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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang sering muncul di 

masyarakat, dan hipertensi saat ini masih menjadi permasalahan penyakit 

tidak menular secara global. Sampai saat ini, penyakit hipertensi masih 

menjadi tantangan besar di Indonesia. Data yang diperoleh dari World 

Health Organization (WHO) tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar 

orang di dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia 

terdiagnosis hipertensi (WHO, 2015). Jumlah Penyandang hipertensi terus 

meningkat setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 

Miliar orang yang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 

juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya (Kemenkes RI, 

2019). 

Pada umumnya, kejadian hipertensi banyak terjadi pada penduduk 

berusia lanjut namun tidak menutup kemungkinan penduduk usia remaja 

hingga dewasa juga dapat mengalami penyakit hipertensi tersebut (Arum, 

2019). Memasuki fase usia lanjut membuat lansia mudah terserang 

berbagai macam penyakit terutama penyakit kardiovaskuler seperti 

hipertensi. Hipertensi sering juga disebut sebagai sillent killer karena 

termasuk penyakit yang mematikan. Bahkan, hipertensi tidak dapat secara 

langsung membunuh penderitanya, melainkan hipertensi memicu 

terjadinya penyakit lain yang tergolong kelas berat dan mematikan serta 

dapat meningkatkan resiko serangan jantung, stroke dan gagal ginjal 

(Pudiastuti, 2013). Hipertensi merupakan penyakit kronis dan 

asimptomatik, yang memerlukan kontrol dan kepatuhan dalam pengobatan 

yang optimal. Tekanan darah yang meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia dan merupakan kondisi umum dikalangan lansia (Mitra 

& Wulandari, 2019). Hipertensi kini telah menjadi penyakit degeneratif 
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yang diturunkan kepada anggota keluarga yang memiliki riwayat kejadian 

hipertensi (Kemenkes RI, 2019). 

Framingham Heart Study melaporkan bahwa prevalensi hipertensi 

meningkat dari 27,3% di antara pasien di bawah 60 tahun menjadi 74,0% 

di antara mereka yang berusia di atas 80 tahun (Hernandorena et al., 2019). 

Global Brief on Hypertension Report, menunjukkan bahwa hampir satu 

miliar orang di seluruh dunia menderita hipertensi, dan dua pertiganya 

terjadi di Negara berkembang. Indonesia sendiri termasuk Negara 

berkembang dengan prevalensi hipertensi 25,8% (WHO, 2015). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Error! Reference source 

not found. menyebutkan bahwa prevalensi hipertensi berdasarkan hasil 

pengukuran pada penduduk usia ≥ 18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi 

Kalimantan Selatan (44,1%), sedangkan terendah di Papua sebesar 

(22,2%). Jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2013 sebesar 25,8% 

menunjukkan adanya kenaikan angka prevalensi hipertensi (Riskesdas, 

2018). Hal ini harus tetap diwaspadai mengingat hipertensi merupakan 

faktor risiko utama penyakit-penyakit kardiovaskuler yang merupakan 

penyebab kematian tertinggi di Indonesia.  

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa 

penyakit hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh PTM 

yang dilaporkan, yaitu sebesar 57,10%. Jumlah penduduk berisiko (>15 th) 

yang dilakukan pengukuran tekanan darah pada tahun 2018 tercatat 

sebanyak 9.099.765 atau 36,60%. Dari hasil pengukuran tekanan darah, 

sebanyak 1.377.356 orang atau 15,14% dinyatakan hipertensi/tekanan 

darah tinggi. Berdasarkan jenis kelamin, persentase hipertensi pada 

kelompok perempuan sebesar 15,84%, lebih tinggi dibanding pada 

kelompok laki-laki yaitu 14,15%. Dari hasil pengukuran hipertensi, 

kabupaten/kota dengan persentase hipertensi tertinggi adalah Batang 

(18,86%) dan terendah Tegal (2,76%). Sedangkan di Kabupaten Sukoharjo 
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sendiri sebesar 3,88% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018) . 

