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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hipertensi saat ini masih menjadi masalah utama di dunia. Penyakit 

kardiovaskuler di dunia sekitar 17 juta kematian per tahunnya. Dari jumlah 

tersebut, komplikasi hipertensi sebesar 9,4 juta kematian di seluruh dunia 

setiap tahun. Prevalensi hipertensi tertinggi di wilayah Afrika yaitu 46% dari 

orang dewasa berusia diatas 25 tahun, sedangkan prevalensi terendah yaitu 

35% ditemukan di Amerika ( WHO, 2013). 

Di Indonesia, angka kejadian hipertensi berdasarkan Riset Kesehatan 

Dasar (Riskedas) Departemen Kesehatan 2013 mencapai sekitar 25,8% 

Kementerian Kesehatan  2013 (Kemenkes, 2014) juga menyatakan bahwa 

terjadi peningkatan prevalensi hipertensi dari 7,6% tahun 2007 menjadi 9,5% 

pada tahun 2013. Prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil 

pengukuran pada umur ≥ 18 tahun sebesar 25,8%  (Depkes, 2013). Hipertensi 

merupakan silent killer gejalannya dapat bervariasi tergantung pada setiap 

individu dan gejalanya hampir samaseperti penyakit lainnya. Gejalanya adalah 

sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, pusing (Vertigo), jantung berdebar-

debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdengung, mimisan 

(Kemenkes, 2014). 

Sedangkan di Surakarta hipertensi merupakan peringkat pertama jika 

di lihat dari 10 besar penyakit tidak menular. Kasus yang di temukan pada 

tahun 2017 dari laporan Puskesmas sebanyak 54.691 kasus hipertensi 
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essensial. Data dari Puskesmas Pajang telah di lakukan pengukuran tekanan 

darah pada laki-laki dan perempuan sebanyak 50.253 orang atau 77,70% dari 

penduduk keseluruhannya. Hasil dari pengukuran tekanan darah tersebut di 

dapatkan hasil pengukuran tekanan darah dengan jumlah laki-laki 2.217 atau 

9,44% dan jumlah perempuan 4.490 atau 16,78%  menderita hipertensi ( Profil 

Kesehatan kota Surakarta, 2017). 

Hipertensi ini juga sangat mempengaruhi kualitas hidup penderita yang 

membutuhkan terapi yang cukup lama serta komplikasi penyakit, sehingga 

berdampak pada penurunan aspek kualitas hidup terutama dalam aspek 

psikologis terakit dengan keadaan mental individu, keadaan mental individu 

mengarah pada mampu atau tidaknya menyesuaikan diri terhadap berbagai 

tuntunan perkembangan kemampuannya baik dari luar maupun dalam dirinya. 

Aspek psikologis meliputi gambaran tubuh dan penampilan, perasaan negatif, 

perasaan positif, penghargaan diri, kepercayaan individu, berfikir, belajar, 

memori, kontrol emosi (Aliyono, 2012).  

Ketika psikologis individu rendah maka ancaman yang serius yang 

sebagian besar terdapat bentuk depresi dan kecemasan terkait dengan penyakit 

hipertensi emosi dan kecemasan merupakan hal yang mempengaruhi dari 

faktor psikologis karena ketika seseorang memiliki perasaan yang negatif 

dalam tubuh, maka tubuh akan memproduksi hormon yang dapat 

meningkatkan tekanan darah, peningkatan tekanan darah ini akan memicu 

terjadinya komplikasi terhadap penyakit tersebut dan dapat berdampak pada 

kualitas hudup yang rendah ( Prasetyorini, 2012). 
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Pada pengambilan data awal di lapangan pada tanggal 6 November 

2018 dapat di ketahui terdapat penurunan kualitas hidup pada penderita 

hipertensi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dari petugas puskesmas 

bahwa pasien hipertensi yang terdaftar di puskesmas Pajang mengalami 

penurunan terhadap riwayat kontrol di rawat jalan atau poli umum. Maka dari 

kejadian tersebut peneliti akan melakukan penelitian tentang kualitas hidup 

terutama dari aspek psikologis penderita hipertensi tersebut.  

Dilihat dari 4 aspek atau domain kualitas hidupnya dari WHQOL-

BREF yaitu kesehatan hubungan sosial, Psikologis, Fisik, dan Lingkungan. 

