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BAB I 

PENDAULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan pola penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit tidak 

menular adalah akibat dari terjadinya epidemiologi yang paralel dengan 

transisi teknologi di dunia yang merupakan faktor utama masalah 

morbiditas dan mortalitas di perkirakan pada abad ke-21 akan terjadi 

peningkatan insiden dan prevalensi penyakit tidak menular secara cepat, 

yang merupakan tantangan utama masalah kesehatan yang akan datang. 

WHO memperkirakan, pada tahun 2020 73% mortalitas dan 60% seluruh 

mordibitas di dunia di akibatkan oleh hipertensi (Rahajeng,2009). 

Kasus hipertensi di seluruh dunia diperkirakan sekitar 15-20%. 

Data the National Health and Nutrition Examination survey ( NHNES ) di 

Amerika tahun 2005-2008 memperlihatkan kurang lebih 76,4 juta orang 

berusia ≥20 tahun adalah penderita hipertensi, berarti 1 dari 3 orang 

dewasa menderita hipertensi. hipertensi esensial sendiri merupakan 95% 

dari seluruh kasus hipertensi ( Pradana, 2012 ). 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang 

menjadi masalah kesehatan yang sangat serius. Pada umumnya hipertensi 

terjadi tanpa gejala, sebagian besar orang tidak merasakan apapun, walau 

tekanan darahnya sudah jauh diatas normal, maka hipertensi juga disebut 

sebagai pembunuh diam-diam atau the silent killer. Hal ini dapat 
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berlangsung bertahun-tahun sampai ahirnya penderita jatuh kedalam 

kondisi daruratdan bahkan bia terkena stroke atau mengalami gagal ginjal. 

Komplikasi yang kemudian berujung pada kematian (Hartono, 2011 ). 

Hipertensi merupakan  faktor risiko utama penyakit-penyakit 

kardiovaskular yang  menyebabkan  kematian nomor tiga terbanyak 

didunia dan merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. 

Beradasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, prevalensi 

hipertensi di Indonesia mencapai 31,7% dari seluruh populasi pada usia 18 

tahun ke atas. Dari jumlah itu, 60% penderita hipertensi berakhir pada 

stroke. Sedangkan sisanya pada gagal jantung, gagal ginjal, dan terjadi 

kebutaan (Kemenkes RI, 2011). 

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 

kasus  hipertensi di Kabupaten  Sukoharjo yaitu sebesar 94.250, hal ini 

menjadikan kabupaten sukoharjo sebagai penderita hipertensi tertinggi 

kedua, Sedangkan kasus hipertensi tertinggi pertama adalah Kabupaten 

Karanganyar yaitu sebanyak 97.904 kasus dibanding dengan jumlah 

keseluruhan hipertensi di Kabupaten atau Kota lain di Jawa Tengah. Kasus 

paling sedikit dijumpai di kabupaten banyumas yaiti 506 kasus. Kasus 

hipertensi di Jawa Tengah mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2008 

terdapat 878.031 sedangkan pada tahun 2007 hanya 563.957. Kasus 

hipertensi ini menempati urutan pertama di Jawa Tengah (Dinkes Jateng, 

2008 ). 
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Menurut data laporan Puskesmas Gatak Kabupaten Sukoharjo pada 

bulan Desember 2012 - Desember 2013 di dapatkan data sebagai berikut, 

penderita hipertensi umur 20 tahun sampai 70 tahun sebanyak  3520 

kunjungan. Penderita yang mengalami komplikasi terdapat 65 orang. 

Kemudian pada bulan Desember - Januari 2014 terdapat760 kunjungan, 

penderita yang kontrol 323 pasien. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti saat survey pendahuluan di 

puskesmas Gatak dari 10 pasien hipertensi, didapatkan 6 pasien  enggan 

untuk melakukan kontrol karena tidak tahu tentang bahaya hipertensi dan 

manfaat pentingnya kontrol, padahal dengan melakukan kontrol dapat 

mencegah terjadinya komplikasi, sebagian dari mereka mengatakan takut 

untuk memeriksakan penyakitnya di puskesmas karena kurangnya upaya 

keluarga untuk melakukan dukungan kontrol. Hal yang perlu digaris 

bawahi dari hal tersebut yaitu timbulnya masalah tentang ketidak teraturan 

penderita hipertensi dalam melakukan kontrol. 

