
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Di era globalisasi sekarang ini perubahan gaya hidup, seperti  pola makan 

berlebih, kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, kebiasaan merokok menyebabkan 

angka kejadian penyakit tidak menular (PTM) terus meningkat. Hipertensi 

merupakan salah satu penyakit tidak menular, yang bisa menyebabkan mortalitas dan 

morbiditas tinggi. Hipertensi suatu peningkatan tekanan darah sistolik diatas 140 

mmHg dan  tekanan darah diastolik diatas 90 mmHg. Hipertensi merupakan suatu 

keadaan kronis yang menyebabkan jantung bekerja keras memompa darah dari 

jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jika 

hipertensi terus menerus dibiarkan akan mengganggu kerja organ-organ vital lainnya, 

seperti jantung dan ginjal. Hipertensi termasuk silent killer disease atau penyakit 

pembunuh diam-diam karena penderita sering kali tidak merasakan gejalanya. 

(Departemen Kesehatan RI, 2015).  

Data World Health Organization (WHO) tahun 2015 sekitar 1,13 milyar 

orang di dunia menderita hipertensi. Artinya 1 dari 3 orang di dunia menderita 

hipertensi. Hipertensi memberikan kontribusi untuk hampir 9,4 juta kematian akibat 

penyakit kardiovaskuler setiap tahun. Hal ini juga berakibat meningkatkan risiko 

penyakit jantung koroner, yaitu sebesar 12% dan meningkatkan risiko stroke sebesar 

24%. Data Global Status Report on Noncommunicable Diseases  tahun 2014 

menyebutkan 40% negara ekonomi berkembang memiliki penderita hipertensi, 
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sedangkan negara maju hanya 35%. Kawasan Asia Tenggara, terdapat 36% orang 

dewasa yang menderita Hipertensi dan telah membunuh 1,5 juta orang setiap 

tahunnya. Jumlah penderita hipertensi akan terus meningkat tajam, diprediksikan  

pada tahun 2025 sekitar 29% atau sekitar 1,6 miliar orang dewasa di seluruh dunia 

menderita hipertensi (WHO South-East Asia, 2017). 

Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan  

prevalensi hipertensi secara nasional sebanyak 34,1%.  Populasi penduduk beresiko 

usia >18 tahun yang dilakukan  pengukuran  tekanan darah (Riskesdas RI, 2018). 

Data tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan data 

hasil Riskesdas tahun 2013 yaitu, sebanyak 25,8%. Hal ini perlu diwaspadai 

mengingat hipertensi merupakan salah satu penyakit degeneratif yang menjadi salah 

satu faktor resiko utama penyakit kardiovaskuler (Riskesdas, 2018).  

Profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 menyebutkan kasus 

tertinggi penyakit tidak menular (PTM) adalah kelompok penyakit Hipertensi yang 

menempati proporsi terbesar dari seluruh PTM yang dilaporkan, yaitu sebesar 60%, 

sedangkan urutan kedua terbanyak adalah Diabetes Mellitus sebesar 16,42 %. Dua 

penyakit tersebut menjadi prioritas utama pengendalian PTM di Jawa Tengah. 

Pengendalian PTM dapat dilakukan dengan intervensi yang tepat pada setiap sasaran 

atau kelompok populasi tertentu sehingga peningkatan kasus baru PTM dapat ditekan 

(Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, 2016). 

Hipertensi sering tidak menimbulkan gejala, tetapi tak jarang hipertensi 

menimbulkan gejala yang berbeda-beda setiap individu tergantung tinggi rendahnya 
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tekanan darah. Gejala-gejalanya seperti sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, 

jantung berdebar-debar, mudah Ielah, penglihatan kabur, telinga berdenging 

(tinnitus), dan mimisan (Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, 2014). 

Terjadinya hipertensi karena ada 2 faktor resiko. Faktor resiko pertama yang tidak 

dapat diubah, yaitu umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor resiko kedua yang dapat 

diubah, yaitu kebiasaan merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak jenuh, kebiasaan 

konsumsi minuman beralkohol, obesitas, kurang aktifitas fisik, stres. Hipertensi yang 

tidak terkontol atau yang terus menerus tinggi dalam jangka waktu yang lama akan 

menimbulkan komplikasi. Komplikasi yang dipicu hipertensi, yaitu stroke, serangan 

jantung, gagal jantung dan gagal ginjal kronik. Untuk meminimalkan terjadinya 

komplikasi diperlukan penatalaksanaan penyakit yang tepat (Levine, 2014). 

Penatalaksanaan hipertensi ada dua yaitu secara farmakologis dan non 

farmakologis. Secara farmakologis dengan cara mengkonsumsi obat anti hipertensi, 

sedangkan sacara non farmakologis bisa dengan mengubah gaya hidup yaitu berhenti 

merokok, menghindari minuman beralkohol, membatasi asupan garam, menghindari 

konsumsi makanan kaleng, mengurangi berat badan berlebih dan meningkatan 

aktivitas fisik (Stodter and Frans, 2014).   