Penurunan kualitas hidup pada penderita hipertensi pada aspek fisik yaitu 

merasakan sakit pada tengkuk bagian belakang, mual, pusing dan lemas, serta 

pada aspek psikologis adanya perasaan mudah tersinggung dan mudah marah 

hal ini sangat mempengaruhi kualitas hidup pada pasien penderita hipertensi, 

dan pada aspek sosial berpengaruh terhadap hubungan dengan orang lain serta 

pada aspek lingkungan berpengaruh pada dimana seseorang tinggal akan 

mempengaruhi kualitas hidupnya (Permatasari, et al, 2014). 

Penderita hipertensi memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam 

menghadapi realita, sesuai dengan pengalaman dan kemampuan dalam 

menghadapi lingkunganya. Penderita  hipertensi seharusnya menghadapi 

situasi dimana mereka mampu menghadapi sakit yang dialaminya. Selain itu 

penderita hipertensi yang memiliki penyesuaian diri yang baik seharusnya 

dapat menghindari atau menghadapi tekanan yang ada di dalam dirinya 

dengan cara memanajemen emosi yang dimiliki penderita hipertensi (Nuran, 
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2014). Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan baik akan dapat 

mengontrol dan memiliki emosi yang positif yang sehat menghadapi 

lingkungannya. Penderita hipertensi menyesuaikan diri akan memandang 

dirinya positif dan tidak ada pertentangan dalam dirinya sendiri sehingga tidak 

ada masalah dalam interaksi dengan lingkungan sekitar (Mc Cubbin, 2014).  

Maka dari itu penderita hipertensi akan mencapai kebahagian dalam 

hidupnya ketika penderita hipertensi dapat menyesuaikan diri dengan fungsi 

kesehatan psikologis, fisik dan hubungan sosial. Penderita hipetensi dituntut 

untuk melakukan berbagai rutinitas yang berkaitan dengan kepatuhan 

penderita hipertensi terhadap modifikasi gaya hidup, pengendalian berat 

badan, dan pengendalian stress serta kecemasan yang merupakan salah satu 

penyebab hipertensi resisten (Kaldie, 2014). Maka apabila seorang penderita 

hipertensi melakukan perubahan-perubahan terhadap rutinitas kehidupannya, 

dan rutinitas tersebut sudah dialami dalam waktu yang cukup lama biasanya 

perubahan-perubahan tersebut akan dirasakan perubahan ini meningkatkan 

kualitas hidup pada penderita hipertensi, oleh karena itu bukan suatu hal yang 

sulit untuk meningkatkan kualitas hidup (Yuliati et al, 2014). 

Dalam penelitian ini masalah yang paling menonjol akan dilakukanya 

penelitian yaitu aspek psikologis dikarenakan aspek psikologis memiliki peran 

penting dalam proses perkembangan penyakit seseorang, kondisi psikologis 

yang sedang tidak normal atau berlebihan dapat memicu munculnya penyakit 

hipertensi (Anbarasan, 2015). Setiap emosi negatif sangat kuat pengaruhnya 

bagi sistem imun tubuh seseorang, dan akan melepaskan hormon-hormon 
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dalam tubuh yang pada perkembangannya dan dapat memicu timbulnya suatu 

penyakit saat penderita hipetensi merasakan kecemasan, stress, rasa tertekan, 

sedih, dan marah (Trevisol et al, 2011).  

Selain itu penderita hipertensi akan mengalami masalah pada 

penurunan aspek fisik yaitu dimana sakit dan ketidaknyamanan 

menggambarkan sejauh mana perasaan keresahan yang dirasakan individu 

terhadap hal-hal yang menyebabkan merasa sakit selain itu pengurangan 

aktivitas yang biasanya dilakukan sehari-hari sebelum sakit. Pada aspek sosial 

terdapat penurunan yaitu biasanya hubungan dengan orang lain karena 

biasanya mereka memilih banyak istirahat di rumah daripada banyak 

meluangkan waktu berinteraksi dengan orang lain. Dan pada aspek lingkungan 

terdapat penurunan tentang perawatan kesehatan dan social (Kustanti, 2014). 

