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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu peningkatan tekanan 

darah dalam pembuluh darah arteri yang mengangkut darah dari jantung 

kemudian memompa ke seluruh jaringan dan organ tubuh secara terus menerus 

lebih dari satu periode (Irianto, 2014). Menurut Mollaoglu (2015), hipertensi 

dapat menyebabkan cidera organ dan terapi hipertensi merupakan suatu cara 

untuk mengontrol tekanan darah.  

Hipertensi merupakan penyakit kronis lazim dan sering terjadi tanpa adanya 

gejala yang muncul yang berpengaruh pada kualitas hidup seseorang. Kesehatan 

yang berkualitas berhubungan dengan kualitas hidup penting untuk penderita 

hipertensi (Jufar et al, 2017). Kualitas hidup tidak dapat didefinisikan dengan 

pasti karena kualitas hidup merupakan suatu hal yang subjektif, tetapi kualitas 

hidup dapat dijadikan aspek dalam menggambarkan kondisi kesehatan individu 

(Larasati, 2012).  

Hipertensi terjadi karena adanya faktor keturunan, usia, dan gaya hidup 

seperti mengkonsumsi garam berlebih, mengkonsumsi makanan berlemak 

berlebihan (obesitas), perilaku merokok, dan kurangnya melakukan aktivitas fisik. 

Gaya hidup merupakan faktor penting dalam kelangsungan hidup. Gaya hidup 

yang tidak sehat dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit 

degeneratif lainnya. Menurut Xu et al (2016), hipertensi berpengaruh pada 
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kualitas hidup penderita. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penderita 

hipertensi memiliki kualitas hidup yang rendah pada semua aspek.  

Prevalensi hipertensi nasional menurut Riskesdas tahun 2013 sebesar 

(25,8%), terendah di papua sebesar (16,8%), dan tertinggi di Kepulauan Bangka 

Belitung (30,9%), dimana hanya (7,2%) penderita yang sudah mengetahui 

memiliki hipertensi dan hanya (0,4%) yang meminum obat hipertensi. Menurut 

Jaszcz et al (2016), hipertensi merupakan suatu penyakit paling umum dan pada 

populasi orang dewasa memiliki prevelansi 26% pada tahun 2000 dan 

diperkirakan akan mencapai 29,2% di tahun 2025 diseluruh dunia. Menurut data 

sample registrasion system (SRS) Indonesia tahun 2014, hipertensi dengan 

komplikasi (5,3%) merupakan penyebab kematian terbesar kelima disemua umur 

dan di Surakarta. Komplikasi yang ditimbulkan dari penyakit hipertensi antara 

lain stroke, kelemahan jantung, penyakit jantung koroner, gangguan ginjal dan 

lain-lain yang menyebabkan melemahnya fungsi organ vital seperti otak, ginjal 

dan jantung yang dapat berakibat kecacatan dan kematian. Menurut 

Nuemahdianingrum (2018) hipertensi merupakan peringkat pertama dari 10 besar 

penyakit tidak menular dari data Dinas Kesehatan Surakarta tahun 2017.  

Prevalensi hipertensi di Jawa Tengah (16,9%). Kabupaten Sukoharjo 

termasuk 8 besar dengan angka prevalasi tertinggi. Perhatian terhadap kasus ini 

penting dilakukan karena komplikasi hipertensi dapat menyebabkan masalah 

kesehatan baru, yaitu stroke. Penderita dengan penyakit apapun memiliki masalah 

yang relatif sama, misalnya terdapat masalah pada fisiologis, sosial dan spiritual. 

Penyakit kronis berhubungan dengan masalah psikologis (Widakdo & Besral, 
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2013), banyak penderita penyakit kronis merasakan cemas, depresi, stress dan 

gangguan tidur (Satrianegara, 2014). 

Penyakit kronis juga berkaitan dengan kualitas hidup. Banyak penderita 

penyakit kronis yang kualitas hidupnya rendah atau menurun.  Penyakit kronis 

dapat mempengaruhi kualitas hidup dimensi kesehatan fisik karena dapat 

membatasi aktivitas sehari-hari. Adanya penyakit kronis juga dapat mengganggu 

seseorang mengontrol perasaanya yang cenderung membandingkan keadaan 

dirinya dengan oranglain yang lebih sehat (Megari, 2013). Menurunnya kualitas 

hidup dikarenakan terganggunya aspek psikologis seperti memiliki sifat negatif, 

mudah emosi, sulit untuk konsentrasi, aspek sosial seperti aktivitas sehari-hari 

terganggu, kurangnya dukungan sosial, terganggunya aktivitas seksual, aspek 

lingkungan terdiri dari sumber financial, kurangnya informasi tentang perawatan 

kesehatan, lingkungan rumah yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit, dan 

aspek fisik seperti memiliki ketergantungan obat-obatan, energi dan kelelahan, 

terhambatnya mobilitas, sakit dan ketidaknyamanan, tidur dan istirahat yang tidak 

cukup yang dapat menyebabkan kapasitas kerja menurun. Penelitan Supratman 

(2014) menemukan bahwa aspek fisik merupakan aspek kualitas hidup yang 

paling besar terpengaruh oleh penyakit.   

