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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi masalah 

utama di dunia. Hipertensi menjadi faktor risiko utama terjadinya penyakit 

kardiovaskular yang mana menurut data WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa 

sekitar 1,13 Miliar orang yang ada di dunia menyandang penyakit hipertensi dan 

Jumlah penyandang hipertensi ini akan terus meningkat setiap tahunnya, 

diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 Miliar orang yang terkena penyakit 

hipertensi/menderita hipertensi , dan diperkirakan juga setiap tahunnya 9,4 juta 

orang meninggal akibat menderita hipertensi dan komplikasi penyakit yang 

menyerang kesehatanya(P2PTM Kemenkes, 2020). Prevalensi hipertensi di 

indonesia terus meningkat hal ini dapat dilihat dari hasil Riskesdas pada tahun 

2013 kasus hipertensi terjadi sebanyak 25,8 %, sedangkan pada tahun 2018 kasus 

hipertensi naik menjadi 34,11% yang mana dari tahun 2013 sampai 2018 

mengalami kenaikan angka sebesar 8,31 % (Infodatin, 2018). 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan jenis penyakit tidak 

menular yang bersifat kronis dan dapat menyebabkan komplikasi pada organ 

tubuh seperti jantung, ginjal, otak dan mata(Aprillia, 2020). Hipertensi dapat 

didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana tekanan sistoliknya di atas 

140 mmHg dan tekanan diastolistik di atas 90 mmHg(Mappagerang et al., 2018), 

hipertensi juga dijuluki sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer karena 

tidak memiliki gejala yang khas sehingga seseorang yang mengidap hipertensi 

selama bertahun-tahun tidak menyadari sampai terjadi kerusakan organ vital 

yang cukup berat yang bahkan dapat menyebabkan kematian(Arifin et al., 2016). 

Salah satu faktor utama sebagai pemicu Penyakit Tidak Menular atau Non 

Communicable Disease seperti penyakit jantung stroke adalah penyakit 

hipertensi yang mana saat ini menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia. 

Ada beberapa faktor risiko hipertensi diantaranya adalah faktor resiko yang dapat 

diubah dan faktor resiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko hipertensi 
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yang tidak dapat diubah antara lain yaitu genetic/keturnan , bertambahnya usia, 

jenis kelamin, dan ras (Hanafi & Pujianto, 2016). Sedangkan faktor risiko yang 

dapat diubah yaitu berhubungan dengan faktor lingkungan berupa perilaku atau 

gaya hidup seseorang seperti obesitas, kurang aktivitas fisik, stres, latas belakang 

pekerjaan, pendidikan dan konsumsi makanan sehari-hari (Bustan, 2016) . 

Perubahan gaya hidup sangatlah berperan penting dalam proses penurunan 

tekanan darah tinggi dan juga bisa menjadi alternative lain untuk menghindari 

penyakit hipertensi. Penurunan berat badan juga termasuk kedalam perubahan 

gaya hidup, upaya yang digunakan dalam penurunan berat badan yaitu dengan 

melakukan adopsi Pendekatan Diet untuk Menghentikan konsumsi makanan 

yang menyebabkan Hipertensi ,meliputi : pembatasan natrium 

makanan,konsumsi alkohol melakukan aktivitas fisik aerobik teratur, berhenti 

merokok, dan pengurangan stress (Weber et al., 2014). Diet merupakan salah 

satu cara untuk menurunkan hipertensi. Faktor makanan (kepatuhan diet) 

merupakan hal yang penting untuk diperhatikan pada penderita hipertensi. 

Penderita hipertensi sebaiknya patuh menjalankan diet hipertensi agar dapat 

mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut. Penderita hipertensi harus 

tetap menjalankan diet hipertensi setiap hari dengan ada atau tidaknya sakit dan 

gejala yang timbul. Hal ini dimaksudkan agar keadaan tekanan darah penderita 

hipertensi tetap stabil sehingga dapat terhindar dari penyakit hipertensi dan 

komplikasinya(Mappagerang et al., 2018). 

Sikap dan kepatuhan merupakan faktor utama agar penyakit hipertensi 

tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Kepatuhan terhadap diit 

yang meliputi diit rendah garam, rendah kolesterol dan rendah lemak sangat 

diperlukan. Kepatuhan berasal dari kata patuh yaitu suka menurut perintah, taat 

kepada perintah/aturan dan disiplin yaitu ketaatan melakukan sesuatu yang 

dianjurkan atau yang ditetapkan, kepatuhan secara sederhana sebagai perluasan 

perilaku individu yang berhubungan dengan minum obat, mengikuti diet dan 

merubah gaya hidup yang sesuai dengan petunjuk medis.Seseorang yang paham 

tentang hipertensi dan berbagai penyebabnya maka akan melakukan tindakan 

sebaik mungkin agar penyakitnya tidak berlanjut Recky et al. (2016) 
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Sikap menjadi faktor yang paling kuat, karena dengan sikap ingin sembuh 

dan keinginan untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat akan berpengaruh 

terhadap penderita untuk mengontrol diri dalam berperilaku sehat Dwi Purnomo 

et al. (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Dhewi et al. (2012), membuktikan 

bahwa faktor sikap sangat mempengaruhi terhadap patuh atau tidaknya 

seseorang. Semakin baik atau positif sikap yang dimiliki maka semakin patuh 

pula penderita dalam melaksanakan terapi yang dianjurkan. 

