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GAMBARAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN HIPERTENSI YANG 

MENGALAMI KOMPLIKASI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 

KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO 

Abstrak 

Latar belakang hipertensi merupakan penyakit kronis yang memerlukan 

pengobatan jangka waktu lama agar tekanan darah bisa terkontrol dalam batas 

normal. Pengobatan anti hipertensi yang dilakukan jangka lama dapat 

memberikan efek samping dan mempengaruhi kualitas hidup pasien yang tidak 

adekuat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pada 

pasien hipertensi yang mengalami komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

rancangan deskriptif. Populasi penelitian ini adalah pasien hipertensi yang 

mengalami komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo dengan sampel sejumlah 53 yang ditentukan menggunakan teknik total 

sampling. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kuesioner Short 

Form (SF-36) dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil 

Penelitian ini menunjukkan kualitas hidup pasien hipertensi dengan komplikasi di 

wilayah kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah 

kurang baik (55%).  

Kata Kunci : Kualitas Hidup, Hipertensi dengan Komplikasi 

Abstract 

Hypertension is a chronic disease that requires long-term treatment so that blood 

pressure can be controlled within normal limits. Long-term anti-hypertensive 

medication can have side effects and affect the patient's quality of life which is 

inadequate. The purpose of this study was to describe the quality of life in 

hypertensive patients who experience complications in the working area of 

Puskesmas Kartasura, Sukoharjo Regency. This type of research is quantitative 

with a descriptive design. The study population was hypertension patients who 

had complications in the Kartasura Public Health Center, Sukoharjo Regency with 

a sample of 53 which was determined using a total sampling technique. The 

measuring instrument used in this research is the Short Form Questionnaire (SF-

36) and the data analysis used is descriptive analysis. The results of this study 

indicate that the quality of life of hypertensive patients with complications in the 

working area of Puskesmas Kartasura, Sukoharjo Regency is mostly poor (55%). 

Keywords : Quality of Life, Hypertension with Complications 

 

1. PENDAHULUAN 

Hipertensi adalah salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan 

sangat serius saat ini. Tekanan darah dikatakan meningkat jika lebih atau sama dengan 

140/90 mmHg biasa disebut dengan hipertensi (Alfian et al., 2018).  Prevalensi hipertensi 
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pada penduduk yang berusia lebih dari 18 tahun di Indonesia mengalami peningkatan 

7,6% dari Riskesdas 2013 sebesar 26,4% menjadi 34,11% Riskesdas 2018 melalui 

pengukuran yang dilakukan secara nasional.  

Pada tahun 2018 berdasarkan data profil kesehatan provinsi Jawa Tengah secara 

keseluruhan kasus baru Penyakit Tidak Menular (PTM) mencapai 2.412.297 kasus. 

Penyakit Hipertensi berada di posisi pertama dari semua PTM yang dilaporkan, sebanyak 

57,10% dan urutan kedua Diabetes Melitus sebanyak 20,57%. Kabupaten Sukoharjo 

termasuk 8 besar dengan angka prevalensi tertinggi dengan jumlah penduduk tahun 2017 

adalah 899.550 jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari 

rasio jenis kelamin sebesar 101,14%, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-

laki lebih besar dibanding penduduk perempuan. Menurut profil kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo penyakit hipertensi menempati urutan pertama penyakit tidak menular 

sebanyak 20.906 kasus. 

Hipertensi ialah penyakit kronis yang memerlukan pengobatan waktu lama. 

Pengobatan diperlukan agar tekanan darah bisa terkontrol dalam batas normal. Tidak 

terkontrolnya hipertensi mengakibatkan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, dan 

lain-lain. Pengobatan anti-hipertensi yang dilakukan jangka lama dapat memberikan efek 

samping dan mempengaruhi kualitas hidup pasien yang tidak adekuat. Sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Jufar et al (2017) menunjukkan kualitas hidup terkait 

kesehatan pada pasien hipertensi masih kurang optimal. Penelitian lain yang dilakukan 

Xu et al (2016) menunjukkan hipertensi berpengaruh pada kualitas hidup penderita. Hasil 

penelitian mereka menunjukkan penderita hipertensi memiliki kualitas hidup yang rendah 

pada semua aspek. Perubahan kualitas hidup pasien hipertensi diantaranya disebabkan 

oleh gejala klinik dan komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit hipertensi itu sendiri. 

