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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi tergolong dalam penyakit kronis, yaitu penyakit yang 

diderita dalam periode jangka panjang atau lebih dari setengah tahun (Alfian 

et al., 2017). Hipertensi atau yang sering kita sebut dengan tekanan darah 

tinggi adalah ketika seseorang dilakukan pemeriksaan tekanan darah 

menunjukkan tekanan sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan tekanan 

diastolik lebih besar dari 90 mmHg (Azwanti et al., 2019). 

Menurut WHO (2020), diperkirakan 9,4 juta orang di dunia yang 

menderita hipertensi dengan berbagai komplikasi serta penyakit penyerta 

meninggal secara konsisten. Bahkan di negara kita tercinta, khususnya 

Indonesia, informasi yang didapat menurut Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) pada tahun 2018 lebih dari 427.218 orang Indonesia meninggal 

karena mengalami hipertesi. 

Hipertensi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 tercatat masih 

merupakan Penyakit Tidak Menular (PTM) terbanyak, yaitu sebanyak 68,6% 

penduduk di Provinsi Jawa Tengah mengalami hipertensi (Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah, 2019). Sementara di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 

2018 ditemukan sebanyak 26.789 kasus penduduknya menderita hipertensi 

(Profil Dinkes Sukoharjo, 2018). 

Hipertensi hanya dapat dikontrol atau dikendalikan dengan 

membutuhkan pengobatan jangka panjang atau bahkan seumur hidup dan 

tidak dapat dipulihkan secara total (Fauziah et al., 2019). Hipertensi adalah 

penyebab kematian ketiga di dunia ini, sedangkan hipertensi dengan penyakit 

penyerta adalah alasan utama kematian di dunia ini (Alfian et al., 2017).  

Hipertensi adalah salah satu faktor bahaya mendasar untuk penyakit 

kardiovaskular, misalnya, serangan jantung, kerusakan kardiovaskular, 

stroke, dan penyakit ginjal (Tika & Widya, 2019). Hipertensi dapat 
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digolongkan menjadi dua jenis, yaitu hipertensi essensial yang penyebabnya 

tidak jelas dan hipertensi sekunder yang dapat disebabkan oleh komplikasi 

ginjal, penyakit endokrin, penyakit jantung, dan gangguan ginjal. Hipertensi 

yang tidak terkontrol akan menimbulkan berbagai keparahan. Keparahan 

yang mungkin muncul dapat mempengaruhi psikologis penderita karena 

kualitas hidup yang buruk (Adrian, 2019). Kualitas hidup yang buruk dapat 

menyebabkan lebih dari satu penyakit penderita hipertensi yang dikenal 

dengan penyakit penyerta (Nonasri, 2021). 

Penyakit penyerta muncul akibat penderita tidak rajin dalam 

pengobatan, sering merasa cemas, dan berbagai faktor lainnya. Penyakit 

penyerta adalah kondisi dimana terdapat lebih dari satu penyakit yang terjadi 

pada seorang penderita. Manifestasi yang timbul pada penderita hipertensi 

antara lain migrain, kelelahan, keringat berlebih, nyeri dada, penglihatan 

kabur atau ganda, sulit tidur, mudah tersinggung, dan mudah marah. 

Manifestasi yang ditimbulkan dari penyakit hipertensi ini memengaruhi 

kesehatan fisik, mental atau psikologis, dan sosial. Permasalahan psikologis 

penderita hipertensi yang terganggu dapat menimbulkan perasaan cemas, 

gelisah, tegang, dan khawatir terhadap penyakit yang mereka alami (Brito et 

al., 2021). 

Cemas dapat memicu hipertensi yang dapat menyebabkan kenaikan 

tekanan darah. Hipertensi dengan penyakit penyerta memiliki hubungan yang 

erat dengan kecemasan (Wallace et al., 2018). Ketika seseorang sedang 

mengalami kecemasan, maka seseorang itu akan merasa gelisah. Seseorang 

yang merasa gelisah memiliki risiko berkali-kali lipat untuk menderita 

hipertensi (Sholikhah et al., 2021).  

Menurut Sutejo (2019), kecemasan merupakan perasaan tidak tenang 

yang samar-samar karena ketidaknyamanan atau rasa takut yang disertai suatu 

respon. Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Dehkordi et al., (2017), 

kecemasan yang muncul dapat berdampak negatif terhadap pencapaian 

pengobatan dan obat-obatan. Selain melalui pengobatan medis, kecemasan 

dan hipertensi juga dapat dikendalikan dengan pengendalian pola hidup. 
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Kecemasan merupakan salah satu faktor bahaya untuk memperparah 

hipertensi. Maka dari itu, sangat penting untuk mengontrol tingkat kecemasan 

pasien (Maliya et al., 2019).  

