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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Saat ini penyakit yang banyak di derita masyarakat ialah penyakit 

yang menyerang sistem sirkulasi. Penyakit yang menyerang sistem 

sirkulasi tersebut sering disebut dengan sebutan penyakit kardiovaskuler 

yang salah satunya adalah penyakit hipertensi. Hipertensi dapat ditemukan 

dari berbagai usia mulai dari remaja hingga lansia (Lackland & Weber, 

2015). 

Data dari World Health Organization (WHO, 2015) menunjukan 

bahwa sekitar 1,13 miliar orang di dunia mengalami hipertensi yang 

artinya satu dari tiga orang di dunia adalah penyandang hipertensi. Tahun 

2025 diperkirakan jumlah hipertensi akan terus meningkat hingga 1,5 

miliar. Jumlah kematian yang diakibatkan oleh penyakit kardiovaskuler 

sebesar 17,7 juta orang dan di prediksi tahun 2030 akan lebih meningkat 

menjadi 23,3 juta kematian tiap tahunnya. Dari data diatas kematian yang 

paling tinggi disebabkan oleh penyakit hipertensi (KemenkesRI, 2019). 

Dari data survai indikator kesehatan Indonesia menunjukan bahwa 

prevalensi hipertensi pada penduduk dengan usia 18 tahun keatas ialah 

sekitar 31,7% dan terus meningkat hingga tahun 2018 yaitu sekitar 34,1% 

(Riskesdas, 2018). 

Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah, hipertensi 

menjadi penyakit tidak menular tingkat pertama dengan jumlah penduduk 

yang beresiko hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun didapatkan hasil 

pengukuran tekanan darah sebanyak 8.888.585 orang (36,53%) dan 

sebanyak 1.153.371 orang (12,98%) di nyatakan hipertensi. Berdasarkan 

jenis kelamin presentase laki-laki yaitu 13,16% lebih tingi di bandingkan 

perempuan yaitu 13,10% (Riskesdas, 2018) 
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Di Kabupaten Klaten terdapat kasus hipertensi dengan presentase 

8,44% atau sebanyak 66.066 penduduk pada tahun 2018 dan lebih 

didominasi oleh pasien perempuan dengan presentase 8,53% atau 

sebanyak 41.944 penduduk dan pasien laki-laki dengan presentase 8,30% 

atau sebanyak 24.122 penduduk (Dinas Kesehatan, 2018).  

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit tidak 

menular (PTM). Hipertensi di sebut dengan Silent Killer atau pembunuh 

diam-diam, mendadak dan tanpa keluhan, yang menyebabkan penderita 

tidak tahu kalau dirinya menyandang hipertensi sehingga di anggap remeh 

oleh masyarakat. Hipertensi jika di biarkan dalam waktu yang terlalu lama 

akan mendapatkan penyakit pemberat atau yang biasa disebut dengan 

komplikasi. Hipertensi merupakan kondisi seumur hidup yang artinya 

apabila sudah mendapati atau terdiagnosis maka keadaan tersebut harus di 

pantau secara berkala. Jika dibiarkan dalam waktu yang cukup lama maka 

komplikasi akan terjadi. 

Melihat tingginya jumlah penyandang hipertensi, beberapa pihak 

telah berupaya dalam menangani permasalahan hipertensi tersebut baik 

secara farmakologi maupun non farmakologi. Secara farmakologi dapat 

berupa pemberian obat-obat anti hipertensi sedangkan secara non-

farmakologi dapat berupa penurunan asupan garam, berhenti merokok, 

terapi komplementer seperti relaksasi masase (Maliya & Andria, 2018).  

