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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan 

darah di dalam arteri diatas 140/90 mmHg pada orang dewasa dengan 

sedikitnya tiga kali pengukuran secara berurutan (Muhadi, 2016). Hipertensi 

tidak terkontrol didefinisikan sebagai keadaan tekanan darah >140/90 mmHg. 

Sementara itu, Hipertensi terkontrol yaitu keadaan tekanan darah <139//89 

mmHg (Olin & Pharm, 2018). 

Hipertensi hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan di dunia. 

Jumlah penderita Hipertensi cenderung terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Gejala umum yang terjadi akibat dari tekanan darah tinggi 

adalah sakit kepala, nyeri, ketidaknyamanan pada tengkuk, sensasi berputar 

seperti ingin jatuh, detak jantung terasa kencang dan telinga berdenging. 

Menurut World Health Organization atau WHO (2019), memperkirakan 

prevalensi Hipertensi secara global sebesar 22% dari total penduduk dunia. 

Dari sejumlah penderita Hipertensi, hanya seperlima yang melakukan upaya 

pengendalian terhadap tekanan darah yang dimiliki. Di Indonesia jumlah 

penderita Hipertensi berdasarkan hasil Riskesdas Nasional (2018),  bahwa 

dari tahun 2013 hingga 2018 prevalensi Hipertensi pada penduduk usia 18 

tahun ke atas meningkat dari 25,8% menjadi 34,1%. Dengan persentase 

tertinggi di Kalimantan Selatan dengan kejadian (44,1%), dan persentase 

terendah adalah Insiden di Provinsi Papua (22,2%) (Kemenkes RI, 2019). 

Data dari Kemenkes RI (2019), menyatakan bahwa Provinsi Jawa 

Tengah menempati urutan ke-4 di Indonesia dengan persentase sebesar 

37,57%. Sementara itu, jumlah kasus Hipertensi di kota Surakarta pada tahun 

2017 tercatat 54.691 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 

menjadi 67.827 kasus dengan persentase 37,80%. Penemuan kasus Hipertensi 

tertinggi terdapat di Puskesmas Pajang yaitu sebanyak 4.147 jiwa (Dinkes 

Surakarta, 2019). 
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Status tekanan darah pada penderita Hipertensi ditentukan oleh Self 

Management atau perawatan diri terhadap penyakit yang diderita, meliputi 

pengaturan pola makan rendah lemak dan rendah garam, perubahan gaya 

hidup seperti merokok atau minuman beralkohol, kebiasaan olahraga atau 

aktivitas fisik, pemantauan diri dan kepatuhan terhadap anjuran yang 

direkomendasikan (Lestari, 2018). 

Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka panjang dan 

secara terus menerus akan menyebabkan jantung bekerja lebih keras dan 

menyebabkan perubahan pada organ-organ tersebut. Komplikasi yang timbul 

akibat tingginya tekanan darah seperti stroke, gagal jantung, gagal ginjal, dan 

bahkan kebutaan (Kemenkes RI, 2019). 

Self Management yang rendah mengakibatkan peningkatan tekanan 

darah. Kurangnya Self Management sering kali dianggap sebagai suatu hal 

yang biasa oleh penderita padahal hal ini berpotensi terjadi keparahan karena 

gejala yang timbul tidak terdeteksi. Agastiya, Nurhesti & Manangkot (2020) 

menjelaskan bahwa Self Management memiliki hubungan yang signifikan 

dengan peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan, diit, aktivitas fisik, tidak 

merokok dan management berat badan sehingga hal ini berpengaruh positif 

terhadap tekanan darah pasien hipertensi. Lee & Park (2017) juga menyatakan 

bahwa Self Management yang buruk memiliki resiko tekanan darah sistolik 

dan diastolik yang tinggi. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada bulan 

Agustus 2021 di UPT Puskesmas Pajang Surakarta dengan jumlah responden 

20 orang, terdiri dari laki-laki 11 orang dan perempuan 9 orang. Dari hasil 

studi pendahuluan tingkat Self Management baik 3 orang, cukup 10 orang dan 

kurang 7 orang serta status tekanan darah terkontrol yaitu 8 orang dan tidak 

terkontrol 12 orang. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semakin tinggi Self Management maka akan semakin rendah status tekanan 

darah pasien Hipertensi, sebaliknya semakin rendah Self Management maka 

akan semakin tinggi status tekanan darah pada pasien Hipertensi. 
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Tingkat Self Management pada pasien Hipertensi dapat diketahui 

dengan menggunakan pengukuran kuesioner Hypertension Self Management 

Behavior Questionnaire (HSMBQ). Tenaga kesehatan lebih mudah untuk 

melakukan penanganan dan pencegahan. Oleh karena itu peneliti tertarik 

mengkaji hal tersebut untuk mengetahui “Apakah Ada Hubungan Self 

Management Dengan Status Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi di UPT 

Pajang Surakarta”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang, Hipertensi terus mengalami 

kenaikan jumlah penderita. Banyak faktor yang dapat menyebabkan 

terkontrol atau tidak terkontrolnya tekanan darah salah satunya adalah Self 

Management atau pengaturan diri terhadap penyakit Hipertensi yang diderita. 