Berdasarkan study pendahuluan di Puskesmas Baki, Sukoharjo, pada 

bulan Januari – September tahun 2021, didapatkan penderita yang menderita 

hipertensi sebanyak 891 pasien, dimana penderita hipertensi tanpa penyakit 

penyerta sebanyak 209 pasien (23%). Sedangkan  682 pasien (77%) 

menderita hipertensi dengan penyakit penyerta. Selain itu, peneliti juga 

melakukan wawancara kepada 10 responden yang menderita penyakit 

hipertensi dengan penyakit penyerta didapatkan hasil bahwa pasien yang 

mengalami kecemasan ringan sebanyak 4 pasien (40%) dan pasien yang 

mengalami kecemasan sedang sebanyak 6 pasien (60%). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya juga didapatkan hasil yang 

menderita kecemasan ringan (88,5%) dan kecemasan sedang (11,5%)  pada 

penderita hipertensi tanpa penyakit penyerta (Sholikhah et al., 2021). 

Sementara untuk kecemasan penderita hipertensi dengan komplikasi dan non 

komplikasi juga sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya dengan hasil 

penderita yang mengalami kecemasan berat (73,3%), kecemasan sedang 

(6,7%), kecemasan ringan (6,7%), dan sebanyak (13,3) tidak mengalami 

kecemasan (Rizal et al., 2019). Dari beberapa penleitian belum ada penelitian 

yang meneliti tentang kecemasan pada penderita hipertensi dengan penyakit 

penyerta. 

Berdasarkan dari fenomena di atas, maka peneliti bermaksud untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan lebih lanjut tentang “Gambaran 

Kecemasan Penderita Hipertensi dengan Penyakit Penyerta di Puskesmas 

Baki, Sukoharjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Kecemasan Penderita 

Hipertensi dengan Penyakit Penyerta di Puskesmas Baki, Sukoharjo?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Gambaran 

Kecemasan pada Penderita Hipertensi dengan Penyakit Penyerta di 

Puskesmas Baki, Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui karakteristik responden penderita hipertensi dengan 

penyakit penyerta di Puskesmas Baki, Sukoharjo. 

b. Mengetahui jenis-jenis penyakit penyerta penderita hipertensi di 

Puskesmas Baki, Sukoharjo. 

c. Mengetahui tingkat kecemasan penderita hipertensi dengan penyakit 

penyerta di Puskesmas Baki, Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi di bidang 

ilmu keperawatan medikal bedah berkaitan dengan kecemasan yang 

dialami oleh penderita hipertensi dengan penyakit penyerta. 

2. Manfaat Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 

a. Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah 

pengalaman dan wawasan dalam pengembangan diri. 

b. Program Studi Ilmu Keperawatan FIK UMS 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

keilmuan dan kepustakaan bagi mahasiswa dan dosen, serta juga 

menjadi bahan kajian dalam pembelajaran dan penelitian yang berkaitan 

dengan kondisi kecemasan yang dialami penderita hipertensi dengan 

penyakit penyerta. 
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c. Masyarakat Umum 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

wawasan pemahaman, pengetahuan, dan informasi tentang kecemasan 

yang dialami oleh penderita hipertensi dengan penyakit penyerta. 

d. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan bahan pertimbangan dan 

dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bidang keperawatan khususnya 

berkaitan dengan kecemasan yang dialami penderita hipertensi dengan 

penyakit penyerta. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Sholikhah, N. P. N., Laksmi, A. T., & Supratman. (2021) melakukan 

penelitian tentang Gambaran Tingkat Stres dan Kecemasan Penderita 

Hipertensi di Baki, Kabupaten Sukoharjo. Dengan hasil penelitian 

sebagian besar penderita hipertensi mengalami cemas ringan dan sebagian 

besar tidak mengalami stres (Sholikhah et al., 2021). 

2. Kati, R. K., Opod, H., & Pali, C. (2018) melakukan penelitian tentang 

Gambaran Emosi dan Tingkat Kecemasan pada Pasien Hipertensi di 

Puskesmas Bahu. Dengan hasil penelitian sebagian besar pasien dominan 

mengalami kecemasan ringan (Kati et al., 2018). 

3. Napitupulu, I. I. (2019) melakukan penelitian tentang Gambaran Tingkat 

Kecemasan Berdasarkan Karakteristik Pada Lansia yang Menderita 

Hipertensi di Puskesmas Pancur Batu Tahun 2019. Dengan hasil penelitian 

paling banyak responden mengalami tingkat kecemasan sedang sebanyak 

46,5% dan responden yang tidak mengalami kecemasan sebanyak 9,3% 

(Napitupulu, 2019). 
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4. Rizal, Rizani & Marwansyah (2019) melakukan penelitian tentang 

Gambaran Tingkat Kecemasan Pasien Hipertensi dengan Komplikasi dan 

Non Komplikasi di Ruang Poli Klinik RSUD Banjar Baru. Dengan hasil 

penelitian penderita hipertensi yang mengalami kecemasan berat sebanyak 

73,3%, penderita yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 6,7%, 

penderita hipertensi yang mengalami kecemasan ringan sebanyak 6,7% 

dan 13,3% penderita hipertensi tidak mengalami kecemasan (Rizal et al., 

2019). 

 

 

 