Seseorang yang mengalami hipertensi dengan komplikasi lama 

kelamaan akan berdampak pada menurunnya tingkat Activity Daily Living 

(ADL). Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh (Suarni 

et al., 2018) di dapatkan hasil bahwa kemandirian aktivitas kegiatan harian 

hampir seluruh aspek penilaian menunjukan kemandirian lansia dengan 

nilai rendah. ADL ialah kegiatan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari 

atau aktivitas pokok untuk perawatan diri. ADL merupakan salah satu alat 

ukur untuk menilai kapasitas fungsi seseorang dalam menanyakan 

aktivitas hidup sehari-harinya. Selain itu ADL merupakan keterampilan 
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dasar yang wajib di miliki oleh seseorang dengan tujuan untuk merawat 

dirinya (Ekasari et al., 2019). 

Kemampuan ADL pada penderita hipertensi dengan komplikasi 

dalam waktu yang lama akan mengalami penurunan, hal tersebut di 

karenakan dampak dari adanya komplikasi. Pada penderita hipertensi akan 

mengalami peningkatan tekanan darah dalam arteri sehingga penebalan 

dinding arteri akan terjadi. Oleh karena itu pembuluh darah lama kelamaan 

akan menyempit dan menjadi kaku atau tidak elastis dan dapat dengan 

mudah mengalami penyumbatan. Penyumbatan yang terjadi akan 

mengurangi aliran darah ke bagian tubuh yang membutuhkan seperti 

jantung, otak ataupun ginjal. Sehingga pada penderita hipertensi dengan 

komplikasi sering mengalami penurunan atau kelemahan fisik yang dapat 

mengakibatkan ADL menurun dan dalam pemenuhan ADL sehari-hari 

harus memerlukan bantuan orang lain.  

ADL dapat di nilai dengan berbagai skala yang salah satunya ialah 

indeks barthel. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ADL 

diantaranya seperti usia, pendidikan, kondisi ekonomi, dukungan keluarga 

dan juga kondisi kesehatan (Murtiyani et al., 2017). 

Dari studi pendahuluaan yang di lakukan pada tanggal 03 November 

2020 di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten di dapatkan 

hasil bahwa kasus hipertensi pada bulan Juli 2019 - Juli 2020 sebanyak 

613 orang penyandang hipertensi. Tiap tahunnya kasus hipertensi di 

Wilayah Puskesmas Juwiring mengalami peningkatan yaitu pada bulan 

Juli - Desember 2019 sebanyak 236 kasus (22,18%) dan pada bulan 

Januari - Juli 2020 tercatat 477 kasus (77,79%). 

Didapatkan data dari prolanis terdapat 69 penderita hipertensi 37 

diantaranya disertai dengan komplikasi. Peneliti melakukan wawancara 

pada pasien hipertensi sebanyak 10 responden. Dari 10 responden tersebut 

di temukan 8 responden penyandang hipertensi dengan komplikasi dan 2 

responden penyandang hipertensi tanpa komplikasi. Dari 8 responden 

penyandang hipertensi dengan komplikasi diantaranya 3 responden dengan 



4 

 

 

 

 

stroke ringan dan 5 responden dengan diabetes mellitus. Hasil wawancara 

dari 10 responden ditemukan 7 responden mengalami hambatan dalam 

pemenuhan aktivitas sehari-harinya dan dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari tergantung dengan orang lain seperti mengambil makanan, 

kegiatan di toilet dan jalan harus dipapah oleh keluarganya, 3 responden 

lainnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan dengan 

mandiri tanpa bantuan orang lain. 

 Berdasarkan latar belakang diatas peneliti sangat tertarik untuk 

meneliti terkait dengan “Deskripsi tingkat Activity Daily Living 

penyandang hipertensi yang mengalami komplikasi” di Wilayah Kerja 

Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyusun rumusan 

masalah “Bagaimanakah deskripsi tingkat Activity Daily Living dengan 

karakteristik responden penyandang hipertensi yang mengalami 

komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui deskripsi atau gambaran tingkat Activity Daily Living 

(ADL) dengan karakteristik responden penyandang hipertensi yang 

mengalami komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring 

Kabupaten Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden (Usia, Jenis Kelamin, 

Tingkat Pendidikan, Jenis Komplikasi). 

b. Mengidentifikasi tingkat Activity Daily Living (ADL) dengan 

karakteristik responden penyandang hipertensi yang mengalami 

komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring Klaten. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, informasi dan pengalaman baru tentang konsep 

penelitian terkait dengan deskripsi tingkat ADL pada penderita 

hipertensi yang mengalami komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Juwiring Kabupaten Klaten. 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

Dengan penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, dan informasi bagi institusi jurusan keperawatan serta 

mahasiswa dan dosen terkait dengan deskripsi tingkat ADL pada 

penderita hipertensi yang mengalami komplikasi. 

