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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Glaukoma merupakan penyebab kebutaan terbanyak kedua di dunia 

setelah katarak. Pada tahun 2013, prevalensi kebutaan di Indonesia pada 

usia 55-64 tahun sebesar 1,1%, usia 65-74 tahun sebesar 3,5% dan usia 75 

tahun ke atas sebesar 8,4%. Meskipun pada semua kelompok umur 

sepertinya prevalensi kebutaan di Indonesia tidak tinggi, namun di usia 

lanjut masih jauh di atas 0,5% yang berarti masih menjadi masalah 

kesehatan masyarakat.
1
 Berbeda dengan katarak, kebutaan yang diakibatkan 

glaukoma bersifat permanen atau tidak dapat diperbaiki (irreversible). Hal 

ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan dan penanganan 

kasus glaukoma. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) 

tahun 2010, diperkirakan sebanyak 3,2 juta orang mengalami kebutaan 

akibat glaukoma.
2
 

Survei Kesehatan Indera tahun 1993-1996 melaporkan, sebesar 1,5% 

penduduk Indonesia mengalami kebutaan dengan prevalensi kebutaan akibat 

glaukoma sebesar 0,20%. Prevalensi glaukoma hasil Jakarta Urban Eye 

Health Study tahun 2008 adalah glaukoma primer sudut tertutup sebesar 

1,89%, glaukoma primer sudut terbuka 0,48% dan glaukoma sekunder 

0,16% atau keseluruhannya 2,53%. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 

tahun 2007, responden yang pernah didiagnosis glaukoma oleh tenaga 

kesehatan sebesar 0,46%, tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (1,85%), 
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berturut-turut diikuti Provinsi Aceh (1,28%), Kepulauan Riau (1,26%), 

Sulawesi Tengah (1,21%), Sumatera Barat (1,14%) dan terendah di Provinsi 

Riau (0,04%)(Depkes RI 2008).
2
 

Glaukoma merupakan penyakit yang akan dialami pasien seumur 

hidup dan tidak dapat disembuhkan. Namun, glaukoma dapat dikendalikan 

dengan terapi dan tujuan utama dari terapi glaukoma adalah untuk 

mencegah kehilangan penglihatan, cacat, dan kebutaan.
3 

Fakta bahwa glaukoma merupakan penyakit yang memerlukan 

perawatan seumur hidup dan tingginya risiko kebutaan akibat glaukoma 

membuat ketaatan pasien dalam pengobatan sangat penting.
3
 Kurangnya 

ketaatan pasien dalam pengobatan dapat memperparah kondisi penyakit dan 

menaikkan biaya pengobatan.
4
 

Kualitas ketaatan pasien dalam pengobatan telah didiskusikan dan 

diperdebatkan selama hampir tiga dekade, namun masalah ini seringkali 

diabaikan dan hasilnya hingga saat ini peningkatan kualitas ketaatan pasien 

hanya mendapat sedikit sekali intervensi atau penanganan langsung secara 

sistematis.
4
 

Hal-hal seperti ini seringkali diabaikan, namun tidak bisa dipungkiri, 

ketaatan pasien dalam pengobatan sangat berpengaruh pada outcome terapi 

yang dijalani. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan pasien dalam 

pengobatan antara lain dukungan sosial keluarga, keadaan ekonomi, dan 

informasi yang diberikan oleh petugas layanan kesehatan. Secara tidak 

langsung, hal ini akan berpengaruh pada outcome terapi yang diharapkan.
4,5
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Berdasarkan uraian diatas, perlu diadakan penelitian tentang hubungan 

antara tingkat pengetahuan penderita glaukoma dengan ketaatan 

menggunakan obat. 

1.2 Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan penderita glaukoma 

dengan ketaatan menggunakan obat? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya hubungan antara tingkat 

pengetahuan penderita glaukoma dengan ketaatan menggunakan obat. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

a. Mengetahui tingkat pengetahuan pasien tentang glaukoma. 

b. Mengetahui tingkat ketaatan pasien dalam menggunakan obat. 

c. Membuktikan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan penderita 

glaukoma dengan ketaatan menggunakan obat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat hasil penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

praktisi kesehatan tentang tingkat pengetahuan dan pengaruhnya 

terhadap ketaatan menggunakan obat pada penderita glaukoma 

sehingga dapat menjadi landasan petugas kesehatan dalam 

peningkatan kualitas ketaatan pasien dalam menggunakan obat. 
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c. Manfaat penelitian ini sebagai informasi bagi penderita glaukoma 

mengenai pentingnya pengetahuan akan glaukoma dalam 

meningkatkan kualitas ketaatan dalam menggunakan obat. 

d. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk 

penelitian selanjutnya.  

