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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Insidens dan prevalensi PTM (Penyakit Tidak Menular) diperkirakan 

terjadi peningkatan secara cepat pada abad ke-21 ini, yang merupakan 

tantangan utama masalah kesehatan di masa yang akan datang. WHO 

memperkirakan, pada tahun 2020 PTM akan menyebabkan 73% kematian 

dan 60% seluruh kesakitan di dunia. Salah satu PTM yang menjadi masalah 

kesehatan yang sangat serius saat ini adalah hipertensi. Hipertensi merupakan 

suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah di atas nilai 

normal, dengan nilai sistolik >140 mmHg dan atau diastolik >90 mmHg 

(kriteria Join National Committee) (JNC VII, 2003). 

Menurut WHO (World Health Organization) dan ISH (the 

International Society of Hypertension) tahun 2003, terdapat 600 juta 

penderita hipertensi di seluruh dunia, dan 3 juta di antaranya meninggal setiap 

tahunnya. Tujuh dari setiap 10 penderita hipertensi tidak mendapatkan 

pengobatan yang memenuhi syarat. Berdasarkan hasil Riskesdas (2007), 

prevalensi penyakit hipertensi di Indonesia sebesar 31,7% dan di Provinsi 

Jawa Timur sebesar 37,4%. 
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 Apabila penyakit hipertensi tidak terkontrol, akan menyerang target 

organ seperti jantung, ginjal dan mata, serta dapat menyebabkan serangan 

jantung, stroke, gangguan ginjal dan kebutaan. Menurut penelitian (Rahajeng 

dan tuminah, 2009), penyakit hipertensi yang tidak terkontrol dapat 

menyebabkan peluang 7 kali lebih besar terkena stroke, 6 kali lebih besar 

terkena congestive heart failure, dan 3 kali lebih besar terkena serangan 

jantung. 

Hasil SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga) tahun 2007, 

menyebutkan bahwa penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit nomor satu 

penyebab kematian di Indonesia dan sekitar 20–35% dari kematian tersebut 

disebabkan oleh hipertensi dengan persentase jumlah penderita sebanyak 

27,5%. Penelitian epidemiologi oleh Darmojo (2000) membuktikan bahwa 

hipertensi berhubungan secara linear dengan morbiditas dan mortalitas 

penyakit kardiovaskular. 

Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2007, menunjukkan 

bahwa proporsi kelompok usia 45-54 tahun dan lebih tua selalu lebih tinggi 

pada kelompok hipertensi. Kelompok usia 25-34 tahun mempunyai risiko 

hipertensi 1,56 kali dibandingkan usia 18-24 tahun. Risiko hipertensi 

meningkat bermakna sejalan dengan bertambahnya usia dan kelompok usia 

>75 tahun berisiko 11,53 kali terserang hipertensi. 

Berdasarkan data pola 10 besar penyakit terbanyak di Indonesia tahun 

2010, jumlah kasus hipertensi sebanyak 8.423 pada laki-laki dan 11.45 pada 
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perempuan. Penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit dengan angka 

kematian tertinggi setelah pneumonia yaitu 4,81% (Kemenkes RI, 2011). 

Berdasarkan data penyakit terbanyak di seluruh rumah sakit Provinsi 

Jawa Timur 2010 terjadi 4,89% kasus hipertensi esensial dan 1,08% kasus 

hipertensi sekunder. Menurut STP (Surveilans Terpadu Penyakit) Puskesmas 

di Jawa Timur total penderita hipertensi di Jawa Timur tahun 2011 sebanyak 

285.724 pasien. Jumlah tersebut terhitung mulai bulan Januari hingga 

September 2011. Dengan jumlah penderita tertinggi pada bulan Mei 2011 

sebanyak 46.626 pasien (Dinkes Jatim, 2011). 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan di UPT PSLU (Unit Pelaksana 

Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia) Magetan diketahui bahwa persentase 

lansia yang menderita hipertensi sebanyak 60%. Menurut data Poliklinik di 

UPT PSLU Magetan ada 30 lansia yang menderita hipertensi. Terjadinya 

hipertensi pada lansia yang menghuni Panti Wreda Bahagia di lingkup UPT 

PSLU Magetan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor umur dan 

jenis kelamin, perilaku merokok dan stres pada lansia. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian hipertensi pada lansia di UPT PSLU Magetan. 

