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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan gaya hidup di era sekarang seperti pola makan berlebih 

dan kurang aktivitas fisik merupakan penyebab angka kejadian penyakit 

tidak menular (PTM) yang terus meningkat. Hipertensi merupakan salah 

satu PTM yang dapat mengakibatkan mortalitas dan mordibitas tinggi. 

Hipertensi adalah suatu keadaan meningkatnya tekanan darah sistolik 

diatas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik diatas 90 mmHg. Hipertensi 

merupakan suatu keadaan kronis yang menyebabkan jantung bekerja lebih 

keras memompa darah dari jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen 

serta nutrisi ke seluruh tubuh. Hipertensi jika terus menerus dibiarkan akan 

mengganggu kerja organ-organ vital lainnya, seperti jantung dan ginjal 

(Departemen Kesehatan RI, 2015). 

Menurut Saferi (2017), hipertensi merupakan keadaan dimana terjadi 

peningkatan tekanan darah yang abnormal dan berulang dalam 

pemeriksaan tekanan darah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya 

dalam mempertahankan tekanan darah di keadaan normal. Hipertensi 

disebut sebagai the silent killer lantaran tak jarang dijumpai tanpa gejala. 

Biasanya penderita tidak mengetahui apabila dirinya mengidap hipertensi 

sebelum memeriksakan tekanan darahnya, bahkan ada yang baru diketahui 

jika dirinya mengidap hipertensi setelah terjadi komplikasi. Hipertensi 

menjadi urutan ketiga penyebab kematian setelah stroke dan tuberkulosis, 

yaitu mencapai 6,7% dari populasi kematian pada seluruh umur di 

Indonesia. Hipertensi adalah gangguan sistem peredaran darah yang 

menyebabkan kenaikan darah di atas normal (Departemen Kesehatan RI, 

2018). 

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, 
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2015). Tekanan darah yang tidak terkontrol dapat mempertinggi 

risiko terjadinya komplikasi seperti stroke, serangan jantung, penyakit 

ginjal kronik bahkan dapat menyebabkan kebutaan (Yonata & Pratama, 

2016), dimana selama 15 tahun terakhir penyakit jantung iskemik dan 

stroke merupakan penyebab kematian terbesar di dunia yakni 15,2 juta 

kematian (WHO, 2017). Dari data Riset Kesehatan Dasar (2018) 

menyatakan bahwa prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran 

tekanan darah pada penduduk usia ≥18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di 

Kalimantan Selatan (44.1%), sedangkan terendah di Papua sebesar 

(22,2%). Estimasi jumlah kasus di Indonesia sebesar 63.309.620 orang, 

sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 

kematian. 

Dinas Kesehatan Jawa Tengah (2018), menyatakan jumlah penduduk 

usia ≥15 tahun yang berisiko menderita hipertensi dan dilakukan 

pengukuran tekanan darah adalah sebanyak 9.099.765 orang (34,60%). 

Jumlah penduduk yang telah dilakukan pengukuran tekanan darah yang 

dinyatakan hipertensi adalah sebanyak 1.377.356 orang (15,14%). 

Berdasarkan jenis kelamin penduduk yang dinyatakan hipertensi pada 

kelompok perempuan (15,84%), sedangkan pada kelompok laki-laki 

(14,15%). 

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Jawa Tengah. Menurut data (Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 

2018) berdasarkan laporan dari Puskesmas ditemukan kasus hipertensi 

sebanyak 26.789 kasus, jumlah tersebut mengalami kenaikan apabila 

dibandingkan dengan jumlah kasus tahun 2017 yaitu sebanyak 20.906 

kasus. Puskesmas Baki merupakan salah satu Puskesmas di Kabupaten 

Sukoharjo yang menunjukkan terjadinya peningkatan kasus hipertensi dari 

tahun 2017 dengan jumlah 840 kasus menjadi 887 kasus di tahun 2018. 

Dampak tekanan darah yang tidak terkontrol yaitu meningkatkan 

risiko penyakit jantung iskemik empat kali lipat dan risiko kerusakan 

kardiovaskular dua hingga tiga kali lipat (Yassine et al., 2016). Menurut 
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(PERKI, 2015) penyakit hipertensi tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa 

dikendalikan agar tekanan darah dapat tetap stabil sehingga mengurangi 

terjadinya risiko komplikasi pada organ lain. 

Perilaku diet merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

nilai tekanan darah. Gaya hidup seperti pola makan yang kurang baik 

misalnya konsumsi makanan siap saji yang tinggi natrium, lemak dan 

kolesterol serta kurangnya konsumsi serat. Pola makan adalah tingkah laku 

manusia atau sekelompok manusia dalam memenuhi kebutuhan akan 

makan meliputi sikap, kepercayaan dan pilihan makanan yang terbentuk 

sebagai hasil dari pengaruh fisiologis, psikologis, budaya dan sosial 

(Sulistyoningsih, 2011 dalam Istianah, 2018). Pengaturan diet / pola 

makan yaitu diet rendah garam, rendah kolesterol dan lemak jenuh, 

meningkatkan konsumsi buah dan sayuran merupakan cara yang paling 

baik dalam menghindari komplikasi hipertensi (Sartika & Gusti, 2017). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai tekanan darah adalah 

aktivitas fisik. Aktivitas fisik sangat berpengaruh terhadap stabilitas 

tekanan darah. Seseorang akan cenderung mempunyai frekuensi denyut 

jantung yang lebih tinggi apabila tidak aktif dalam melakukan suatu 

kegiatan. Hal ini akan menyebabkan otot jantung bekerja lebih keras pada 

setiap kontraksi. Semakin keras otot jantung dalam memompa darah, 

semakin besar pula tekanan darah yang membebankan pada dinding arteri 

sehingga tahanan perifer yang mengakibatkan kenaikan tekanan darah. 

