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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia termasuk negara yang berkembang, dengan jumlah lanjut 

usia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut (BKKBN /(2012) 

menyebutkan bahwa penduduk indonesia yang usianya diatas 60 tahun sebesar 

53.800 jiwa. Sedangkan, pada tahun 2020 penduduk lansia diperkirakan akan 

mengalami peningkatan sebesar 11, 9% dengan rata-rata usia harapan hidup 

sekitar 70 sampai 75 tahun. 

Lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas (Nugroho, 

2008).  Lansia merupakan bagian dari anggota keluarga dan anggota 

masyarakat yang semakin bertambah setiap tahunnya yang sejalan dengan 

peningkatan usia harapan hidup, dan dalam proses perkembangan yang tidak 

dapat dihindari dan merupakan perubahan normal yang akan dialami oleh 

setiap individu (Stanley & Beare 2006). Lansia perlu juga mendapatkan 

perhatian khusus dari keluarga maupun masyarakat yang dikarenakan jumlah 

lansia yang semakin terus meningkat untuk setiap tahunnya. Dari data BPS 

yang  menunjukkan bahwa  jumlah lansia yang terus semakin meningkat 

dengan jumlah 5,3 jiwa  pada tahun (1971), dan meningkat menjadi 14,4 

(2000) sedangkan pada tahun 2020 diperkirakan akan meningkat dengan 

jumlah 28,8 jiwa (Kemenkes RI, 2013). 

Menurut World Health Organization /(WHO, 2012) hipertensi 

merupakan salah satu kontributor yang paling penting untuk penyakit jantung 
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dan stroke yang menjadi penyebab kematian dan kecacatan nomor satu. 

Hipertensi memberikan kontribusi hampir 9,4 juta kematian akibat penyakit 

kardiovaskuler setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan risiko kondisi seperti 

gagal ginjal atau kebutaan. Hipertensi diperkirakan akan mempengaruhi lebih 

dari satu dari tiga orang dewasa berusia 25 tahun ke atas, atau sekitar satu 

miliar orang di seluruh dunia (WHO, 2012). Penyakit Tidak Menular (PTM) 

merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang satu ke orang 

yang lainnya. Salah satu PTM yang paling tinggi yaitu hipertensi. Prevalensi 

hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil 1 pengukuran umur > 18 tahun 

sebesar 25,8%. Jadi di dapatkan hanya 36,8%, sebagian besar (63,25) kasus 

hipertensi di masyarakat tidak terdiagnosis (Riskesdas, 2014).  

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang besar di 

dunia di sebabkan oleh tingginya prevalensi dan berhubungan dengan 

peningkatan risiko penyakit kardiovaskular (World Health Organization, 

2010). Menurut American Heart Association (AHA) di Amerika, tekanan 

darah tinggi ditemukan satu dari setiap tiga orang atau 65 juta orang dan 28% 

atau 59 juta orang yang mengalami prehipertensi. Semua orang yang 

mengalami hipertensi hanya satu pertiga yang mengetahui keadaannya dan 

hanya 61% (Muhammadun, 2010). 

Diit merupakan salah satu cara untuk menurunkan tekanan darah pada 

lansia. Faktor makanan merupakan hal yang paling penting untuk di 

perhatikan pada pasien hipertensi upaya untuk  mencegah terjadinya 

komplikasi yang lebih lanjut. Pada pasien yang hipertensi agar tetap 
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menjalankan diit secara rutin setiap harinya walaupun ada atau tidaknya rasa 

sakit dan gejala yang timbul. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk 

tekanan darah pada pasien hipertensi tetap stabil dan dapat mencegah 

terjadinya komplikasi dan terhindar dari penyakit (Agrina, 2011) 

Sikap merupakan suatu reaksi atau respon yang masih tertutup dari diri 

seseorang terhadap stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2012). Penyakit 

hipertensi sering kambuh apabila penderita sering mengkonsumsi makanan 

yang banyak mengandung garam, makanan yang bersantan.  

Sedangkan kekambuhan hipertensi merupakan suatu keadaan lansia 

hipertensi yang muncul dengan gejala yang sama dari sebelumnya dan 

mengakibatkan lansia yang mengalami hipertensi harus dipantau lebih lanjut. 

Kekambuhan hipertensi atau peningkatan tekanan darah kembali disebabkan 

oleh beberapa hal yang tidak dapat terkontrol secara teratur, tidak menjalankan 

hidup yang sehat, seperti diit yang tepat, olahraga, menjaga makanan yang 

mengandung banyak garam, makanan yang bersantan, serta mengurangi stres 

(Marliani & Tatan, 2007). 