Keaktifan untuk kontrol secara rutin  pasien hipertensi saat ini 

dinilai  masih rendah. Sebagian besar penderita hipertensi cenderung 

mengabaikan program terapi selama belum ada efek negatif atau 

komplikasi dari penyakit yang dialaminya. Padahal kontrol  pada pasien 

hipertensi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan mengingat 

hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat 

dikendalikan  (Junaidi, 2010) . 
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 Keaktifan seseorang untuk melakukan kontrol sangat dipengaruhi 

oleh pengetahuan  dimana yang kita tahu pengetahuan merupakan hal yang 

sangat penting supaya seseorang untuk patuh kontrol sehingga tidak terjadi 

komplikasi pada penderita hipertensi.  Dengan pengetahuan yang cukup 

maka diharapkan penderita hipertensi akan patuh untuk kontrol. Apabila 

pengetahuan tentang hipertensi cukup baik dimungkinkan akan 

berpengaruh pada perilaku yang baik pula pada keluarga untuk melakukan 

perawatan yang tepat pada anggota keluarga yang menderita hipertensi 

(Notoatmodjo, 2007). Dukungan keluarga dapat menjadi faktor yang 

sangat berpengaruh dalam menentukan progam perawatan, karena 

keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggota yang menderita 

hipertensi yang menuntut pengorbanan ekonomi, sosial, psikologisyang 

lebih besar dari keluarga (Friedman, 2005). 

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat masih kurangnya 

perilaku kontrol pada  pasien hipertensi maka dari itu peneliti tertarik 

untuk  melakukan penelitian Hubungan Tingkat Pengetahuan dan 

Dukungan Keluarga  dengan Keaktifan Kontrol pada Penderita Hipertensi 

di wilayah Puskesmas Gatak Sukoharjo. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya “ 

Apakah ada Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Dukungan Keluarga  

dengan Keaktifan Kontrol pada Penderita Hipertensi di wilayah 

Puskesmas Gatak Sukoharjo”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui tingkat pengetahuan dan dukungan keluarga  dengan 

keaktifan kontrol pada penderita hipertensi di wilayah Puskesmas 

Gatak Sukoharjo 

2. Tujuan khusus 

a. Mendiskripsikan tingkat pengetahuan pasien hipertensi di wilayah 

Puskesmas Gatak Sukoharjo 

b. Mendiskripsikan  dukungan keluarga pasien hipertensi di wilayah 

Puskesmas Gatak Sukoharjo 

c. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan pasien hipertensi 

dengan keaktifan kontrol pada penderita hipertensi di wilayah 

puskesmas gatak sukoharjo 

d. Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga  dengan keaktifan 

kontrol pada penderita hipertensi di wilayah puskesmas gatak 

sukoharjo 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi puskesmas Gatak 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai Informasi berkaitan 

dengan tingkat pengetahuan hipertensi dengan Keaktifan kontrol pada 

pasien hipertensi sehingga diharapkan dapat mengambil kebijakan 

untuk mengatasi masalah tersebut 
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2. Bagi Peneliti 

Sebagai penelitian pendahuluan dan menambah wawasan tentang 

pengatahuan dan dukungan  keluarga untuk melakukan kontrol 

3. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 

dan menambah wawasan 

4. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

masyarakat agar meningkatkan pengetahuan tentang keaktifan kontrol 

untuk menghindari komplikasi pada penderita hipertensi 

5. Bagi Pasien 

Diharapkan pasien bisa menyadari betapa pentingnya keaktifan 

kontrol sehingga dapat menghindari/mencegah komplikasi hipertensi. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Delima Fitri P.N (2012): Hubungan Dukungan Keluarga dengan 

Kepatuhan Diet Rendah Garam dan Keteraturan Kontrol Tekanan 

Darah pada Penderita Hipertensi di Poliklinik RSUD Tugurejo 

Semarang, menggunakan metode penelitian deskriptif korelatif dengan 

menggunakan rancangan penelitian cross-sectional study ,jumlah 

responden 45 penderita hipertensi hasil yang diperoleh yaitu ada 

hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan 

Kepatuhan Diet Rendah Garam di Poliklinik RSUD Tugurejo 

Semarang, tidak ada Hubungan Dukungan Keluarga dengan 
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Keteraturan Kontrol Tekanan Darah di Poliklinik RSUD Tugurejo 

Semarang. 

2. Hernawan Tri Saputro (2009) : Hubungan Tingkat Pengetahuan Pasien 

Tentang Hipertensi Dengan Sikap Kepatuhan Dalam Menjalankan Diit 

Di Wilayah Puskesmas Andong Kabupaten Boyolali menggunakan  

Metode design non experiment dengan studi korelasional hasil yang 

diperoleh yaitu Ada hubungan yang bermakna antara tingkat 

pengetahuan klien tentang hipertensi dengan kepatuhan dalam 

menjalankan diit hipertensi di wilayah Puskesmas Andong Boyolali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


