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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang banyak mengalami 

masalah kesehatan di karenakan semakin menua seseorang semakin bertambah 

masalah kesehatannya (Budiyanto, 2005). Penyakit hipertensi salah satunya yang 

memiliki prevalensi cukup tinggi dan terus meningkat di Indonesia, hal ini di jelaskan 

oleh Kementrian Kesehatan RI  yang menunjukkan prevalensi hipertensi meningkat 

dari tahun 2009 sebesar 29,6% menjadi 34,1% pada tahun 2010. 

Hipertensi yang tidak terkontrol merupakan kondisi hipertensi yang 

penanganannya tidak dilakukan secara maksimal dan biasanya tekanan darahnya 

lebih dari 140/90 mmHg (Indriyani, 2009). Apabila hipertensi yang tidak terkontrol 

tidak di tangani secara maksimal akan mengakibatkan timbul kembalinya gejala 

hipertensi yang biasanya disebut kekambuhan hipertensi. Jika penderita hipertensi 

tidak mencegah dan mengobati penyakit hipertensinya secara maksimal, penderita 

hipertensi akan beresiko mengalami komplikasi. Diperkirakan dalam lima tahun 

penderita yang umurnya lebih dari 60 tahun akan mengalami gangguan pada 

jantungnya seperti infark miokard dan selain itu beresiko mengalami stroke apabila 

hipertensinya tidak ditangani (Stanley, 2007).  

Penyakit hipertensi merupakan penyakit degeneratif yang sering dialami oleh 

lansia (Abdullah, 2005). Lanjut Usia merupakan proses menurunnya daya tahan 
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tubuh yang dapat berakhir dengan kematian (Tamber, 2009). Lansia yang mengalami 

permasalahan kesehatan, khususnya hipertensi sangat membutuhkan keluarga dalam 

proses perawatannya (Friedman, 2014).  Oleh karena itu, bagi lansia yang tidak dapat 

merawat dirinya sendiri, keluarga bertugas untuk memberikan perawatan kepada 

lansia tersebut (Setiadi, 2008). Perawatan kepada lansia oleh keluarga dapat berupa 

dukungan informasional, dukungan emosional, dukungan instrumental, dan dukungan 

penilaian (Friedman, 2014) 

Kekambuhan hipertensi sering terjadi pada lansia dapat di pengaruhi beberapa 

faktor. Berdasarkan penelitian Andria (2013) menunjukkan ada hubunga strees dan 

olahraga dengan tingkat hipertensi, tetapi tidak ada hubungan pola makan dengan 

tingkat hipertensi. Pada penelitian  Febrianto (2015) menunjukkan ada hubungan 

merokok dan kebiasaan tidur dengan kekambuhan hipertensi. Pada penelitian Puteh 

(2015) menunjukkan ada hubungan kurang pengetahuan keluarga tentang diit dengan 

kekambuhan hipertensi. Penelitian Herlinah (2013) menunjukkan  bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan pengendalian hipertensi 

pada lansia. Penelitian Nugroho (2013) menunjukkan bahwa tingkat dukungan 

keluarga berpengaruh terhadap pengontrolan tekanan darah.  

Berdasarkan data yang di peroleh oleh Dinas kesehatan Sukoharjo pada tahun 

2014 lansia di kabupaten sukoharjo berjumlah 93.377 Lansia. Sedangkan lansia yang 

mengalami penyakit hipertensi di kabupaten sukoharjo tahun 2014 berjumlah 14.788 

Lansia. Dari data yang diperoleh, Dinas Kesehatan Sukoharjo menaungi beberapa 

puskesmas salah satunya adalah puskesmas gatak. Puskesmas gatak merupakan 
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puskesmas yang sering dikunjungi pasien yang memiliki berbagai macam penyakit. 

Serta dari hasil rekapitulasi puskesmas gatak memiliki total kunjungan pasien lansia 

yang menderita hipertensi sebanyak  1.432 lansia. 