Hal ini sejalan dengan data yang dipaparkan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo (2018) di dapatkan kasus hipertensi menempati posisi pertama 

dari proporsi kasus penyakit tidak menular (PTM). Hasil dari jumlah yang 

dilakukan pengukuran tekanan darah penduduk ≥ 18 tahun sebanyak 

436.621 (61,94%) terdapat hipertensi sebanyak 26.789 (6,14%) kasus 

(Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2018). 

Perubahan biologis pada individu usia lanjut ini dapat mencetuskan 

masalah stres psikososial. Stres bisa mempengaruhi semua individu, baik 

itu anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Stresor psikososial dalam 

perubahan hidup mereka, dan sebagai itu gantinya memaksa mereka untuk 

membuat adaptasi atau penyesuaian untuk mempertahankannya. Tidak 

semua individu dapat beradaptasi dan mengatasi stresor yang bisa 

menyebabkan stress,kecemasan, serta depresi (Yuziani & Maulina, 2018). 

Stres dapat memicu tekanan darah tinggi melalui aktivitas sistem saraf 

simpatis yang menyebabkan peningkatan tekanan darah secara intermiten 

(tidak stabil) (Andria, 2013). Saat seseorang sedang stres, hormon 

adrenalin akan dilepaskan, kemudian tekanan darah akan naik melalui 

penyempitan arteri (vasokonstriksi) dan peningkatan denyut jantung. Jika 

stres terus berlanjut maka tekanan darah akan tetap pada tingkat yang 

tinggi sehingga membuat orang tersebut menderita hipertensi (Suoth et al., 

2014) . 

Penelitian Bacon et al., (2014) menyatakan bahwa kecemasan 

merupakan salah satu faktor risiko peningkatan hipertensi. Seseorang 

dengan gangguan kecemasan memiliki peningkatan risiko hipertensi empat 

kali lipat. Sejalan dengan Pramana et al., (2016) menyatakan bahwa 

tingkat kecemasan mempunyai hubungan asosiasi yang kuat dengan 

kejadian hipertensi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Uswandari, 

(2017) membandingkan antara tekanan darah dari orang yang mengalami 

kecemasan dengan orang yang tidak mengalami kecemasan, didapatkan 
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hasil tekanan darah yang lebih tinggi pada kelompok yang mengalami 

kecemasan dari pada kelompok yang tidak mengalami kecemasan. 

Kecemasan adalah suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental 

yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan 

mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman (Lumi et al., 2018). 

Gangguan kecemasan pada lansia disebabkan oleh sulitnya tidur, gelisah, 

sering gemetar, khawatir, kecewa, sering merasa cemas bila ada masalah 

ringan, gangguan kecemasan saat beraktivitas, sering menyendiri dan 

mudah cemas serta ketidaknyamanan yang ditimbulkan (Lestari et al., 

2013). 

Prevalensi kejadian stres di Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 

1,33 juta penduduk diperkirakan mengalami ganguuan kesehatan mental 

atau stress, angka tersebut mencapai 14% dari total penduduk, dan 

mencapai 1-3% dengan tingkat stres akut (stres berat) (Belliniawati et al., 

2015). Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental 

emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan 

untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 9,8% dari jumlah penduduk 

di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Error! Reference 

source not found. frekuensi tingkat kecemasan penderita hipertensi 

menunjukkan distribusi tertinggi dengan tingkat kecemasan ringan yaitu 

sebanyak 63 orang dewasa (75,0%) dan distribusi terendah adalah 

mengalami kecemasan sedang sebanyak 21 orang dewasa (21,0%). 

Geriatric Mental Health Foundation menemukan bahwa kecemasan 

adalah masalah kesehatan mental nomor satu pada lansia (Sonza et al., 

2020). Kecemasan yang berlangsung lama bisa menimbulkan stres dan 

mengganggu aktivitas sehari-hari (Musa et al., 2015). 

Kemandirian lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari 

mengacu pada kemandirian seseorang dalam menjalankan aktivitas 

manusia sehari-hari dan universal dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas 

sehari-hari para lansia dipengaruhi oleh kecemasan dan depresi (Sonza et 
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al., 2020). International Journal of Geriatric Psychiatry menemukan bahwa 

lebih dari 27% lansia mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari akibat mengalami kecemasan (Mental Health America, 2015). 

