26,0%) 

3. Berdasarkan analisis variabel kepatuhan minum obat didapatkan sebagian besar 
patuh sebanyak 62 orang (84,9%), dan tidak patuh 11 orang (15,1). 

4. P value didapatkan 0,033 (<0,05) berarti ada hubungan tingkat depresi dengan 
kepatuhan minum obat pada ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda. Nilai Odd 
Ratio didapatkan 0,252, yang berarti Tingkat Depresi berpengaruh 0,252 kali terhadap 
kepatuhan minum obat. 

SARAN 
1. Bagi Pasien 

Perlu meningkatkan kepatuhan pengobatan minum ARV pada pasien HIV agar tidak 
terjadi kegagalan pengobatan terutama resistensi obat ARV di masa mendatang. 

2. Bagi Keperawatan 
Sebaiknya tenaga kesehatan lebih meningkatkan lagi layanan pengobatan ARV pada 
ODHA akan waktu yang dianjurkan pada pasien untuk mengambil obat. 

3. Bagi Peneliti 
Penelitian selanjutnya disarankan agar menggali lagi aspek yang berdampak ketaatan 
mengkonsumsi obat pasien ODHA 
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