Berdasarkan studi pendahuluan  yang dilakukan di Puskemas Pajang,  

terdapat 328 penderita hipertensi yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas 

Pajang Surakarta. Setelah melakukan wawancara pada penderita hipertensi, 

sebagian mengtakan sangat sering mengkonsumsi obat hipertensi dikarenakan 

sering mengalami pusing sehingga terganggunya aktivitas pada saat melakukan 

pekerjaan rumah tangga ataupun berkerja, nyeri tengkuk dan susah tidur di malam 
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hari. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa penyakit hipertensi bukanlah suatu 

hambatan untuk beraktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik masyarakat di Wilayah 

Puskesmas Pajang ada yang tidak terstruktur seperti berkebun, berjualan, berkerja 

serabutan, dan ada yang terstruktur seperti senam lansia dan senam hipertensi.  

Penderita hipertensi di Wilayah Puskesmas Pajang ada yang mau dan tidak mau 

mengikuti senam hipertensi yang diadakan di Posyandu.   

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menlakukan penelitian 

dengan judul Gambaran Kualitas Hidup Aspek Fisik Pada Pasien Hipertensi Di 

Wilayah Puskesmas Pajang Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran kualitas hidup pada aspek fisik penderita hipertensi di 

Wilayah Puskesmas Pajang Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pada aspek fisik penderita 

hipertensi di Wilayah Puskesmas Pajang Surakarta 

2. Tujuan khusus 

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui gambaran karasteristik responden hipertensi (usia, 

jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan) 

b. Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pada aspek fisik 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refrensi dari 

mahasiswa/mahasiswi sebagai bahan bacaan diperpustakaan dalam upaya 

meningkatkan pengetahuan tentang gambaran kualitas hidup aspek fisik pada 

pasien hipertensi. 

2. Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan pembaca 

dan dapat dijadikan sebagai referensi yang sedang melakukan penelitian 

selanjutnya. 

3. Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang gambaran aspek 

kualitas fisik pada pasien hipertensi dan bisa dijadikan refrensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Sumakul et al, (2017). Hubungan Antara Hipertensi Dengan Kualitas Hidup 

Pada Penduduk Di Kelurahan Kolongan. Penelitian ini menggunakan metode 

survey analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional study. 

Penelitian dilakukan di Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah 

Kota Tomohon pada bulan April sampai Juli 2017. Populasi dalam penelitian 

ini adalah penduduk dengan usia ≥ 17 tahun. Pengambilan sampel secara 

multistage random sampling dengan jumlah sampel yang diambil yaitu 96 

responden. Penelitian ini menggunakan data primer. Analisis data yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan analisis bivariat. 

Hasil penelitian ini adalah lebih sedikit penderita hipertensi memiliki kualitas 

hidup yang kurang baik dibandingkan penderita hipertensi dengan kualitas 

hidup baik dan terdapat hubungan antara hipertensi dengan kualitas hidup 

(p=0,014). 

2. Alfian et al, (2017). Kualitas Hidup Pasien Hipertensi Dengan Penyakit 

Penyerta Di Poli Jantung RSUD Ratu Zalecha Martapura. Penelitian yang 

dilakukan bersifat observasional yang dilakukan secara prospektif. Sampel 

penelitian diambil dengan menggunakan metode consecutive sampling. 

Kriteri inklusi dalam penelitian ini adalah Pasien yang terdiagnosa hipertensi 

berusia 18-65 tahun dengan penyakit penyerta. Kriteria eksklusinya adalah 

pasien yang mengalami ketulian, buta huruf , dan hamil. Hasil penelitian 

menunjukkan pasien hipertensi dengan penyakit penyerta gagal jantung 

mayoritas memiliki gambaran kualitas hidup yang kurang baik dan pasien 

hipertensi dengan penyakit penyerta diabetes melitus mayoritas memiliki 

gambaran kualitas hidup baik. 

 

 