Maka dapat dirumuskan masalah “Apakah  Ada Hubungan Self Management 

Dengan Status Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi di UPT Pajang 

Surakarta”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan umum 

Mengetahui Hubungan Self Management Dengan Status Tekanan 

Darah Pada Pasien Hipertensi di UPT Puskesmas Pajang Surakarta 

b. Tujuan khusus 

1) Mengetahui Self Management Pada Pasien Hipertensi di UPT 

Puskesmas Pajang Surakarta 

2) Mengetahui Status Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi di UPT 

Puskesmas Pajang Surakarta dari Faktor Penyebab Self Management 

3) Menganalisis Hubungan antara Self Management Dengan Status 

Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi di UPT Puskesmas Pajang 

Surakarta 

  



4 

 

 
 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

a. Manfaat bagi peneliti 

Menambah pengetahuan tentang Hubungan Self Management Dengan 

Status Tekanan Darah Pada Pasien Dengan Hipertensi di UPT 

Puskesmas Pajang Surakarta. 

b. Manfaat bagi responden 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan Self Management Pada 

Pasien Hipertensi di UPT Puskesmas Pajang Surakarta. 

c. Pengembangan ilmu keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan 

pengetahuan pentingnya Self Management Pada Pasien Hipertensi. 

d. Pelayanan Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan khasanah 

keilmuan bagi pendidikan. Khususnya dalam bidang ilmu keperawatan 

yang terkait dengan masalah Self Management Pada Pasien Hipertensi. 

e. Penelitian Selanjutnya  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan informasi untuk peneliti 

selanjutnya agar dapat menambah kepustakaan dalam mendeskripsikan 

Hubungan Self Management Dengan Status Tekanan Darah. 

1.5. Keaslian Penelitian 

Setelah dilakukan pencarian terkait penelitian Hubungan Self 

Management Dengan Status Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi. Peneliti 

menemukan penelitian terkait, penelitian tersebut diantaranya : 

a. Mandala et al., (2020). Dengan judul penelitian “Tekanan Darah 

Terkontrol Dan Tidak Terkontrol Terhadap  Kadar High Density 

Lipoprotein Pada Hipertensi”. Merupakan penelitian analitik dengan 

pendekatan cross sectional dimana peneliti mencari tahu hubungan 

antara tekanan darah terkontrol dan tidak terkontrol dengan kadar High 

Density Lipoprotein (HDL) pada pasien Hipertensi. Penelitian ini 
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dilakukan di Klinik dokter keluarga K.Hakkiyah Lampung Tengah, 

penelitian dilakukan pada bulan Februari - Maret 2019. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua data penderita Hipertensi di Klinik dokter 

keluarga K.Hakkiyah Lampung Tengah 2018. Sampel penelitian yang 

digunakan adalah total sampling yaitu semua pasien Hipertensi di Klinik 

dokter keluarga K.Hakkiyah Lampung Tengah 2018. Untuk jumlah 

sampel yang di dapat pada Klinik Dokter Keluarga K.Hakkiyah 

Lampung Tengah 2018 yaitu 37 pasien. Data didapatkan dari data rekam 

medik yang terdiagnosa Hipertensi dengan jumlah 37 pasien diambil 

dengan cara total sampling. Terdiri dari 11 Laki-Laki dan 26 Perempuan 

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis 

univariat dan analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan dengan uji 

statistik spearman untuk mengetahui tekanan darah terkontrol dan tidak 

terkontrol dengan kadar High Density Lipoprotein (HDL) pada pasien 

Hipertensi. 

b. Anggara & Prayitno (2013). Dengan judul penelitian yaitu “Faktor-

Faktor Yang Berhubungan Dengan Tekanan Darah Di Puskesmas 

Telaga Murni, Cikarang Barat”. Desain penelitian ini menggunakan  

cross sectional yaitu penelitian dimana variable bebas dan variable 

terikat dikumpulkan dan diukur dalam waktu yang bersamaan. Sebagai 

variable independent adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, 

obesitas, merokok, konsumsi alkohol, olahraga, asupan natrium dan 

asupan kalium dan untuk variable dependent adalah tekanan darah. 

Pengumpulan data dilakukan di Puskesmas Telaga Murni Cikarang 

Barat dengan melibatkan 75 responden dan dilakukan pada bulan 

Desember 2012. Responden adalah pasien Hipertensi yang berobat ke 

Puskesmas. Selain itu dilakukan juga metode kualitatif dengan 

melakukan wawancara mendalam kepada dokter, perawat ataupun staf 

pada poli PTM di Puskesmas Telaga Murni. 
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c. Lestari (2018). Dengan judul “Pengaruh Self Management Terhadap 

Tekanan Darah Lansia Yang Mengalami Hipertensi di Posbindu 

Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes”. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan rancngan penelitian deskriptif analitik 

yang menggunakan pendekatan cross-sectional adalah suatu data yang 

menunjukan titik waktu tertentu atau waktu pengumpulanya dilakukan 

secara bersamaan. Dengan jumlah sampel 36 lansia, teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah probability sampling jenis random 

sampling yaitu teknik pengambilan secara acak berdasarkan undian 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian 

didapatkan responden sebagian besar berumur pada katagori lansia awal 

(56-65tahun) sebanyak 17 orang (47,2%), jenis kelamin responden 

sebagian besar perempuan sebanyak 31 orang (86,1 %), pendidikan 

responden sebagian besar SD sebanyak 30 orang (83,3%), pekerjaan 

responden sebagian besar sebagai ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 20 

orang (55,6%), responden sebagian besar tidak pernah merokok 

sebanyak 31 orang (86,1%) dan lama diagnosis Hipertensi responden 

sebagian besar 1-5 tahun sebanyak 19 orang (52,8%). Responden 

sebagian mempunyai Self Management yang sedang yaitu sebanyak 21 

orang (58,3%). Ada pengaruh positif yang sangat signifikan antara Self 

Management dengan tekanan darah (sistolik).  

 

 

 

 

 


