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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan jaman yang terjadi di era globalisasi saat ini berdampak pada 

gaya hidup seseorang. Dimana gaya hidup merupakan faktor penting dalam 

kelangsungan hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi 

makanan cepat saji, mengkonsumsi garam berlebih, mengkonsumsi makanan 

tinggi lemak yang berlebihan (obesitas), kebiasaan merokok, kebiasaan 

minum alkohol, dan kurangnya melakukan aktivitas fisik. Keadaan ini bisa 

berdampak pada masalah kesehatan. Gaya hidup yang tidak sehat dapat 

menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit degeneratif lainnya. 

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). Penyakit tidak menular ini banyak disebut sebagai silent 

killer karena kebanyakan kasus hipertensi yang terjadi hanya terdeteksi saat 

dilakukan pemeriksaan fisik karena alasan penyakit tertentu tanpa disadari 

oleh penderita mengalami komplikasi pada organ-organ vital (Astri et al., 

2018). Sebanyak 70% penderita hipertensi tidak mengetahui dirinya menderita 

hipertensi sampai mengecek tekanan darah di pelayanan kesehatan (Sukma & 

Pratiwi, 2018). Gejala-gejala klinis yang paling umum terjadi pada pasien 

hipertensi adalah pusing dan nyeri di tengkuk (Alfian et al., 2018). 

Hipertensi ikut berperan menyumbang diposisi ketiga penyebab 

kematian setelah stroke dan tuberculosis jumlahnya mencapai 6,8% dari 

proporsi penyebab kematian pada semua umur di Indonesia. Prevalensi 

hipertensi 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.  
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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%. Dua penyakit tersebut merupakan prioritas yang 

utama dalam pengendalian  PTM di Jawa Tengah. Jumlah penduduk yang 

berisiko (>15 th) yang dilakukan pengukuran tekanan darah tercatat sebanyak 

9,1 juta orang atau 34,60%. Dari hasil pengukuran tekanan darah sebanyak 1,4 

juta orang atau 15,14% dinyatakan hipertensi. Kabupaten Sukoharjo termasuk 

8 besar dengan angka prevalensi tertinggi. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan 

sipil Kab.Sukoharjo, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 

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

dilihat dari rasio jenis kelamin pada tahun 2017 sebesar 101,14%, hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding 

penduduk perempuan, yaitu setiap 100 orang perempuan terdapat 101 orang 

laki-laki. Menurut profil kesehatan Kabupaten Sukoharjo penyakit hipertensi 

menempati urutan pertama penyakit tidak menular sebanyak 20.906 kasus. 

Penyakit hipertensi merupakan penyakit kronis yang memerlukan 

pengobatan dalam kurun waktu yang lama. Pengobatan ini diperlukan agar 

tekanan darah bisa terkontrol dalam batas normal. Tidak terkontrolnya 

penyakit tidak menular ini yakni hipertensi dapat mengakibatkan komplikasi 

penyakit. Adapun komplikasi pada hipertensi tersebut antara lain stroke, 

kelemahan jantung, penyakit jantung koroner, gangguan ginjal dan lain-lain. 

Komplikasi ini bisa mengakibatkan menurunnya fungsi organ vital seperti 

otak, ginjal dan jantung, dimana bisa menyebabkan kecacatan dan kematian 

(Alfian et al., 2017). Selanjutnya, pengobatan anti hipertensi yang dilakukan 

pasien dalam jangka waktu yang lama juga memberikan kemungkinan 

munculnya efek samping dan mempengaruhi kualitas hidup pasien yang tidak 

adekuat. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jufar et al 
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(2017) menunjukkan bahwa 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 bahwa 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, dan lainnya yang terkait. Kualitas 

hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi  4 bidang fungsi yaitu: 

fisik, psikologi (emosional & kognitif), sosial, dan lingkungan(World Health 

Organization, 2012). Kesehatan yang berkualitas berhubungan dengan kualitas 

hidup penting untuk penderita hipertensi (Jufar et al., 2017).  

Keberadaan penyakit yang mempengaruhi kondisi kesehatan fisik 

seseorang adalah salah satu aspek yang menentukan kualitas hidup seseorang. 

Aspek-aspek dalam kualitas hidup termasuk komponen fisik, emosional dan 

fungsional. Status fungsional mengacu pada kemampuan melakukan aktifitas 

yang berhubungan dengan kebutuhan dan ambisi atau peran sosial yang 

diinginkan oleh pasien, pada tahap yang paling dasar mengacu pada 

kemampuan melakukan aktifitas sehari-hari. Hal ini juga terkait dengan cara 

seseorang menerima keadaan fisiknya (Setiyaningrum & Maliya, 2018). 