3. Bagi Tempat penelitian (Puskesmas) 

Sebagai sarana untuk masukan data dan informasi terkait dengan 

status kesehatan dan tingkat ADL pada penderita hipertensi yang 

mengalami komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring 

Kabupaten Klaten. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Dari penelitian sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang serupa 

dengan penelitian ini akan tetapi dengan penelitian sebelumnya memiliki 

perberbedaan yang jelas diantaranya yaitu  

1. Suarni NK., Wakhid A., Choiriyyah Z.2018 Kemandirian lansia 

penderita hipertensi dalam pemenuhan aktivitas sehari-hari. Penelitian 

ini dilakukan di Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat 

menggunakan metode deskriptif. Pengambilan data menggunakan 

kuesioner indeks Bartel. Teknik sampling menggunakan teknik 

purposive sampling dengan jumlah sampel 88 lansia. Pengambilan 

data menggunakan kuesioner Indeks Barthel, kemudian data di analisis 

menggunakan analisis univariat. Hasil penelitian ini di dapatkan bahwa 

sebagian besar lansia mengalami ketergantungan ringan dalam 
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pemenuhan aktivitas sehari-harinya. Penelitian ini terdapat perbedaan 

diantaranya variabel penelitian (Aktivitas sehari-hari penyandang 

hipertensi yang mengalami komplikasi), waktu penelitian (Februari 

2021), tempat penelitian (Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring 

Kabupaten Klaten), sampel (37 responden), teknik sampling (total 

sampling). 

 

2. Riza S., Desreza N., Asnawati.2018 Tinjauan tingkat kemandirian 

lansia dalam Activities Daily Living (ADL). Penelitian ini dilakukan di 

Gampong kota Banda Aceh dengan menggunakan jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan 

dengan teknik sampling jenuh dengan 70 responden lansia di 

Gampong Lumbhuk kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh. 

Kemudian data di analisis menggunakan analisis univariate. Hasil 

penelitian ini di dapatkan bahwa sebagian tingkat kemandirian lansia 

dalam pemenuhan ADL dalam kategori mandiri dan mayorias 

mengalami hipertensi. Penelitian ini terdapat perbedaan diantaranya 

adalah variabel penelitian (ADL pada penderita hipertensi yang 

mengalami komplikasi), tempat penelitian (Wilayah Kerja Peskesmas 

Juwiring Kabupaten Klaten), waktu penelitian (Februari 2021), sampel 

(37 responden). 

 

3. Murtiyani N., Hartono A., Suidah H., Pangertika NP.2017 Fungsi 

kognitif dengan aktivities of daily living (ADL) pada lansia. Penelitian 

ini dilakukan di Panti Werdha Mojopait Mojokerto dengan 

menggunakan desain penelitian observasional dengan pendekatan 

Cross Sectional. Penelitian ini dilakukan dengan populasi seluruh 

lansia di panti Werdha Mojopait Mojkerto yaitu 23 orang lansia 

dengan menggunakan teknik Non probability sampling dengan Total 

Sampling. Hasil penelitian ini di dapatkan bahwa nilai rata-rata ADL 

pada lansia di Panti Werdha Mojopait Mojokerto di interpretasikan ke 
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dalam mandiri sebagian. Pada penelitian ini terdapat perbedaan 

diantaranya adalah variable penelitian (ADL pada penderita hipertensi 

yang mengalami komplikasi), tempat penelitian (Wilayah Kerja 

Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten), waktu penelitian (Februari 

2021), sampel (37 responden). 