Penelitian Roslina (2005), menyimpulkan bahwa faktor determinan yang 

paling dominan mempengaruhi hipertensi di Kabupaten Deli Serdang adalah 

stres dengan OR adj=5,067. Berdasarkan hasil penelitian Indriati (2010), 

persentase hipertensi yang tinggi banyak dijumpai pada individu yang 

mempunyai kebiasaan mengkonsumsi garam terutama dalam bentuk ikan asin 
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dan kebiasaan merokok. Penelitian Rachman (2011), menyimpulkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara keturunan atau riwayat keluarga dengan 

kejadian hipertensi dengan nilai p= 0,001; RP = 0,10 dan 95% CI= 0,01 – 

0,65. 

Penelitian Rahajeng dan Tuminah (2009), menyimpulkan bahwa 

adanya risiko hipertensi terkait dengan jenis pekerjaan. Depresi dan 

rendahnya status pekerjaan, perasaan kurang nyaman terhadap pekerjaan 

menjadi faktor pemicu hipertensi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

jenis pekerjaan nelayan, petani dan pegawai memiliki nilai OR paling tinggi 

yaitu 1,27. Masalah pekerjaan diduga berkaitan dengan masalah psikologis 

yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan.  

Berdasarkan hasil penelitian Saputri (2009), keaktifan lansia mengikuti 

senam jantung berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah. Sebanyak 

48% lansia memiliki tekanan darah normal karena rutin mengikuti senam 

jantung. Menurut Widiastuty (2006), prevalensi hipertensi pada lanjut usia 

lebih tinggi dibanding dengan penderita yang lebih muda. Sebagian besar 

merupakan hipertensi primer dan hipertensi sistolik terisolasi. Mengubah pola 

hidup pada penderita hipertensi lanjut usia sangat menguntungkan untuk 

menurunkan tekanan darah. Beberapa pola hidup yang harus diperbaiki 

adalah menurunkan berat badan jika kegemukan, tidak mengkonsumsi 

alkohol, meningkatkan aktivitas fisik aerobik, mengurangi asupan garam, 

menghentikan kebiasaan merokok serta mengurangi asupan lemak  jenuh dan 

kolesterol. 
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B. Perumusan Masalah 

Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian hipertensi 

pada lansia di UPT PSLU Magetan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

hipertensi pada lansia di UPT PSLU Magetan. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi 

pada lansia di UPT PSLU Magetan. 

b. Mengetahui hubungan antara keturunan dengan kejadian hipertensi 

pada lansia di UPT PSLU Magetan. 

c. Mengetahui hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian 

hipertensi pada lansia di UPT PSLU Magetan. 

d. Mengetahui hubungan antara konsumsi makanan asin dengan kejadian 

hipertensi pada lansia di UPT PSLU Magetan. 

e. Mengetahui hubungan antara aktifitas fisik dengan kejadian hipertensi 

pada lansia di UPT PSLU Magetan. 

f. Mengetahui hubungan antara riwayat stres dengan kejadian hipertensi 

pada lansia di UPT PSLU Magetan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada lansia 

sehingga dapat dilakukan pencegahan lebih dini terhadap penyakit 

hipertensi. 

2. Bagi lansia 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada lansia 

penghuni panti Wreda Bahagia tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan hipertensi sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk 

mencegah penyakit hipertensi. 

3. Bagi UPT PSLU Magetan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pertimbangan 

dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan khususnya 

dalam penatalaksanaan hipertensi pada lansia. 

4. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian hipertensi pada lansia. 

 