. Kepatuhan yang berasal dari kata patuh merupakan salah satu 

perubahan perilaku seseorang untuk melakukan perintah, taat pada perintah 

dan melakukan sesuatu yang dianjurkan. Kepatuhan adalah sejauh mana 

perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, 

dan mengikuti anjuran dari tenaga kesehatan dan merubah gaya hidup sesuai 

yang di konsumsi secara langsung atau tidak langsung yang berpengaruh pada 

kestabilan tekanan darah ( Nursalam & Kurniawati, 2007). 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arista (2014) berjudul faktor 

yang berhubungan dengan kepatuhan diit pasien hipertensi menunjukan 

bahwa, responden yang di kategorikan dalam pengetahuan baik sebanyak 

83,3% dan kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan antara 

tingkat pendidikan (ρ= 0,036), tingkat pengetahuan (ρ= 0,022), peran keluarga 

(ρ= 0,008), peran petugas kesehatan (ρ= 0,011) dengan kepatuhan diit pasien 

hipertensi (Arista, 2014). 

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kabupaten Sukoharjo 

Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura pada bulan Agustus 2016 melaporkan 

dengan jumlah lansia sebanyak 15.759 lansia. Jumlah tersebut dengan lansia 

laki-laki 7.425 orang dan jumlah lansia perempuan 8.334 orang. Perkiraan usia 

60-70 tahun sebanyak 6.024 orang dan yang mencapai usia di atas 70 tahun ke 

atas sebanyak 2.617 orang. Sedangkan data yang mengalami hipertensi pada 

bulan Agustus-Desember 2016 sejumlah 6716 orang. 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan pada tanggal 20 juli 2016 di 

Posyandu Bagas Waras Pabelan Kartasura, dari hasil buku catatan tekanan 

darah didapatkan 42 lansia yang terkena hipertensi. Dari hasil wawancara 

dengan kader di Posyandu Bagas Waras Pabelan Kartasura didapatkan jumlah 

lansia yang terkena hipertensi sebanyak 42 orang. Dari 10 lansia yang di 

wawancarai, enam lansia (60%) mengalami hipertensi yang ditandai dengan 

sering merasakan sakit kepala, mudah lelah dan sering emosional, dan tengkuk 

terasa tegang. Lansia mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengurangi rasa 

asin dalam makanan, lansia lebih sering mengkonsumsi daging dibandingkan 
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dengan makan buah dan sayuran. Empat lansia (40%) yang mengalami 

kekambuhan ditandai dengan peningkatan tekanan darah setelah dilakukan 

pemeriksaan.  

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Hubungan antara sikap tentang pencegahan kekambuhan dengan 

kepatuhan menjalankan diit hipertensi pada lansia” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat 

dirumuskan bahwa masalahnya yaitu apakah ada “Hubungan antara sikap 

tentang pencegahan kekambuhan dengan kepatuhan menjalankan diit 

hipertensi pada lansia”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara sikap tentang 

pencegahan kekambuhan dengan kepatuhan menjalankan diit hipertensi 

pada lansia  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui sikap tentang pencegahan kekambuhan pada lansia 

di Posyandu Bagas Waras Pabelan Kartasura 

b. Untuk mengetahui kepatuhan menjalankan diit hipertensi pada lansia 

di Posyandu Bagas Waras Pabelan Kartasura. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk dapat menambah ilmu 

pengetahuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

2. Bagi kader 

Manfaat penelitian ini bagi kader sendiri adalah membantu mengatasi 

permasalahan kader dalam pemberian sikap tentang pencegahan 

kekambuhan dan kepatuhan menjalankan diit terhadap penyakit 

Hipertensi. 

3. Bagi lansia 

Manfaat penelitian ini bagi lansia adalah diharapkan bagi lansia yang 

terkena Hipertensi untuk mengetahui tentang sikap tentang pencegahan 

kekambuhan dan menunjukkan sikap positif dalam melakukan pencegahan 

ataupun penanganan Hipertensi. 

4. Bagi perawat 

Manfaat penelitian ini bagi perawat adalah untuk menambah pengetahuan 

dalam mengenal hipertensi pada lansia sehingga pelayanan yang diberikan 

lebih meningkat.  

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Dewi, KCC. (2016). Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat 

kepatuhan penatalaksanaan diit lansia dengan hipertensi di lingkungan 

kelurahan tonja. Metode yang digunakan cross sectional, polulasi ynag 
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digunakan adalah seluruh lansia yang mengalami hipertensi, pemilihan 

sampel menggunakan teknik sampling nonprobabiliti sampling, yaitu 

sampling  jenuh, penelitian ini menggunakan analisis univariat. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara dukungan 

keluarga dengan tingkat kepatuhan.  

2. Rifinda dkk (2015). Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kepatuhan melaksanakan diit pada penderita hipertensi di wilayah kerja 

puskesmas wolaang kecamatan langoan timur. Metode yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross 

sectional, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para 

penderita hipertensi yang berkunjung di puskesmas wolaang kecamatan 

langowan timur berjumlah 156 selama periode 2014 pada bulan juli sampai 

september, teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah teknik 

Purposive sampling menggunakan uji chi-square. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap dan 

motivasi petugas kesehatan dengan kepatuhan melaksanakan diit hipertensi.  

Dari dua penelitian di atas yang membedakan dari penelitian adalah  

judul, waktu, tempat, jumlah sampel, penggunaan metode dan kuesioner 

penelitian.  

 

 