Derajat kemandirian aktivitas lansia dalam kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan kecemasan, karena kecemasan dapat membentuk persepsi resiko 

dan merangsang rasa takut dan cemas yang pada akhirnya mempengaruhi 

perhatian lansia dan membatasi derajat aktivitas sehari-hari, sehingga 

semakin tinggi tingkat kecemasan, maka semakin rendah Activities of daily 

living pada lansia, begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat 

kecemasan, maka semakin tinggi . Error! Reference source not found.. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wakhid 2018 yang 

menunjukkan bahwa lansia yang menderita hipertensi susah melakukan 

kegiatan sehari-hari, lebih banyak tiduran, badannya lemas dan 

mengatakan sering pusing setiap harinya. Lansia dengan penyakit 

hipertensi memiliki tingkat kemandirian dengan bantuan, hal ini 

disebabkan karena terjadinya proses penuaan dan adanya penyakit 

hipertensi, maka terjadi berbagai penurunan kemampuan fisik maupun 

psikologis sehingga mempengaruhi tingkat kemandiriannya (Wakhid et 

al., 2018). 

Kabupaten Sukoharjo mempunyai dua belas puskesmas yang 

tersebar di setiap kecamatan. Puskesmas Baki merupakan puskesmas yang 

berada di kecamatan Baki. Menurut profil Puskesmas Baki tahun 2019, 

hipertensi masuk kedalam 10 penyakit terbesar pada lansia, dimana 

hipertensi menjadi penyakit terbanyak nomer satu. Populasi lansia di 

Kecamatan Baki sebanyak 8.682 jiwa. Pada tahun 2019, penderita 

hipertensi yang tercatat di Puskesmas Baki sebanyak 1.466 kasus dan pada 

lansia penderita hipertensi sebanyak 976 kasus. 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Puskesmas Baki, hasil 

wawancara kepada 15 lansia dengan hipertensi di Puskesmas Baki, 
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diantaranya mengalami kecemasan dan stres. Lansia yang lain mengalami 

gangguan pada aktivitas kesehariannya. Kecemasan dan stres pada lansia 

dengan hipertensi tersebut disebabkan karena khawatir mengenai 

penyakitnya jika mengalami komplikasi dan takut membebani keluarga. 

Sedangkan gangguan pada ADL lansia disebabkan karena sering pusing 

sehingga takut untuk melakukan aktivitas kesehariannya. 

Dengan adanya data studi pendahuluan tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian “Gambaran tingkat kecemasan, stres 

dan activity daily living pada lansia penderita hipertensi di Puskesmas 

Baki Kabupaten Sukoharjo”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah gambaran tingkat kecemasan, stres 

dan activity daily living pada lansia penderita hipertensi di Puskesmas 

Baki Kabupaten Sukoharjo?” 

C. Tujuan Penelitian  

1.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan, stres dan activity 

daily living pada   lansia penderita hipertensi di Puskesmas Baki. 

1.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran karakteristik responden di wilayah 

kerja Puskesmas Baki. 

b. Untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan responden di 

wilayah kerja Puskesmas Baki. 

c. Untuk mengetahui gambaran tingkat stres responden di wilayah 

kerja Puskesmas Baki. 

d. Untuk mengetahui gambaran tingkat Activity Daily Living 

responden di wilayah kerja Puskesmas Baki. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berguna bagi: 

1. Masyarakat / Penderita Hipertensi 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan 

pengetahuan bagi penderita hipertensi khususnya di wilayah kerja 

Puskesmas Baki tentang gambaran tingkat kecemasan, stres dan 

activity daily living penderita hipertensi sehingga diharapkan 

masyarakat dapat memperbaiki sikap dan perilaku dalam 

pencegahan ke kambuhan hipertensi. 

2. Institusi 

Penelitian ini dapat menambah referensi bagi mahasiswa dan 

dosen sehingga menjadi masukan dalam penambahan pengetahuan. 