Aktivitas fisik yang kurang juga dapat meningkatkan risiko berat badan 

berlebih yang akan menyebabkan risiko hipertensi semakin meningkat 

(Andriani, 2017). Melalui kegiatan olahraga, jantung akan bekerja secara 

lebih efisien, frekuensi denyut nadi berkurang, namun kekuatan jantung 

dalam memompa semakin kuat (Xavier et al., 2017). Seseorang yang aktif 

melakukan aktivitas fisik secara rutin pada umumnya cenderung lebih 

memiliki tekanan darah normal (Iswahyuni, 2017). 

Berdasarkan survey pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti 

pada bulan Desember 2020 di Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo 



4 
 

 

didapatkan data penderita hipertensi cukup besar. Hasil wawancara dengan 

10 penderita hipertensi, didapatkan 7 dari 10 penderita hipertensi 

menggambarkan bahwa mereka kurang melakukan aktivitas fisik ataupun 

berolahraga secara teratur, serta memiliki kebiasaan pola makan yang 

buruk seperti sering mengkonsumsi makanan bersantan, cepat saji, dan 

masakan dengan penggunaan garam berlebih. 

Berdasarkan uraian permasalah yang muncul dan data diatas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ―Hubungan 

antara Perilaku Diet dan Aktivitas Fisik dengan Nilai Tekanan Darah Pada 

Penderita Hipertensi di Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo‖. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 

perilaku diet dan aktivitas fisik dengan nilai tekanan darah penderita 

hipertensi di Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara perilaku diet dan aktivitas fisik dengan 

nilai tekanan darah penderita hipertensi di Puskesmas Baki Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik responden meliputi usia, jenis 

kelamin, pendidikan, dan pekerjaan di Puskesmas Baki Kabupaten 

Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui perilaku diet penderita hipertensi di Puskesmas 

Baki Kabupaten Sukoharjo. 

c. Untuk mengetahui aktivitas fisik penderita hipertensi di Puskesmas 

Baki Kabupaten Sukoharjo. 

d. Untuk mengetahui nilai tekanan darah penderita hipertensi di 

Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo. 
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e. Untuk menganalisis hubungan antara perilaku diet dengan nilai 

tekanan darah penderita hipertensi di Puskesmas Baki Kabupaten 

Sukoharjo. 

f. Untuk menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dengan nilai 

tekanan darah penderita hipertensi di Puskesmas Baki Kabupaten 

Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan keilmuan, 

agar bisa lebih diterapkan dalam asuhan keperawatan khususnya pada 

pasien hipertensi. 

2. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tenaga 

kesehatan untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif guna 

menurunkan jumlah kasus hipertensi. 

3. Bagi Mayarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat atau responden dapat 

mengaplikasikan terapi nonfarmakologi berupa diet hipertensi dan 

aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menambah literatur dan referensi mengenai hubungan antara perilaku 

diet dan aktivitas fisik dengan nilai tekanan darah pada penderita 

hipertensi sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Tamamilang, Kandou, dan Nelwan (2018), ―Hubungan Antara Umur 

Dan Aktivitas Fisik Dengan Derajat Hipertensi di Kota Bitung Sulawesi 

Utara‖. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian survei analitik 

dengan desain cross sectional study dengan teknik pengambilan sampel 

consecutive sampling dan sampel berjumlah 89 responden. Dari hasil 

penelitian menggunakan uji Chi Square diperoleh yaitu terdapat 
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hubungan antara umur dengan derajat hipertensi (p-value = 0,003) dan 

tidak terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan derajat hipertensi 

(p value = 0,341). Perbedaan dengan penelitian diatas adalah judul, 

variabel, tujuan, tempat, waktu, teknik sampling dan jumlah responden. 

2. Rihiantoro dan Widodo (2017), ―Hubungan Pola Makan dan Aktivitas 

Fisik dengan Kejadian Hipertensi di Kabupaten Tulang Bawang‖. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi hipertensi 32 

responden (50,0%) sebanyak 25 (86,2%) memiliki pola makan yang 

buruk, sebanyak 23 (67,9%) melakukan aktivitas ringan < 600Mets-

min/minggu. Hasil uji chi square diperoleh data hubungan pola makan 

dengan kejadian hipertensi dengan p-value=0,000 dan ada hubungan 

aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi dengan p-value=0,005 yang 

artinya bahwa ada hubungan antara pola makan dan aktivitas fisik 

dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Tulang Bawang I tahun 2017. 

Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian survei 

analitik dengan pendekatan case control. Jumlah sampel keseluruhan 

adalah 64 responden dengan teknik sampel simple random sampling. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah judul, variabel dependen, 

waktu, tempat, metode penelitian, teknik sampling dan jumlah 

responden. 

3. Damayanti, Oktaviani, dan Mirayanti (2020), ―Hubungan Obesitas dan 

Pola Aktivitas dengan Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas III 

Denpasar Utara‖. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara obesitas dan pola aktivitas dengan hipertensi di 

wilayah kerja Puskesmas III Denpasar Utara. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu deskriptif korelasional dengan pendekatan cross 

sectional dan menggunakan teknik pengambilan sampel non probability 

sampling dengan teknik purposive sampling. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah judul, tujuan, waktu, tempat, teknik sampling, 

variabel pada penelitian ini adalah perilaku diet dan aktivitas fisik. 


