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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) tahun 2015 merilis data sekitar 

1,13 miliar orang di dunia menderita (terdiagnosis) hipertensi. Diperkirakan 

tahun 2025 akan mencapai 1,5 miliar kasus. Sementara data hipertensi di 

Indonesia diperkirakan mencapai 63 juta lebih yang menderita hipertensi. 

Berdasar kasus tersebut jumlah penderita meninggal mencapai 427 ribu lebih. 

Berdasarkan proporsi umur penderita hipertensi banyak terjadi pada usia 31-

44 tahun (31,6%), usia 45-54 tahun (45,3%), usia 55-64 tahun (55,2%) 

(Riskesdas, 2018). Provinsi dengan angka prevalensi paling tinggi adalah 

Kalimantan Selatan (44,1%), Jawa Barat (39,6%), dan Kalimantan Timur 

(39,3%) (Kemenkes RI, 2019). Propinsi Jawa Tengah masuk dalam 10 besar 

nasional dalam angka prevalensi hipertensi. Sementara itu, Kabupaten Klaten 

berdasarkan sumber yang sama memperlihatkan angka prevalensi 66 ribu 

penderita (8,44%) dibandingkan total jumlah penduduk Kabupaten. Jumlah 

penderita hipertensi Sebagian besar adalah perempuan (41 ribuan) sementara 

penderita hipertensi laki-laki sekitar 24 ribuan dibanding seluruh penduduk 

(Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018). 

Program pelayanan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah 

menyimpulkan sementara bahwa kasus hipertensi yang tercatat di pusat-pusat 

kesehatan masyarakat adalah kasus yang tertinggi. Program pengobatan yang 

diberikan kepada penderita hipertensi masih merupakan pengobatan 
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farmakologis. Sementara penatalaksanaan non farmakologis termasuk 

program diit mandiri masih menjadi pilihan kedua. Pelaksanaan non 

farmakologi dalam pengobatan penyakit akut maupun kronis dapat dilakukan 

dengan pengendalian pola diit. diit yang baik diyakini dapat mengatur 

peningkatan tekanan darah secara normal. Diit merupakan salah satu metode 

untuk menangani hipertensi tanpa efek samping karena tata cara 

pengendaliannya yang alami. Masih banyak individu atau masyarakat 

memiliki keyakinan diit adalah sesuatu yang merepotkan dan akan 

mengurangi atau menghilangkan jenis makanan favorit atau kesukaan 

sehingga masuk daftar masakan yang wajib dihindari. Penderita penyakit 

tertentu kadang harus mengurangi garam, penyedap rasa, keju/mentega, atau 

jenis yang disukai seperti keripik kentang (Yulida, 2016).  

Tujuan menjalani diit adalah pengendalian atau penurunan tekanan 

darah serta mempertahankan tekanan darah mengarah ke kondisi normal. Diit 

juga diarahkan untuk menurunkan masalah lain misalnya berat tubuh yang 

berlebih, tingginya kandungan lemak, kolestrol serta asam urat dalam darah 

(Yulida, 2016). Disini dituntut untuk mematuhi aturan diit sehingga dapat 

dikendalikan kemungkinan komplikasi pada penderita hipertensi atau penyakit 

lainnya. Penelitian Kusumastuti (2014) melaporkan bahwa  penderita yang 

mematuhi diit mencapai 54,3%. Sedangkan riset yang dilakukan Runtukahu, 

et al., (2015) menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu 74%. 

Penyakit darah tinggi (hipertensi) erat hubungannya dengan faktor gaya 

hidup terutama pola konsumsi makan. Gaya hidup mempengaruhi perilaku 



3 

 

 

 

atau kebiasaan seseorang dan memberi positif maupun negatif pada kesehatan. 

Kurangnya pengetahuan akan mempengaruhi pasien hipertensi untuk dapat 

mengatasi kekambuhan dan/atau melakukan pencegahan terhadap komplikasi. 