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, sebanyak 26,2% 

penduduk Indonesia mengkonsumsi makanan bergaram (Riset Kesehatan 

Dasar,2014). Garam  mengandung senyawa natrium (40%) dan klorida (60%), 

senyawa tersebut bermanfaat bagi tubuh. Natrium berfungsi menjaga keseimbangan 

cairan dalam tubuh. Karena sifat natrium yang dapat menarik cairan seperti magnet, 
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asupan garam yang berlebihan akan menyebabkan retensi (penahanan) air berlebih di 

tubuh. Garam penting bagi tubuh, tetapi tidak harus dikonsumsi secara berlebihan. 

Konsumsi garam yang berlebih dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi atau 

hipertensi (Sasongkowati,2014).  

Natrium juga berguna untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam 

tubuh dan pengaturan kepekaan otot dan saraf, di mana hal ini berperan dalam 

transmisi saraf yang menghasilkan terjadinya kontaksi otot, berperan dalam absorpsi 

glukosa dan berperan sebagai alat angkut zat-zat gizi lain melalui membran, terutama 

melalui dinding usus.  Selain itu, natrium juga berhubungan dengan kejadian tekanan 

darah tinggi karena konsumsi natrium dalam jumlah yang tinggi dapat mengecilkan 

diameter dari arteri. Mengecilnya arteri ini membuat jantung harus memompa lebih 

keras untuk mendorong volume darah yang meningkat melalui ruang yang semakin 

sempit dan akan menyebabkan tekanan darah meningkat.  

Menurut hasil penelitian dari Sri Prihatini, Dewi Permaesih dan Elisa Diana 

Julianti tahun 2015 menunjukan bahwa rata-rata tingkat konsumsi garam penduduk 

Indonesia dengan usia di atas usia 5 tahun sudah mencapai 2000 mg/hari/orang. Hasil 

ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi garam sudah melebihi batas yang di 

tetapkan oleh Permenkes No. 30 tahun 2013 yaitu sebanyak 2000 mg/hari. Penelitian 

yang dilakukan oleh Kurniasih dan Setiawan (2013), menyatakan ada hubungan 

antara status gizi dengan kepatuhan diet pada penderita hipertensi. Seseorang dengan 

kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan zat gizi yang tidak seimbang, seperti 

mengandung  natrium (garam) yang tinggi dapat meningkatkan risiko terkena 
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hipertensi, karena garam yang mempunyai sifat menahan air sehingga menyebabkan 

tekanan darah meningkat. 

Menurut catatan profil kesehatan kabupaten Klaten, penyakit hipertensi 

menempati urutan 1 dari 5 besar penyakit tidak menular (PTM) yang diderita warga 

kabupaten Klaten. Pada tahun 2015 terjadi penurunan angka kejadian hipertensi di 

kabupaten Klaten dibandingkan tahun 2014. Prevalensi Hipertensi pada tahun 2014 

sebanyak 31697 sedangkan tahun 2015 sebanyak 29166. Pada tahun 2018 prevalensi 

hipertensi di wilayah kabupaten Klaten sebanyak 53.362 orang. Tiga kecamatan di 

Kabupaten Klaten memiliki prevalensi Hipertensi tinggi seperti kecamatan Kemalang 

sebanyak 3562 orang, kecamatan Ngawen sebanyak 1831 orang, dan yang terakhir 

kecamatan Kebonarum sebanyak 1131 orang. Sebanyak 47% penderita hipertensi 

sudah tertangani (Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2018). 

Menurut laporan  penyakit tidak menular puskesmas Ngawen  untuk desa 

Drono tahun 2018 didapatkan data penderita hipertensi esensial sebanyak 190 orang. 

Hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa responden penderita hipertensi rata-

rata mereka belum mengetahui tentang kepatuhan diet rendah garam bagi penderita 

Hipertensi. Selama ini menurut penderita hipertensi mengontrol tekanan darah tinggi 

hanya dengan konsumsi obat antihipertensi. 

Penanggulangan hipertensi dilakukan dengan pengobatan dan diet rendah 

garam .  Diet merupakan salah satu upaya untuk membantu tekanan darah menuju 

normal. Kepatuhan diet penderita hipertensi sangat diperlukan untuk mencapai 

keberhasilan dalam terapi dietnya,  karena terapi diet rendah garam bertujuan untuk 
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membantu menurunkan tekanan darah menuju normal selain itu terapi diet juga 

bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi pada pasien hipertensi. Menurut 

Wawan dan Maria (2011) kepatuhan program diet rendah garam pada pasien 

hipertensi adalah ketaatan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang banyak 

mengandung garam (natrium), karena makanan tersebut dapat merangsang 

peningkatan tekanan darah. 