3. Profesi 

Untuk masukan bagi profesi perawat agar lebih perhatian 

terhadap tingkat kecemasan, stres dan activity daily living penderita 

hipertensi. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Yuziani & Maulina (2018) dengan judul Assesment Of The Level 

Stress Among Elderly. Hasil penelitian menunjukkan skor depresi 

rata-rata berdasarkan kuesioner DASS adalah 14,69. Pada periode 

lansia, gejala depresi lebih sering terjadi pada individu dengan 

penyakit kronis, gangguan kognitif, dan kecacatan. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah bahwa ada korelasi antara tingkat stress 

dan tingkat depresi pada lansia di panri jompo Lhokseumawe pada 

2017. 

2. Tadvi et al., (2017) dengan judul An Epidemological Cross-

sectional Study To Assess The Level Of Stress And Its Association 

With Hypertension In Young Adult Population Of Age Group 20 to 
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40 Years In An Urban Slum Of Mumbai, Maharashtra, India. Hasil 

dari penelitian ini menunjukan diantara 450 responden, sebanyak 

41 orang (9,1%) mengalami stress minimal, 164 orang (36,4%) 

mengalami stress ringan, 142 orang (31,6%) mengalami stress 

sedang dan 103 orang (22,9%) mengalami stress berat. 

3. Azizah & Hartanti (2016) dengan judul Hubungan Antara Tingkat 

Stres Dengan Kualitas Hidup Lansia Hipertensi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Wonopringgo Pekalongan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat stres lansia hipertensi 

berada pada kategori stres sedang yaitu 69%, sedangkan kualitas 

hidup lansia hipertensi berada pada kategori cukup yaitu 52,4%. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai р sebesar 0,001 

(<0,05), dan nilai korelasi Spearman (r) sebesar -0,535 yang berarti 

terdapat hubungan yang kuat antara tingkat stres hipertensi dengan 

kualitas hidup masyarakat. Lansia di Wilayah Kerja Kabupaten 

Pekalongan Puskesmas Wonopringgo Kabupaten Wonopringgo 

memiliki korelasi negatif yang artinya semakin tinggi tingkat stres 

maka semakin rendah kualitas hidup lansia.  

4. Lumi et al., (2018) dengan judul Hubungan Derajat Penyakit 

Hipertensi Dengan Tingkat Kecemasan Pada Kelompok Usia 

Lanjut Usia Di Wilayah Kerja Puskesmas Kahakitang Kecamatan 

Tatoareng. Hasil penelitian menemukan bahwa derajat hipertensi 

pada lansia ringan (36%) dan berat, sedangkan derajat kecemasan 

pada lansia sedang (44,78%). Hasil uji chi-square dengan bantuan 

SPSS didapatkan nilai p = 0,000 yang lebih kecil dari ɑ = 0,05 

yang berarti terdapat hubungan yang sangat signifikan antara 

hipertensi dengan kecemasan pada lansia. 

5. Setyawan (2017) dengan judul Hubungan Antara Tingkat Stres dan 

Kecemasan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia di Klinik 
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Islamic Center Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat stres dan 

kecemasan dengan kejadian hipertensi (P value), p = 0,000 <0,05 

Kesimpulan Tingkat stres dan kecemasan berhubungan erat dengan 

kejadian hipertensi.  

6. Kati et al.,(2018) dengan judul Gambaran Emosi dan Tingkat 

Kecemasan pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Bahu. Penelitian 

ini menggunakan kuesioner HARS. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat kecemasan yang diperoleh adalah kecemasan ringan 

sebanyak 23 orang (25,6%), tanpa kecemasan sebanyak 10 orang 

(12,8%), dan tanpa kecemasan sebanyak 4 orang (5,1%). 

7. Kurniawan (2018) dengan judul Hubungan Tingkat Kecemasan 

Dengan Tingkat Instrumental Activities Of Daily Living (IADL) 

Lansia Dengan Hipertensi Di Puskesmas Penumping. Penelitian ini 

menggunakan metode cross sectional populasi 62 orang. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya hubungan tingkat 

kecemasan pasien hipertensi lansia Puskesmas Penumping dengan 

tingkat aktivitas sehari-hari (IADL). Sampel berjumlah 54 orang 

lansia dengan teknik pengambilan sampel. Nilai signifikan (p) dari 

hasil penelitian adalah 0,001. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

ada hubungan antara tingkat kecemasan lansia penderita tekanan 

darah tinggi di Puskesmas Penumping dengan tingkat aktivitas 

instrument(IADL).