Hal ini dikarenakan sebagian besar penderita bertempat tinggal di pedesaan 

dan tingkat pendidikan juga rendah sehingga perilaku dalam mengkonsumsi 

garam seringkali berlebihan, konsumnsi kopi berlebihan, dan penggunaan 

penyedap rasa (micin) juga berlebihan. Dengan tingginya kasus hipertensi 

penderita masih memilih pengobatan sebagai pilihan utama dan masih 

rendahnya pilihan penderita pada pengobatan herbal atau pengobatan 

alternatif. Keyakinan terhadap pengobatan adalah jalan menuju kesembuhan. 

Namun upaya promosi kesehatan oleh kemenkes RI sekarang menuntut 

penderita untuk taat menjalani diit mandiri sehingga pengendalian tekanan 

darah dapat lebih terkontrol.  

Kemandirian dalam diit di rumah juga menyasar factor-faktor pemicu 

hipertensi yang dapat dirubah, yaitu menurunkan berat badan, rajin berolah 

raga, mengurangi konsumsi garam, diit rendah lemak / rendah kolesterol, tidak 

merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, mengurangi makanan yang 

mengandung kalium tinggi, membatasi kafein/kopi, dan menghindari stres. 

Dalam penatalaksanaan diit hipertensi secara mandiri pasien dan keluarga 

adalah pelaku utama sehingga berperan penting dalam keberhasilan atau 

kegagalan diit. Pasien dan keluarga dituntut memiliki pengetahuan, 

pengalaman, motivasi dan kepatuhan untuk menyesuaikan penatalaksanaan 

hipertensi sehari-hari (Riskesdas, 2013) menjelaskan bahawa gaya hidup yang 
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tidak sehat menjadi pemicu hipertensi pada kelompok masyarakat berrisiko. 

Temuan yang dirilis dari Riset Kesehatan Dasar (2013) menemukan masih 

tingginya masyarakat Indonesia yang masih berrisiko gaya hidupnya, misalnya 

pola makan tinggi garam, tinggi lemak, rendah serat, konsumsi rokok dan 

rendahnya aktifitas fisik.  

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan pada bulan Desember 

2020. Studi pendahuluan dimaksudkan untuk melihat kondisi awal tempat 

dilaksanakannya penelitian. Peneliti bermaksud melihat data awal baik data 

penderita dan data sekunder yang terkait dengan pelaksanaan program 

puskesmas dan bidang desa. Studi pendahuluan dilakukan di wilayah kerja 

pusat kesehatan masyarakat Karangdowo Kabupaten Klaten. Data yang 

diperoleh antara Bulan Januari sampai Desember tahun 2019 diketahui 

sebanyak 4.141 kasus hipertensi. Melihat buku catatan rekam kesehatan di 

Puskesmas Karangdowo kasus hipertensi mengalami peningkatan setiap 

tahun. Tahun 2017 diketahui sebanyak 214 kasus hipertensi dan tahun 2018 

meningkat menjadi 1.869 kasus hipertensi. 

Peneliti melakukan pendekatan kepada beberapa penderita yang dapat 

ditemui saat periksa kesehatan . Sepuluh penderita baik laki-laki maupun 

perempuan yang diwawancarai peneliti menyatakan bahwa enam penderita 

tidak patuh dan tidak mengetahui bagaimana seharusnya diit yang harus 

dijalani. Alasan mereka beragam, penderita menyatakan tidak tahu pasti 

variasi diit dan penderita merasa bosan dengan makanan yang monoton. 

Sementara itu penderita lain menyatakan dirinya mematuhi pesan dokter dan 
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petugas kesehatan meskipun menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari 

kadang masih dilanggar. Selama wawancara peneliti melihat pemahaman 

penderita mengenai hal-hal terkait penyakit hipertensi masih kurang. Peneliti 

juga melihat penderita kurang peduli akan akibat yang akan dialami dengan 

penyakit yang diderita saat ini, misalnya akan terkena penyakit stroke. 

Berdasarkan keadaan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lanjut dengan judul “Gambaran tingkat kepatuhan penderita hipertensi dalam 

menjalankan diit mandiri di rumah” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah penelitian adalah 

“Bagaimana gambaran tingkat kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani 

diit mandiri dirumah?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan penderita hipertensi dalam 

menjalani diit mandiri dirumah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik demografi penderita hipertensi 

b. Mengindentifikasi tingkat kepatuhan penderita menjalani diit mandiri 

c. Mengindentifikasi tingkat kepatuhan penderita hipertensi berdasarkan 

jenis kelamin, umur, dan pendidikan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti  

Penelitian di harapkan dapat memberikan pengalaman nyata bagi peneliti 

pemula dalam proses penelitian dan penelitian dapat menambah 

pengetahuannya mengenai gambaran tingkat kepatuhan penderita 

hipertensi menjalani diit mandiri dirumah. 

