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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Struktur penduduk dunia termasuk negara Indonesia saat ini menuju 

proses penuaan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah dan proporsi 

penduduk lanjut usia.  Jumlah penduduk dengan usia 60 tahun ke atas adalah 

sekitar 7,18 % dan pulau yang mempunyai jumlah penduduk lanjut usia 

terbanyak adalah pulau Jawa dan Bali sekitar 7 % (Efendi, 2009). 

Seiring meningkatnya derajat dan kesejahteraan penduduk akan 

berpengaruh pada peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia. 

Jumlah penduduk lansia pada tahun 2006 adalah ± 19 juta jiwa dengan usia 

harapan hidup 66,2 tahun. Pada tahun 2010 diprediksi jumlah lanjut usia 

sebesar 23,9 juta (9,77 %) dengan usia harapan hidup 67,4 tahun. Sedangkan 

pada tahun 2020 diprediksi jumlah lanjut usia akan mencapai 28,8 juta (11,34 

%) dengan usia harapan hidup 71,1 tahun (Efendi, 2009). 

Bertambahnya usia, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat 

proses degeneratif (penuaan) sehingga penyakit tidak menular seringkali 

muncul pada lanjut usia, penyakit tidak menular pada lansia diantaranya 

adalah hipertensi, stroke, diabetes mellitus dan radang sendi/rematik (Depkes, 

2013). 

Hipertensi adalah masalah kesehatan ditandai oleh tekanan darah 

sistolik persisten di atas 140 mmhg dan tekanan darah diastolik di atas 85 

mmhg (Brooker chris, 2009). Hipertensi merupakan penyebab kematian 
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nomor tiga setelah stroke dan tuberculosis, yaitu mencapai 6,8 % dari 

populasi kematian di Indonesia (Depkes, 2013). 

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo bahwa 

angka hipertensi pada lanjut usia di Puskesmas Sukoharjo pada tahun 2013 

menduduki peringkat ke 3 dari 12 Puskesmas se-Kabupaten Sukoharjo. Di 

Wilayah Puskesmas Sukoharjo sendiri angka kejadian hipertensi pada lanjut 

usia menduduki peringkat ke-5 sebesar 3018. Puskesmas Sukoharjo terbagi 

dalam 14 desa, angka hipertensi masih cukup tinggi khususnya di desa 

Begajah berada di peringkat pertama yaitu sebesar 250 kasus. 

Fenomena ini disebabkan karena perubahan gaya hidup, semakin 

mudahnya mendapatkan makanan siap saji membuat konsumsi sayuran dan 

serat berkurang, konsumsi garam serta lemak yang berlebihan dapat 

meningkatkan kejadian hipertensi (Yoga, 2009). Usaha yang keras diperlukan 

pada penderita hipertensi yaitu dalam  menjaga diit, gaya hidup, aktifitas 

fisik, serta keteraturan minum obat yang diresepkan. Dalam penanganan 

penderita hipertensi diperlukan adanya dukungan dari keluarga dan sahabat 

(Smeltzer & Bare, 2002). 

Menurut Sarwono (2003) dukungan keluarga merupakan suatu upaya 

yang diberikan kepada orang lain, baik moril maupun materil untuk 

memotivasi seseorang dalam melaksanakan kegiatan seperti dukungan 

keluarga terhadap kepatuhan menjalankan pengobatan dan diit. 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan disalah satu posyandu lanjut 

usia di desa Begajah pada tanggal 21 Januari 2013. Ada 23 lanjut usia yang 
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hadir 12 diantaranya menderita hipertensi dan ketika dilakukan wawancara 

lanjut usia di desa begajah rata-rata tinggal bersama keluarganya, 12 lansia 

mengatakan dalam makanan sehari-hari mereka makan bersama keluarga 

dengan menu yang dimasak oleh anggota keluarga, lansia mengatakan 

keluarga jarang mengingatkan makanan apa saja yang harus dihindari bagi 

penderita hipertensi, dari 12 lansia yang menderita hipertensi 8 keluarga 

ketika diwawancara mengatakan masakan yang diberikan adalah dengan 

menu yang sama tidak ada perbedaan untuk lansia yang tekanan darahnya 

tinggi, sedangkan 4 keluarga mengatakan sudah berusaha mengurangi garam 

dalam masakannya namun lansia mengeluh rasanya hambar dan  tidak nafsu 

makan sehingga keluarga tetap menambah garam saat memasak. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian adakah “Hubungan Dukungan Keluarga dengan 

Kepatuhan Diit Hipertensi pada Lanjut Usia di Desa Begajah Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adakah “Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Diit 

Hipertensi pada Lanjut Usia di Desa Begajah Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Sukoharjo?” 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Diit 

Hipertensi pada Lanjut Usia di Desa Begajah Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk Mengetahui Tingkat Dukungan Keluarga pada Lanjut Usia di 

Desa Begajah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 

b. Untuk Mengetahui Kepatuhan Diit Hipertensi pada Lansia di Desa 

Begajah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Institusi Pendidikan Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

institusi pendidikan keperawatan untuk menambah pengetahuan tentang 

penyakit-penyakit yang masih sering terjadi di lanjut usia khususnya 

tentang penyakit hipertensi. 

2. Profesi 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuwan 

serta memperdalam pengetahuan tentang hipertensi yang terjadi pada 

lanjut usia dan sebagai bahan masukan bagi profesi dalam 
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mengembangkan perencanaan keperawatan dalam upaya meningkatkan 

profesionalisme dan mutu pelayanan. 

3. Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Diit 

Hipertensi pada Lanjut Usia. 

 

E. Keaslian penelitian 

Penelitian yang berhubungan dengan yang dilakukan oleh peneliti : 

1. Setyajati (2012). “Hubungan Dukungan Keluarga terhadap motivasi 

pasien hipertensi untuk melakukan kunjungan perawatan di Instalasi 

Rawat Jalan Rumah Sakit Islam Surakarta”. Hasil uji hipotesis diperoleh 

nilai χ2 = 39,512 p = 0,001 (p<0,05) kesimpulannya adalah terdapat 

hubungan antara dukungan keluarga dengan motivasi pasien hipertensi 

yang melakukan perawatan di poliklinik rawat jalan di Rumah Sakit 

Islam Yarsis Surakarta. 

2. Handayani (2012). “Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan 

Lansia dalam mengikuti Posyandu Lansia di Posyandu Lansia Jetis Desa 

Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo”. Hasil analisa univariat 

menunjukkan bahwa sebagian responden memiliki kepatuhan yang 

rendah (71 %) dan sebagian besar memiliki Dukungan Keluarga yang 

rendah (60 %). Analisa bivariat dengan menggunakan uji chi square 

didapatkan hasil tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan 
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kepatuhan lansia dalam mengikuti Posyandu lansia P value = 0.399, OR 

= 1.615 dan CI 95 % (0,674-3,871) 

3. Nurrohman (2012). “Hubungan antara dukungan keluarga dengan 

kepatuhan ibu postpartum dalam pemeriksaan postpartum di Desa 

Kartasura Kecamatan Kartasura”. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah : dukungan 

keluarga berupa dukungan emosional, instrumental, informasi dan 

penghargaan pada ibu postpartum di desa kartasura sebagian besar adalah 

mendukung dan terdapat hubungan dukungan keluarga (emosional (p-v = 

0,000), instrumental (p-v = 0,003), informasi (p-v = 0,009) dan 

penghargaan (p-v = 0,000)  terhadap kepatuhan ibu postpartum dalam 

pemeriksaan post di Desa Kartasura (p-valu 