Riset Kesehatan Dasar (2018) menyatakan bahwa Jawa Tengah 

merupakan provinsi yang menempati urutan ke empat kejadian hipertensi dengan 

prevalensi sebesar 29,4%. Berdasarkan hasil rekapitulasi data kasus baru PTM, 

jumlah kasus baru PTM( penyakit tidak menular di Provinsi Jawa Tengah yang 

dilaporkan secara keseluruhan pada tahun 2018 yaitu terdapat 2.412.297 kasus 

yang mana penyakit hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh 

PTM yang dilaporkan, yaitu sebesar 57,10% (Kementerian Kesehatan RI, 2019). 

Penyakit Hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh PTM 

yang dilaporkan, yaitu sebesar 68,6 persen, sedangkan urutan kedua terbanyak 

adalah Diabetes Mellitus sebesar 13,4 persen. Kota rembang termasuk kedalam 

daerah dengan angka kasus hipertensi yang cukup tinggi dengan presentase 

kasus hipertensi sebesar 39,2% (Dinas Kesehatan, 2018). Hal ini dapat 

disebabkan oleh gaya hidup penderita yang cenderung tidak sehat, seperti diit 

hipertensi yang tidak teratur atau bahkan tidak dilakukan oleh penderita 

hipertensi. Proporsi rerata nasional di Indonesia untuk  pola  konsumsi makanan 

berisiko adalah makanan asin (26,2%), konsumsi makanan berlemak (40,7%), 

makanan hewani berpengawet (4,3%), penyedap (77,3%), kopi (29,3%) dan 

untuk perilaku kurang konsumsi buah dan sayur adalah sebesar 93,5% 

(Riskesdas, 2013). 

Berdasarkan hasil pengambilan data serta wawancara yang telah dilakukan 

oleh peneliti dengan pihak Dinas Kesehatan kabupaten Rembang pada tanggal 2 

febuari 2021 pengukuran tekanan darah penduduk ≥15 tahun menurut jenis 

kelamin ,kecamatan, dan puskesmas selama bulan januari-desember 2020 
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jumlah kasus hipertensi sebanyak 61.486 orang , yang mana didalamnya terdapat 

3 daerah(puskesmas) yang memiliki jumlah kasus hipertensi yang cukup tinggi 

diantaranya yaitu puskesmas rembang 2 , puskesmas sale, puskesmas kragan 2 

dan diantara ketiga puskesmas tersebut puskesmas rembang 2 merupakan 

puskesmas yang memiliki jumlah kasus hipertensi tertinggi yaitu dengan jumlah 

6.254 kasus. 

Berdasarkan uji statistik Chi-Square pada penelitian yang dilakukan oleh 

(Dwi Purnomo et al., 2017), di dapatkan 82 responden untuk mengetahui 

hubungan sikap dengan kepatuhan diit, dari 82 responden tersebut diperoleh 

hasil bahwa ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan diit pada penderita 

hipertensi di Puskesmas Siantan Hilir. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Ardiastama et al., 2014) dengan judul Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan 

Sikap Dengan Kepatuhan Diit Hipertensi Pada Lanjut Usia Penderita Hipertensi 

Di Desa Kartasura mendapatkan hasil bahwa bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara hubungan sikap dengan kepatuhan diit hipertensi pada lanjut 

usia penderita hipertensi Di Desa Kartasura. 

Studi pendahuluan yang sudah dilakukan oleh peneliti pada tanggal yang 

sama yaitu 2 febuari 2021 melalui wawancara dengan perawat yang menangani 

kasus PTM ( penyakit tidak menular ) mengatakan bahwa jumlah kasus 

hipertensi pada usia > 15 th yaitu sebanyak 5.982 kasus yang mana hal tersebut 

di sebabkan oleh sikap penderita yang masih acuh,mengesampingkan 

kesehatanya , bahkan cenderung tidak patuh/ tidak peduli akan penyakit yang 

sedang dialaminya. Ketidak patuhan tersebut meliputi gaya hidup yang tidak 

sehat seperti masih mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti( junk food, 

fast food yang mana mengandung banyak lemak,dan banyak kandungan 

garam/natrium) , malas melakukan olah raga/ aktivitas fisik, kurangnya 

kesadaran untuk melakukan kontrol kesehatan dan hal-hal lain yang menjadi 

faktor resiko peyakit hipertensi. Dengan adanya masalah tersebut peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian apakah ada hubunganya antara sikap dengan 

kepatuhan praktik diet hipertensi dengan kejadian hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Rembang 2. 
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B. Rumusan Masalah 

Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang banyak di derita masyarakat 

indonesia bahkan prevalensi angka kekambuhan penderita hipertensi masih 

tinggi ,salah satu penyebabnya yaitu buruknya sikap penderita terhadap 

kepatuhan praktik diit hipertensi. Seperti yang sudah di jelaskan pada latar 

belakang pendahuluan, maka peneliti merumusan masalah sebagai berikut : “ 

Apakah ada hubungan antara sikap penderita Hipertensi terhadap kepatuhan 

praktik diit hipertensi di wilayah kerja puskesmas Rembang 2 ?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa ada 

hubungan antara sikap diri terhadap kepatuhan praktik diit hipertensi pada 

penderita hipertensi di wilayah kerja Puskemas Rembang 2. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Untuk mengetahui bagaimana sikap penderita hipertensi terhadap praktik 

diit hipertensi pada penderita hipertensi 

b. Untuk mengetahui kepatuhan penderita hipertensi mengenai praktik diit 

hipertensi 

c. Menganalasis hubungan sikap dengan kepatuhan praktik diit hipertensi 

yang terjadi di Puskesmas Rembang 2. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pasien 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa ada 

hubungan antara sikap diri dengan kepatuhan praktik diit hipertensi pada 

pasien/penderita hipertensi serta di harapkan bisa digunakan masyarakat dan 

juga penderita hipertensi untuk mendukung usaha peningkatan kesehatan 

khususnya pada pencegahan serta penanggulangan penyakit hipertensi. 

2. Bagi Pelayan Kesehatan 

Manfaat dari hasil penelitian ini bagi pelayan kesehatan yaitu 

diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 
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yang di berikan kepada pasien khususnya bagi penderita hipertensi mengenai 

bagaimana sikap serta kepatuhan yang harus di lakukan ketika melakukan 

praktik diit hipertensi. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta 

informasi mengenai hubungan antara sikap diri dengan kepatuhan praktik diit 

hipertensi pada penderita hipertensi yang telah dilakukan diwilayah kerja 

Puskesmas Kota Rembang. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

 
No  Keaslian penelitian 

1. Nama Peneliti / 

Tahun Judul 

Dwi Purnomo, Eko et al . 2017. Jurnal ProNers 

Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan 

Kepatuhan Diit Pada Penderita Hipertensi Di 

Puskesmas Siantan Hilir Pontianak 

 Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

desain penelitian yang digunakan adalah analitik 

observasional dan pendekatan yang digunakan 

adalah cross sectional. 

 Instrumen Penelitian Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

berupa angket (kuesioner) yang terdiri dari 3 

kuesioner yang meliputi pertanyaan tentang 

pengetahuan, sikap dan kepatuhan responden 

dalam menjalankan diit sehari- hari 

 Hasil Pada penelitian tersebut menunjukan bahwa ada 

hubungan antara sikap dengan kepatuhan diit 

pada penderita hipertensi di Puskesmas Siantan 

Hilir. 
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 Persamaan Sama-sama meneliti tentang Hubungan sikap 

dengan kepatuhan diit hipertensi 

 Perbedaan Penelitian diatas penelitian tentang “Hubungan 

Pengetahuan dan Sikap dengan Kepatuhan Diit 

Hipertensi pada Penderita Hipertensi di 

Puskesmas Siantan Hilir Pontianak”, sedangkan 

peneliti melakukan penelitian megenai 

“Hubungan Sikap dengan Kepatuhan Diit 

Hipertensi di Puskesmas Rembang 2”. 

2. Nama Peneliti / 

Tahun Judul 

Ardiastama, M Riza et al . 2014. Hubungan 

Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan 

Kepatuhan Diit Hipertensi Pada Lanjut Usia 

Penderita Hipertensi Di Desa Kartasura 

 Metode 

Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif non experimental dengan desain 

penelitian studi korelasional dan pendekatan 

cross sectional 

 Instrumen 

Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

kuesioner 

 Hasil Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara 

hubungan sikap dengan kepatuhan diit 

hipertensi pada lanjut usia penderita hipertensi 

Di Desa Kartasura 
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Persamaan Sama-sama melakukan penelitian tentang 

hubungan antara sikap dengan kepatuhan diit 

hipertensi 

Perbedaan Peneliti diatas meneliti tentang “ Hubungan 

Tigkap pengetahuan da Sikap dengan 

Kepatuhan Diit Hipertensi Pada Lanjut Usia 

Penderita Hipertensi di Desa Kartasura”, 

sedangkan peneliti melakukan penelitian “ 

Hubungan Sikap Dengan Kepatuhan Praktik 

Diit Hipertensi Di Puskesmas Rembang 2” yang 

mana memiliki rentan usia diatas / < 15 tahun. 
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