2. Bagi institusi pendidikan 

Diharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi dan 

wawasan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa lainnya tentang 

gambaran tingkat kepatuhan penderita hipertensi menjalani diit mandiri. 

3. Bagi tempat penelitian (Puskemas dan Dinas Kesehatan) 

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi/masukan bagi 

Puskesmas Karangdowo dalam mengembangkan perencanaan 

keperawatan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. 

4. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan dan perbandingan untuk 

penelitian yang serupa dimasa yang akan dating sebagai tindak lanjut. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainya yang sudah pernah 

dilakukan. Peneliti uraikan penelitian sebelumnya yang serupa memiliki 

perbedaan yang cukup jelas sebagai batasan agar tidak terjadi kesamaan 

dengan penelitian ini. 
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1. Budi Nugraha (2018). Program studi Sarjana Keperawatan pada Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang dengan judul 

“Hubungan Tingkat Pengetahuan Pasien dengan Kepatuhan Dalam 

Menjalankan Diit Hipertensi (Di Irna 6 RSUD dr. Sayidiman Magetan)”. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian design non eksperimen dengan studi 

korelasional (Correlation Study). Dalam penelitian ini teknik penentuan 

responden digunakan cara Non Probability Sampling jenis Purposive 

Sampling. Sampel adalah pasien irna 6 RSUD dr Sayidiman Magetan 

tahun 2018 berjumlah 54 orang. Untuk pengambilan data variable 

independen yaitu pengetahuan pasien dengan penyakit hipertensi dan 

variable dependen yaitu kepatuhan diit hipertensi. Menggunakan 

instrumen berupa kuesioner yang dikembangkan sendiri oleh peneliti, 

sedangkan teknik analisa datanya menggunakan uji statistic Chi-Square. 

Hasil penelitian menunnjukkan 81,5% pengetahuan pasien hipertensi 

tentang diit hipertensi baik. 85,2% tingkat kepatuhan dalam menjalankan 

diit hipertensi patuh. Uji Chi Square dari kedua variable didapatkan nilai 

X2 hitung 46,076 yang berarti ada hubungan tingkat pengetahuan pasien 

dengan kepatuhan dalam menjalankan diit hipertensi di R. Irna 6 Rsud dr. 

Sayidiman Magetan.  Perbedaan penelitian ini adalah metode (Consecutive 

Sampling), responden (96 Sampel), waktu penelitian (Maret 2021) dan 

tempat penelitian (Wilayah Kerja Puskesmas Karangdowo Kab Klaten). 

2. T.Sari Agustini (2019). Program studi Farmasi pada Poltekkes Kemenkes 

Jakarta II dengan judul “Gambaran kepatuhan minum obat pada penderita 
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hipertensi di puskesmas” Penelitian menggunakan metode survey 

deskriptif kuantitatif yang tujuan utamanya untuk membuat gambaran atau 

deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Metode ini digunakan 

untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi pada 

situasi saat ini.. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai pasien 

untuk pengumpulan data, klasifikasi atau penggolongan, 

pengolahan/analisis data, membuat kesimpulan, dan laporan. Populasi dari 

sampel dalam penelitian ini sama, yaitu seluruh pasien yang telah 

didiagnosa oleh dokter atau tenaga kesehatan lain telah mengidap 

hipertensi primer yang datang berobat ke Puskesmas Ciracas atau sub unit 

yang ada diwilayah kerja Puskesmas Ciracas dengan jangkauan usia 35 s/d 

75 tahun. Perbedaan penelitian ini adalah variable penelitian (Varibel 

Tunggal), metode (Consecutive Sampling), responden (96 Sampel), waktu 

penelitian (Maret 2021) dan tempat penelitian (Wilayah Kerja Puskesmas 

Karangdowo Kab Klaten). 

 

 


