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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lebih dari seperempat jumlah populasi dunia saat ini menderita 

hipertensi. Data WHO menyebutkan, jumlah penderita hipertensi di India 

tahun 2000 adalah 60,4 juta dan diperkirakan sebanyak 107,3 juta pada tahun 

2025 (terjadi kenaikan sebesar 56%). Di Cina pada tahun 2000 sebanyak 98,5 

juta orang menderita hipertensi dan tahun 2025 diperkirakan menjadi 151,7 

juta (kenaikan sebesar 65%). Sedangkan di bagian lain Asia tercatat tahun 

2000 sebesar 38,4 juta penderita hipertensi dan tahun 2025 sebesar 67,3 juta 

(kenaikan sebesar 57%). Data ini menunjukkan bahwa hipertensi masih 

menjadi ancaman bagi masyarakat dunia (Lazuardi, 2008). 

Di Indonesia banyaknya penderita Hipertensi diperkirakan 15 juta 

orang tetapi hanya 4% yang merupakan hipertensi terkontrol. Prevalensi 6-

15% pada orang dewasa, 50% diantaranya tidak menyadari sebagai penderita 

hipertensi sehingga mereka cenderung untuk menjadi hipertensi berat karena 

tidak menghindari dan tidak mengetahui faktor risikonya, dan 90% merupakan 

hipertensi esensial. Saat ini penyakit degeneratif dan kardiovaskuler sudah 

merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia (Ririn, 

2008). 

Berdasarkan data kematian di rumah sakit jantung dan pembuluh darah 

harapan kita tahun 2005 kematian akibat hipertensi sebesar 16,7%. 
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Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001, kematian 

akibat penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia sebesar 26,3%. 

Faktor risiko utama penyakit jantung dan pembuluh darah adalah hipertensi 

(Dedi, 2007). 

Data Depkes (2007) menunjukkan, di Indonesia ada 17-21% orang 

menderita hipertensi dan sebagian besar tidak terdeteksi. Hipertensi yaitu 

apabila seseorang mempunyai tekanan darah sistolik diatas 140 mm Hg dan 

diastoliknya di atas 90 mm Hg. Pemanfaatan herbal untuk pemeliharaan 

kesehatan dan gangguan penyakit hingga saat ini masih sangat dibutuhkan dan 

perlu dikembangkan, terutama dengan melonjaknya biaya pengobatan dan 

harga obat-obatan. Adanya kenyataan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat 

terhadap pengobatan semakin meningkat, sementara taraf kehidupan sebagian 

masyarakat kita masih banyak yang kemampuannya pas-pasan 

(Wijayakusuma & setiawan,  2000). 

Pengobatan dengan bahan alam yang ekonomis merupakan salah satu 

solusi yang baik untuk menanggulangi masalah kesehatan. Dengan maraknya 

gerakan kembali ke alam (back to nature), kecenderungan penggunaan bahan 

obat alam/herbal di dunia semakin meningkat. Gerakan tersebut 

dilatarbelakangi perubahan lingkungan, pola hidup manusia, dan 

perkembangan pola penyakit. Slogan back to nature yang menunjukkan 

minimnya efek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan herbal dan juga 

ekonomis menarik minat masyarakat untuk kembali menggunakan obat-obatan 

dari bahan alami (Depkes, 2007).  
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Obat herbal telah diterima secara luas di hampir seluruh Negara di 

dunia. Menurut WHO, negara - negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin 

menggunakan obat herbal sebagai pelengkap pengobatan primer yang mereka 

terima. Bahkan di Afrika, sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat 

herbal untuk pengobatan primer (WHO, 2003). Faktor pendorong terjadinya 

peningkatan penggunaan obat herbal di negara maju adalah usia harapan hidup 

yang lebih panjang pada saat prevalensi penyakit kronik meningkat, adanya 

kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu di antaranya 

kanker serta semakin luas akses informasi mengenai obat herbal di seluruh 

dunia (Rangga , 2006). 

Pengobatan tradisional atau herbal semakin diperhatikan. Banyak 

alasan mengapa masyarakat memilih cara ini. Pengobatan secara medis yang 

semakin mahal, adanya efek samping untuk pemakaian obat kimiawi jangka 

panjang, maupun kesembuhan melalui cara medis yang tidak 100% khususnya 

untuk penyakit yang kronis (Haryana, 2006). Adapun beberapa faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan pelayanan herbal yaitu tingkat pendidikan,umur, 

jenis kelamin, pengetahuan, kebudayaan dan pendapatan (Killen, 2007) 

Balai Pengobatan Alternatif Bp Sutarti TA di Teguh Jajar Rt 8 / Rw 11 

Karang Malang Sragen merupakan suatu tempat pengobatan alternatif dengan 

mengandalkan ramuan herbal sebagai bahan utama, yang digunakan 

masyarakat sekitar dan tidak jarang dari 800 pasien per bulan 50 % berasal 

dari luar daerah untuk mengatasi penyakitnya. Penyakit yang dapat di 

sembuhkan antara lain batu ginjal, strok, tumor, diabetes, asma, masalah 
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kewanitaan dan hipertensi. Pasien hipertensi yang datang ke Balai Pengobatan 

Sutardi rata-rata setiap bulan yaitu 320 orang, bahan obat yang digunakan  

ekstrak pace yang dikemas dengan kapsul dan rosella yang sudah dikeringkan.  