Kualitas hidup merupakan pemahaman individu terkait posisinya pada kehidupan, dalam 

konteks budaya, dimana mereka berada dan hubungannya terhadap tujuan hidup, harapan, 

standar. Kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi fungsi fisik, 

psikologi, sosial, dan lingkungan (World Health Organization, 2012). Kesehatan yang 

berkualitas berhubungan dengan kualitas hidup penting untuk penderita hipertensi (Jufar 

et al., 2017).  
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Menurunnya kualitas hidup akibat 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 finansial, 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 (Xu et al, 2016).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada Oktober 2020 di 

Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo dari data rekam medik bulan Agustus 2019 

s.d Agustus 2020 diketahui jumlah pasien hipertensi sebanyak 815 orang, lima puluh tiga 

orang diantaranya hipertensi dengan komplikasi. Hasil wawancara singkat dengan 10 

responden pasien hipertensi, 8 diantaranya menderita hipertensi dengan komplikasi dan 2 

sisanya hipertensi tanpa komplikasi. Selanjutnya dapat disimpulkan dari hasil wawancara 

singkat bahwa banyak perubahan yang terjadi seperti mudah tersinggung dengan ucapan 

orang lain, sering merasa kesepian, merasa cemas, aktivitas fisik kurang dan mengalami 

keterbatasan dalam bergerak. Hal ini menunjukkan kondisi fisik, psikis kurang baik. 

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rohmah et al (2015) yang menyatakan bahwa kondisi fisik, psikis, 

sosial & lingkungan yang buruk akan menurunkan kualitas hidup. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian non eksperimental tanpa melakukan intervensi. 

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Desain penelitian deskriptif yakni penelitian 

untuk menggambarkan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, termasuk di bidang 

rekam medis dan informasi kesehatan dengan mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain 

(Lapau, 2012). Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk menggambarkan kualitas hidup 

pada pasien hipertensi yang mengalami komplikasi. Populasi penelitian ini adalah pasien 

hipertensi yang mengalami komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo dengan sampel sejumlah 53 yang ditentukan menggunakan teknik total 
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sampling dimana seluruh anggota dari populasi akan dijadikan sampel (Nursalam, 2017). 

Dalam penelitian  ini peneliti menggunakan Kuesioner Short Form (SF-36). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Karakteristik Pasien Hipertensi Komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo (n=53) 

Karakteristik Responden Kategori 

 Keterangan Frekuensi (%) 

Usia 40-45 tahun 2 4 

 46-65 tahun 38 72 

 >65 tahun 13 24 

 Total 53 100 

Jenis kelamin Laki-laki 23 57 

 Perempuan 30 43 

 Total 53 100 

Pendidikan Tidak Tamat SD 9 17 

 SD 18 34 

 SMP 6 11 

 SMA 12 23 

 Sarjana 8 15 

 Total 53 100 

Komplikasi Diabetes Melitus 26 49 

 Stroke 8 15 

 Penyakit Jantung Koroner 16 30 

 Retinopati 3 6 

 Total 53 100 
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Berdasarkan tabel 1 karakteristik responden usia menunjukkan bahwa jumlah responden 

hipertensi dengan komplikasi  sebagian besar berumur 46-65 tahun sebanyak 38 orang 

(72%). Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah responden hipertensi 

dengan komplikasi sebagian besar perempuan sebanyak 30 orang (57%) dan laki-laki 

sebanyak 23 orang (43%). Berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa jumlah 

responden hipertensi dengan komplikasi sebagian besar dari responden pendidikan SD 

sebanyak 18 orang (34%), pendidikan SMA sebanyak 12 orang (23%), tidak tamat SD 

sebanyak 9 orang (17%), Sarjana sebanyak 8 orang (15%), dan SMP sebanyak 6 orang 

(11%). Berdasarkan komplikasi menunjukkan bahwa jumlah responden hipertensi dengan 

komplikasi sebagian besar dari responden memiliki komplikasi Diabetes Melitus 

sebanyak 26 orang (49%), Penyakit jantung Koroner sebanyak 16 orang (30%), Stroke 

sebanyak 8 orang (15%) dan Retinopati sebanyak 3 orang (6%). 