Hasil penelitian yang dilakukan Astuti, (2014) tentang  diet rendah garam 

untuk mengontrol tekanan darah pada lansia dengan hipertensi menyimpulkan bahwa 

terjadi  penurunan tekanan darah sistolik pada lansia sebesar 30 mmHg dan tekanan 

darah diastolik sebesar 10 mmHg yang dilakukan pembatasan asupan garam selama 

enam minggu. Hasil penelitian yang dilakukan Veronika, Asti dan Mamat  (2017) 

tentang Efektifitas Pelaksanaan Pendampingan oleh kader dalam pengaturan diet 

rendah garam terhadap kestabilan tekanan darah lansia dengan Hipertensi di 

kelurahan Purwoyoso Semarang menyimpulkan bahwa terjadi  penurunan tekanan 

darah sistolik maupun diastolik selama dilakukan pendampingan oleh kader dalam 

pelaksanaan pengaturan diet rendah garam. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Alfiana, Sufiati dan Hapsari (2013) 

tentang hubungan asupan kalsium dan natrium terhadap tekanan darah sistolik pada 

penderita Hipertensi Rawat Inap Di RS Tugurejo Semarang menyimpulkan bahwa 

konsumsi sodium yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah sistol. Menurut 

hasil penelitian yang telah dilakukan Atun, Siswati dan Weni (2014) tentang asupan 

sumber natrium, rasio kalium natrium, aktivitas fisik, dan tekanan darah pasien 
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Hipertensi menyimpulkan bahwa asupan natrium yang tinggi dapat meningkatkan 

tekanan darah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan  latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah bagaimana frekuensi kepatuhan diet rendah garam pada penderita  hipertensi 

di desa Drono Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran kepatuhan diet rendah garam pada penderita 

hipertensi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui frekuensi karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan dan sosial ekonomi. 

b. Mengetahui frekuensi kepatuhan penderita hipertensi memilih makanan rendah 

garam 

c. Mengetahui frekuensi kepatuhan penderita hipertensi dalam menghindari 

penggunaan bumbu berbahan dasar natrium. 

d. Mengetahui frekuensi kepatuhan penderita hipertensi menghindari makanan 

berpengawet natrium. 

e. Mengetahui frekuensi kepatuhan penderita hipertensi mengurangi konsumsi 

makanan dengan kadar garam tinggi. 
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f. Mengetahui frekuensi kepatuhan penderita hipertensi mengurangi produk 

olahan  berbumbu natrium. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pelayanan keperawatan  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan 

dalam menyikapi masalah tentang meningkatnya penyakit tidak menular 

terutama pada kasus penyakit Hipertensi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai media pembelajaran dan pengalaman bagi peneliti selanjutnya dan 

sebagai motivasi untuk melakukan pengabdian masyarakat. 

3. Bagi pengembangan ilmu keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang membangun ilmu 

keperawatan kepatuhan diet rendah  garam pada pasien hipertensi. 

E. Keaslian Penelitian 

Dibawah ini beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian gambaran 

pengetahuan diet rendah garam pada pasien hipertensi 

1. Arifah Zaini, Leersia Yusi Rahmawati, Mury Ririanty, 2015. Variabel bebas 

pengetahuan, sikap, dan tindakan. Variabel terikat konsumsi lansia. Hubungan 

antara pengetahuan, sikap, dan tindakan keluarga tentang diet rendah garam 

dengan konsumsi lansia Hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit 

degeneratif yang menjadi masalah global. Prevalensi hipertensi terbanyak di 

Indonesia adalah lansia muda dengan prevalensi 57,6%. Berdasarkan data Dinas 
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Kesehatan Jember, prevalensi rata-rata hipertensi tertinggi terdapat di 

Puskesmas Pakusari. Hasil studi pendahuluan menyatakan bahwa konsumsi 

makanan tinggi natrium merupakan kebiasaan masyarakat Pakusari. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara pengetahuan, sikap, dan 

tindakan keluarga tentang diet rendah garam dengan konsumsi lansia hipertensi 

di Wilayah Kerja Puskesmas Pakusari. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dengan lemak, natrium, serat, kalium, dan 

magnesium namun tidak berhubungan secara signifikan dengan konsumsi 

kalsium lansia.  

2. Melia Leidi Mamahit, Mulyadi dan Franly Onibala, 2017. Variabel bebas 

pengetahuan, variabel terikat tekanan darah. Hubungan pengetahuan tentang diet 

garam dengan tekanan darah pada lansia di Puskesmas Bahu Kota Manado. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, yang terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap objek tertentu, terutama pengetahuan lansia tentang 

tekanan darah. Sehingga lansia perlu mememahami penyebab sehingga tekanan 

darah dapat meningkat. penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan 

tentang diet garam dengan tekanan darah pada lansia di Puskesmas Bahu Kota 

Manado. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan rancangan 

cross-sectional dan data dikumpulkan dari responden menggunakan lembar 

observasi.Berdasarkan uji Pearson Chi Square terdapat hubungan bermakna 

antara penegtahuan dengan tekanan darah pada lansia (p=0.000).