Berdasarkan dari hasil survey di Puskesmas Gatak kabupaten Sukoharjo pada 

tanggal 11 Oktober 2015, di dapatkan data lansia yang mengalami hipertensi 

sebanyak 54 lansia di wilayah kerja posyandu desa blimbing, namun yang 

hipertensinya sering kambuh sekitar 34 lansia. Desa Blimbing merupakan salah satu 

desa yang memiliki 70% penderita hipertensi di komunitas lansianya. Dari data 

wawancara kepada 7 lansia dengan kekambuhan hipertensi rata-rata mereka hidup 

bersama dengan keluarganya, 5 diantaranya mengatakan bahwa mereka makan 

bersama keluarganya dan makan makanan yang telah dimasak oleh anggota 

keluarganya, namun anggota keluarga jarang mengingatkan apa saja makanan yang 

harus dihindari dan tidak boleh dimakan bagi penderita hipertensi, menu yang di 

makan sama dengan yang di makan anggota keluarga yang lain. Sedangkan 2 lansia 

mengatakan bahwa makanan yang di kurangi garam terasa hambar dan sering kali 

mengakibatkan kurang nafsu makan sehingga hal tersebut yang mendorong keluarga 

tetap menambahkan garam ketika memasak. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian apakah ada “Hubungan Dukungan Keluarga Dalam Diit Hipertensi Dengan 

Frekuensi Kekambuhan Hipertensi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Posyandu Desa 

Blimbing Sukoharjo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan pertanyaan penelitian: Adakah 

Hubungan Dukungan Keluarga Dalam Diit Hipertensi Dengan Frekuensi 

Kekambuhan Hipertensi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Posyandu Desa Blimbing 

Sukoharjo”.  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan dukungan keluarga dalam diit hipertensi dengan frekuensi 

kekambuhan hipertensi pada lansia di wilayah kerja posyandu desa blimbing 

sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui dukungan keluarga tentang diit hipertensi.  

b. Untuk mengetahui tingkat frekuensi kekambuhan hipertensi pada lansia.  

c. Untuk menganalisis hubungan antara dukungan keluarga tentang diit 

hipertensi dengan frekuensi kekambuhan hipertensi pada lansia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Pembaca dapat memahami bagaimana hubungan dukungan keluarga dalam diit 

hipertensi dengan frekuensi kekambuhan hipertensi pada lansia di wilayah kerja 

posyandu desa blimbing sukoharjo 
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2. Manfaat Praktis 

A. Lansia dan keluarga  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan 

kepada lansia supaya patuh dengan pola diit hipertensi serta kepada keluarga 

supaya ikut memberikan dukungan dalam diit hipertensi supaya penyakit 

hipertensi tidak sering kambuh. 

B. Institusi Pendidikan Keperawatan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi 

pendidikan keperawatan sehingga dapat menambah pengetahuan tentang 

penyakit yang sering terjadi di lansia khususnya tentang penyakit hipertensi. 

C. Profesi  

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi profesi 

dalam mengembangkan perencanaan keperawatan khususnya pada lansia yang 

sering mengalami kekambuhan hipertensi. 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini belum pernah dilakukan, namun penelitian yang mirip dengan 

hubungan Peran Keluarga dalam Diit Hipertensi dengan Kekambuhan Hipertensi 

pada Lansia di Desa Blimbing Kabupaten Sukoharjo adalah : 

1. Penelitian Puteh (2015). Berjudul “Hubungan antara pengetahuan keluarga 

tentang diit hipertensi dengan kekambuhan hipertensi pada lansia di posyandu 

Setya Budi desa Reksosari kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”. Penelitian 

tersebut adalah deskriptif korelatif belajar dengan desain cross-sectional. Sampel 
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adalah 46 anggota keluarga lansia yang memiliki hipertensi di Setya Budi 

posyandu lansia Reksosari Suruh Semarang dengan teknik purposive sampling. 

Data teknik pengolahan menggunakan teknik Spearman Rank. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) 

pengetahuan tentang keluarga hipertensi sebagai diit utama adalah kategori 

sedang, (2) kekambuhan Tingkat hipertensi pada orang tua sebagian besar dalam 

kategori sering kambuh, dan (3) ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

pengetahuan tentang diet hipertensi keluarga dengan kekambuhan hipertensi pada 

orang tua di Setya Budiposyandu Reksosari Suruh Semarang. 

2. Penelitian Arasti (2014). Berjudul “Hubungan dukungan keluarga dengan 

kepatuhan diit hipertensi pada lanjut usia di desa begajah kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten sukoharjo”. Penelitian tersebut adalah deskriptif korelatif, pendekatan 

cross-sectional. Sampel adalah 71 lansia dengan teknik pengambilan sampel 

proporsional ramdom sampling. Data teknik pengolahan menggunakan uji Chi 

square. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian 

ini adalah: Ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diit hipertensi 

pada lanjut usia di desa begajah kecamatan sukoharjo kabupaten sukoharjo. 

 

 

 

 