 

Tabel 2. Gambaran Skor Rata-rata Kualitas Hidup Pasien Hipertensi Komplikasi 

pada Setiap Domain Kualitas Hidup 

Domain Mean±SD
 

Skor Fungsi Fisik 59,53±22,62 

Skor Keterbatasan Fisik 39,62±31,93 

Skor Nyeri 55,89±19,46 

Skor Kesehatan Umum 48,77±24,71 

Skor Vitalitas 46,60±16,83 

Skor Fungsi Sosial 53,53±24,37 

Skor Keterbatasan Emosional 37,66±33,42 

Skor Kesehatan Mental 60,96±12,59 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah responden hipertensi dengan komplikasi 

sebagian responden memiliki skor rata-rata kualitas hidup dibawah skor rata-rata normatif 

dari kualitas hidup yaitu 50. Skor rata-rata kualitas hidup pasien hipertensi komplikasi 

yang dinyatakan rendah adalah pada domain keterbatasan emosional (37,66), keterbatasan 

fisik (39,62), vitalitas (46,60) dan kesehatan umum (48,77).  
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Tabel 3. Hasil Kualitas Hidup Pasien Hipertensi Komplikasi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

Kategori Frekuensi % 

Kualitas Hidup Baik 24 45 

Kualitas Hidup Kurang Baik 29 55 

Total 53 100 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah responden hipertensi dengan komplikasi 

sebagian besar responden memiliki kualitas hidup kurang baik sebanyak 29 orang (55%) 

dan responden yang memiliki kualitas hidup baik sebanyak 24 orang (45%). 

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian responden memiliki skor rata-rata kualitas 

hidup dibawah skor rata-rata normatif dari kualitas hidup yaitu 50. Skor rata-rata kualitas 

hidup pasien hipertensi komplikasi yang dinyatakan paling rendah adalah pada domain 

keterbatasan emosional (37,66). Pada penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2011) 

dalam Hayulita (2018) gangguan mental akan menimbulkan gangguan pada vitalitas 

hidup, fungsi sosial, keadaan emosional dan kesehatan mental secara umum. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Rohmah (2015)  menunjukkan bahwa faktor 

psikologis menjadi faktor dominan yang mempengaruhi kualitas hidup lanjut usia di Panti 

Wredha Hargo Dedali Surabaya karena memiliki koefisien korelasi yang paling besar. 

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 finansial, 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 (Xu et al, 2016).  

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah responden hipertensi dengan 

komplikasi sebagian besar responden memiliki kualitas hidup kurang baik sebanyak 29 
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(55%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahanani 

(2017) kualitas hidup pada sebagian besar pasien gagal jantung dalam kategori kurang 

baik (80%) dimana menunjukkan bahwa pasien dengan gagal jantung akan mengalami 

penurunan kualitas hidup dikarenakan penderita gagal jantung muncul perasaan lelah 

sepanjang waktu dan kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Xu et al (2016) bahwa perubahan kualitas hidup 

pasien hipertensi diantaranya disebabkan oleh gejala klinik dan komplikasi yang 

ditimbulakan oleh penyakit hipertensi itu sendiri. Selain itu rendahnya kualitas hidup 

dapat dipengaruhi aspek sosial dan status medik. Medik berarti lamanya menjalani 

terapi/pengobatan, stadium dan penatalaksanaan medis yang dijalani (Alam, 2017). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Karakteristik responden di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

sebagian besar berusia 46-65 tahun, dengan mayoritas berjenis kelamin perempuan, 

dengan tingkat pendidikan sebagian besar SD dan memiliki komplikasi hipertensi 

mayoritas Diabetes Melitus. Kualitas hidup pasien hipertensi dengan komplikasi di 

wilayah kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah kurang 

baik. Kualitas hidup pasien hipertensi komplikasi yang dinyatakan paling rendah adalah 

pada domain keterbatasan emosional. 

 

4.2 Saran 

4.2.1 Responden 

Diharapkan bagi responden rutin mengecek kesehatan di pelayanan kesehatan dan lebih 

meningkatkan aktivitasnya sehingga tingkat kualitas hidupnya bisa meningkat. 

4.2.2 Petugas Kesehatan 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan tenaga kesehatan mampu memberikan terapi yang 

tepat sehingga kualitas hidup pasien meningkat. 

4.2.3 Peneliti Selanjutnya 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk digunakan dalam 

penelitian selanjutnya, diantaranya penelitian tentang hubungan atau analisis kualitas 

hidup pada pasien hipertensi dan hipertensi dengan komplikasi.  
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