Studi pendahuluan yang di lakukan di Balai Pengobatan Alternatif Bp 

Sutardi di Teguh Jajar Rt 8 / Rw 11 Karang Malang Sragen, didapat data 

pasien rata-rata perhari yang datang berobat yaitu 50 orang dan 60 % pasien 

yang datang berobat yaitu menderita penyakit hipertensi. Wawancara 

dilakukan tanggal 14 desember 2008  pada 10 orang pasien, pasien yang 

memilih pengobatan herbal 8 orang menyatakan sudah putus asa dengan 

pengobatan medis karena biaya mahal serta tidak kunjung sembuh, 2 orang 

selanjutnya memang selalu mengandalkan pengobatan herbal dari pada medis. 

Pasien hipertensi yang datang ke balai pengobatan alternatif Sutardi, 

rata – rata pengetahuan tentang herbal nya sudah baik, karena pada saat 

diwawancarai pasien tahu teknik pengobatan herbal, efek samping dan dosis 

penggunaan obat herbal. Serta pasien mengatakan mendapatkan informasi 

tentang pengobatan herbal dari orang ke orang lain, dan juga mendapatkannya 

melalui buku, televisi dan majalah. 

Dilihat dari fenomena masyarakat dalam memanfaatkan sarana 

pelayanan kesehatan sangat bervariasi seperti tersebut di atas dan masyarakat 

lebih tertarik ke pengobatan herbal, maka peneliti ingin mengetahui faktor apa 

saja yang berhubungan dengan pemanfaatan pengobatan herbal pada pasien 

hipertensi. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut :  

”Faktor – faktor apa yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan 

pengobatan herbal pada  pasien hipertensi memanfaatkan pengobatan herbal di 

Balai Pengobatan Alternatif Sutardi Teguh Jajar Karang Malang Sragen”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan pasien hipertensi 

memanfaatkan pengobatan herbal di Balai Pengobatan alternatif Sutardi 

Teguh Jajar Karang Malang Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

Peneliti ingin mengetahui : 

a Hubungan tingkat pendidikan pasien hipertensi terhadap pemanfaatan 

pelayanan pengobatan herbal di Balai Pengobatan Alternatif Sutardi 

Teguh Jajar Karang Malang Sragen. 

b Hubungan pengetahuan pasien hipertensi terhadap pemanfaatan 

pelayanan pengobatan herbal di Balai Pengobatan Alternatif Sutardi 

Teguh Jajar Karang Malang Sragen. 

c Hubungan tingkat pendapatan pasien hipertensi terhadap pemanfaatan 

pelayanan pengobatan herbal di Balai Pengobatan Alternatif Sutardi 

Teguh Jajar Karang Malang Sragen. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan masukan tentang pengobatan herbal guna mengobati berbagai 

macam penyakit terutama hipertensi. 

2. Bagi Pemilik Balai Pengobatan  

Mengetahui karakteristik pasien yang memilih pengobatan alternatif 

sehingga menambah kualitas pengobatannya. 

3. Bagi Bidang Ilmu 

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang ilmu keperawatan tentang 

pengobatan herbal, yaitu menggunakan bahan alami untuk mengobati 

berbagai macam penyakit. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti tentang manfaat pengobatan dan faktor-

faktor pemilihan pengobatan herbal. 
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E. Keaslian Penelitian 

Keaslian dari penelitian ini dapat di ketahui dari penelitian serupa 

dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis, di antaranya :. 

1. Susan K, Johnson, Anita, (2006) Alternatif Medicine And Herbal Use 

Among University Student, menggunakan teknik pendekatan survey, 

dengan populasi 506 pasien. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik random sampling dengan kuesioner. Hasil menunjukan ada 

hubungan yang signifikan antara usia dan jenis kelamin terhadap 

pengobatan obat alternatif dan herbal di universitas. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya adalah pasien yang mempunyai penyakit hipertensi, letak 

demografi serta dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan yaitu 

menggunakan kesehatan herbal yang dilakukan di Balai Pengobatan 

Alternatif Sutardi Teguh Jajar Karang Malang Sragen. 

2. Sandra et al, (1998). Use of Complementary and Alternative Medicine 

Among Family Practice Patients in South Texas, menggunakan teknik 

pendekatan survey dengan rancangan cross-sectional, dan populasi 575 

respondent.teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling 

dengan kuesioner. Hasil menunjukan ada hubungan yang signifikan antara 

usia, jenis kelamin, pendidikan, ras/etnik, pengetahuan dan pendapatan 

terhadap pengobatan alternatif herbal di  Texas. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya adalah pasien yang mempunyai penyakit hipertensi, letak 
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demografi serta dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan yaitu 

menggunakan kesehatan herbal yang dilakukan di Balai Pengobatan 

Alternatif Sutardi Teguh Jajar Karang Malang Sragen. 