Penelitian dilakukan di posyandu lansia Pajang dan objek 

penelitiannya pra lansia, lansia, dan lanjut usia tua, dan hasil wawancara dari 

10 responden mereka tidak  minum obat karena cemas harus mengkonsumsi 

obat setiap hari karena menurut mereka apabila mengkonsumsi obat setiap 

hari dapat menimbulkan efek buruk pada ginjalnya. Menurut penelitian 

(Nuraini, 2015) faktor psikologis menjadi faktor dominan yang mempengaruhi 

kualitas hidup lanjut usia. 

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan lebih lanjut terhadap penderita hipertensi. Maka dari itu peneliti 

akan melakukan penelitian dengan judul “ Gambaran Kualitas Hidup pada 

Aspek Psikologis Penderita hipertensi di wilayah kerja puskesmas Pajang 
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Surakarta”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan  

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana Gambaran kualitas hidup pada aspek psikologis penderita 

hipertensi di wilayah kerja puskesmas Pajang Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui 

bagaimana  gambaran kualitas hidup pada aspek psikologis penderita 

hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pajang Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pelayanan Kesehatan 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan peningkatan terhadap 

kualitas asuhan keperawatan khususnya di keperawatan komunitas 

mengenai gambaran aspek kualitas psikologis pasien hipertensi di 

komunitas. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk 

di jadikan refrensi kembali untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat 
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Dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui kualitas hidup terutama 

pada aspek psikologis  pada penderita hipertensi. 

E. Keaslian Penelitian 

Peneitian yang dilakukan oleh Anbarasan, S.S (2015) dengan  judul 

“Gambaran kualitas hidup lansia dengan hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Rendang” Penelitian bertujuan mengetahui gambaran kualitas 

hidup pada lansia dengan hipertensi metode penelitian yang digunakan 

deskriptif kuantitatif, teknik pengambilan sampel digunakan consecutive 

sampling dengan jumlah sampel 60 orang, instrumen yang digunakan berupa 

kuesioner, dimana kuesioner ini di buat oleh WHOQOL-BREF. Teknik analisa 

data dengan analisis univariat dan bivariat. Pada penelitian ini berfokus pada 

pada pasien hipertensi dan didapatkan kualitas fisik dan lingkungan yang 

buruk. Hasil penelitian ini yaitu kualitas hidup lansia secara umum baik, hanya 

buruk pada kualitas kesehtan fisik dan lingkungan. Sedangkan kelemahan 

beberapa difinisi operasional variabel hanya didasarkan secara klinis dan 

wawancara tanpa pemeriksaan objektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kati RK, Opod H, Pali C (2018) 

dengan judul “Gambaran Emosi dan Tingkat Kecemasan pada Pasien 

Hipertensi di Puskesmas Bahu”. Jenis penelitian ini ialah diskriptif dengan 

desain potong lintang. Subjek penelitian ini menggunakan seluruh pasien 

hipertensi yang datang dan berkunjung di puskesmas Bahu periode Oktober-

November 2017. Terdapat 78 responden. Hasil dari penelitian ini pasien 
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dengan hipertensi di Puskesmas Bahu memliki efek positif yang dominan dan 

tersering disertai kecemasan ringan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Soosova, M.S (2016) yang berjudul “ 

Determinats of  Quality of life in the elderly”. Penelitian untuk menilai 

dampak demografis yang dipilih (Usia, Jenis kelamin, status perkawinan, 

pendidikan, pendapatan, sosial ekonomi dan faktor kesehatan (Status 

fungsional, kecemasan, depresi) pada kualitas hidup (QOL).Desain studi cross 

sectional, metode yang digunakan dengan QOL dengan kuesioner WHOQOL-

BREF. Hasil dari dalam sampel 102 orang tua, yang kualitas hidup terbaik 

ditemukan dalam domain hubungan sosial. Dan kesimpulannya masalah 

kualitas hidup lansia dan penentu yang menjadi penting untuk memperjelas 

masalah generasi penuaan. Identifikasi mereka dapat membantu dalam 

pelaksanaan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam senior, kami 

mengidentifikasi kualitas hidup terburuk dalam domain masa lalu, kegiatan 

sekarang dan masa depan, dan partisipasi sosial. Prediktor negatif dari kualitas 

hidup dalam penelitian ini adalah depresi, kecemasan, cacat fungsional, poli-

morbiditas. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti hanya 

berfokus pada Aspek kualitas Psikologisnya saja dan belum pernah dilakukan 

penelitian sebelumnya. 

 