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, 
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sakit dan ketidaknyamanan, tidur dan istirahat yang tidak cukup yang dapat 

menyebabkan kapasitas kerja menurun (Xu et al, 2016). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfian, 

Susanto, & Khadizah (2017) Kualitas Hidup pasien hipertensi dengan 

penyakit penyerta penyakit jantung koroner mayoritas memiliki gambaran 

kualitas hidup kurang baik dan pasien hipertensi dengan penyakit penyerta 

diabetes mellitus mayoritas memiliki gambaran kualitas hidup baik. Hal ini 

menegaskan bahwa dengan adanya penyakit penyerta pada pasien 

mengakibatkan dampak yang bisa berpengaruh negatif terhadap kualitas hidup 

pasien sehingga kualitas hidup seseorang akan semakin menurun. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 

Oktober 2020 di Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo dari data rekam 

medik bulan Agustus 2019 sampai Agustus 2020 diketahui jumlah pasien 

yang menderita hipertensi sebanyak 815 orang, lima puluh tiga orang 

diantaranya menderita hipertensi dengan komplikasi. Hasil wawancara singkat 

dengan 10 responden pasien hipertensi, 8 diantaranya menderita hipertensi 

dengan komplikasi dan 2 sisanya menderita hipertensi tanpa komplikasi. 

Selanjutnya dapat disimpulkan dari hasil wawancara singkat dengan pasien 

hipertensi dengan komplikasi bahwa banyak perubahan yang terjadi seperti 

mudah tersinggung, mudah marah dengan ucapan orang lain, sering merasa 

kesepian, merasa cemas, aktivitas fisik dibantu dan mengalami keterbatasan 

dalam bergerak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi fisik, psikis 

tersebut 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. 

Pentingnya pengukuran kualitas hidup terkait kesehatan pada pasien 

hipertensi mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai 

“Gambaran kualitas hidup pada pasien hipertensi yang mengalami komplikasi 

di wilayah kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. Dengan 
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mengetahui kualitas hidup pada pasien hipertensi yang mengalami komplikasi 

diharapkan mampu untuk menentukan apakah terapi yang sedang dijalani 

sudah tepat atau perlu perbaikan sehingga kualitas hidup pasien lebih 

meningkat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas seseorang penderita hipertensi yang mengalami 

komplikasi dalam kurun waktu yang lama dapat memperburuk kualitas 

hidupnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti ingin mengetahui 

“Bagaimanakah Gambaran kualitas hidup pada pasien hipertensi yang 

mengalami komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo? ” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui Gambaran kualitas hidup pada pasien hipertensi yang 

mengalami komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden dengan hipertensi yang 

mengalami komplikasi di Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

b. Mengidentifikasi kualitas hidup pasien hipertensi yang mengalami 

komplikasi di Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Peneliti 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang Gambaran kualitas hidup pada pasien 

hipertensi yang mengalami komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tempat Penelitian (Puskesmas) 
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 Sebagai bahan masukan data dan bahan evaluasi tentang kualitas 

hidup pada pasien hipertensi yang mengalami komplikasi di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

3. Instansi Pendidikan 

 Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

informasi dan wawasan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa lainnya 

tentang kualitas hidup pada pasien hipertensi yang mengalami komplikasi. 

 

E. Keaslian Penelitian 

 Dari penelitian sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang serupa 

dengan penelitian ini. Yaitu penelitian yang diteliti oleh : 

1. Alfian, R., Susanto., Khadizah, S. 2017 Kualitas hidup pasien 

hipertensi dengan penyakit penyerta di poli jantung RSUD Ratu 

Zalecha Martapura. Desain penelitian ini menggunakan observasional 

yang dilakukan secara prospektif. Sampel penelitian diambil 

menggunakan metode consecutive sampling. Pengumpulan data 

dengan wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah 

hipertensi dengan penyakit penyerta Penyakit Jantung Koroner kualitas 

hidupnya kurang baik dan hipertensi dengan penyakit penyerta 

diabetes mellitus kualitas hidupnya baik. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian saya terletak pada variabel yang dibahas yaitu 

kualitas hidup. Sedangkan perbedaanya terletak pada instrumen 

penelitian, fokus penelitian dan teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitutotal sampling,  responden yang diteliti berfokus pada 

pasien hipertensi dengan komplikasi dan instrumen yang digunakan 

yaitu Short Form 36 (SF-36). 

2. Sari, A., Lolita, & Fauzia. 2017 Pengukuran kualitas hidup pasien 

hipertensi di Puskesmas Mergangsan Yogyakarta menggunakan 

European Quality of life 5 dimensions (EQ5D) Questionnairedanvisual 

analog scale (VAS). Desain penelitian ini adalah observasional cross 

sectional dengan pengumpulan data melalui kuesioner secara 
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prospektif. Data dianalisis menggunakan uji mannwhitney, 2-

independent sampel t-test. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini 

signifikasinya yaitu ≥0,05 tidak ada perbedaan kualitas hidup baik 

yang komplikasi maupun tanpa komplikasi dengan menggunakan 

EQ5D indeks maupun menggunakan VAS. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian saya terletak pada variabel yang dibahas yaitu 

kualitas hidup. Sedangkan perbedaanya terletak pada instrumen 

penelitian, fokus, dan teknik  sampel yang digunakan dengan teknik 

pengambilan sampel total sampling, responden yang diteliti berfokus 

pada pasien hipertensi dengan komplikasi dan instrumen yang 

digunakan yaitu Short Form 36 (SF-36). 

 

 