1.5 Orisinalitas  

Judul dan Penulis 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Hubungan Tingkat 

Pengetahuan dan Sikap 

Dengan Ketaatan dan 

Derajat Hipertensi 

Penderita di Puskesmas 

Sumberlawang 

Kecamatan 

Sumberlawang 

Kabupaten Sragen.
6
 

Penulis : Arum Tunggal 

Dewi, Sulchan, Trixie 

Salawati  

Tahun : 2004  

 

Jenis penelitian 

explanatory research. 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

metode survei dengan 

pendekatan cross-sectional 

dimana variabel-variabel 

yang akan diteliti 

diobservasi dan diukur 

pada waktu yang sama 

Hasil Uji Korelasi Pearson 

Produc Moment diperoleh 

hasil nilai p pengetahuan 

dengan sikap 0,000. Nilai p 

pengetahuan dengan 

ketaatan 0,000. Nilai p 

sikap dengan ketaatan 

0,000. Nilai p ketaatan 

dengan derajat hipertensi 

0,000 maka terdapat 

hubungan yang signifikan. 
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Tingkat Ketaatan 

Masyarakat Terhadap 

Resep Dokter Dalam 

Menggunakan Obat Di 

Kelurahan Sudirejo I 

Medan.
7
 

Penulis : Sholahuddin 

Adlan S 

Tahun : 2010 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif 

dengan desain cross 

sectional. Subjek 

penelitian ini adalah 

masyarakat Kelurahan 

Sudirejo I Medan. Sampel 

pada penelitian ini diambil 

dengan menggunakan 

teknik consecutive 

sampling yaitu semua 

subjek yang memenuhi 

kriteria sampai jumlah 

subjek terpenuhi. Subjek 

diwawancarai dengan 

menggunakan kuesioner, 

kemudian data diolah 

dengan menggunakan 

SPSS 17. 

Dari hasil penelitiian 

diperoleh yang tergolong 

baik sebanyak 13%, dan 

yang tergolong sedang 

sebanyak 68%, sedangkan 

yang tergolong kurang 

sebanyak 19%. Dari angka-

angka tersebut terlihat jelas 

bahwa rata-rata Tingkat 

Ketaatan Masyarakat 

terhadap Resep Dokter 

dalam Menggunakan Obat 

di Kelurahan Sudirejo I 

Medan adalah dalam 

kategori sedang. 

Hubungan Antara 

Tingkat Pengetahuan 

Dan Mutu Pelayanan 

Kesehatan Terhadap 

Penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

Deskriptif Korelatif 

dengan rancangan Cross 

Berdasarkan penelitian ini 

dapat diketahui bahwa 

hasil nilai uji pertama 

tentang hubungan antara 
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Kepatuhan Minum Obat 

Penderita Tuberculosis 

Paru Di Puskesmas 

Gatak.
8
 

Penulis : Luluk Faizati 

Solikhah 

Tahun : 2012 

Sectional. Populasi 

penelitian ini adalah 

penderita TB positif dan 

suspect yang menjalani 

pengobatan dan tercatat di 

Puskesmas Gatak pada 

tahun 2011 sebanyak 65 

orang, dengan sampel 40 

responden. Teknik 

pengambilan sampel 

menggunakan Propotional 

Random Sampling. 

Analisis statistik yang 

digunakan adalah Uji 

Kolmogorov Smirnov, 

dengan tingkat 

kepercayaan α = 0,05. 

tingkat pengetahuan 

terhadap kepatuhan 

penderita minum obat 

penderita TB Paru di 

Puskesmas Gatak adalah p 

value = (0,000 < 0,05) 

dengan nilai korelasi 

2,669. Maka Ho ditolak. 

Dan hasil kedua tentang 

hubungan mutu pelayanan 

kesehatan terhadap 

kepatuhan penderita 

minum obat TB Paru di 

Puskesmas Gatak adalah p 

value = (0,498 > 0,05) 

dengan nilai korelasi 

0,829. Maka Ho diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan yang 

signifikan tingkat 

pengetahuan dengan 

kepatuhan minum obat 

penderita TB Paru. Dan 
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tidak ada hubungan antara 

mutu pelayanan kesehatan 

terhadap kepatuhan minum 

obat penderita TB Paru. 

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel 

bebas, variabel terikat, dan subjek penelitian. Pada penelitian ini variabel bebas 

yang diteliti adalah tingkat pengetahuan pasien tentang glaukoma. Variabel 

terikat pada penelitian ini adalah ketaatan menggunakan obat. Subjek 

penelitian ini adalah pasien penderita glaukoma di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang. Design penelitian ini adalah penelitian observasional deskriptif dan 

analitik dengan pendekatan crossectional. 

 


