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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu penyakit kronik 

akibat desakan darah yang berlebihan dan hampir tidak konstan pada arteri. 

Tekanan dihasilkan oleh kekuatan jantung ketika memompa darah (Hull, 

1996). Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana tekanan darah seseorang 

adalah  ≥ 140 mmHg (tekanan sistolik) dan atau  ≥ 90 mmHg (tekanan 

diastolik), (Smeltzer, 2002). 

Menurut Gunawan, Lani (2002). penderita hipertensi di Indonesia 

diperkirakan 15 juta orang prevalensi pada daerah urban dan rural berkisar 

antara 17-12% dan hanya 4% yang merupakan hipertensi terkontrol. 

Prevalensi pada dewasa adalah  6-15% dan 50% di antara orang dewasa yang 

menderita hipertensi tidak menyadari sebagai penderita hipertensi sehingga 

mereka cenderung untuk menjadi hipertensi berat karena tidak menghindari 

dan tidak mengetahui faktor resikonya, dan 90% merupakan hipertensi 

esensial. Dari data lain penyakit degeneratif mulai meningkat. Hasil riset 

kesehatan dasar yang diselengarakan oleh Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia (2008) menunjukkan bahwa stroke merupakan penyebab kematian 

utama (15,4%) di Indonesia, diikuti oleh tubercolusis (7,5), hipertensi (6,8%). 

Penanganan hipertensi dilakukan bersama dengan diit rendah kolestrol atau 

diit tinggi serat diit rendah energi bagi penderita hipertensi. 

 Pasien hipertensi sebaikya banyak mengkonsumsi buah-buahan, 

sayuran, dan makanan rendah lemak sehingga dapat menurunkan tekanan 

darah. Pengubahan pola hidup berupa penurunan berat badan jika overweight, 

membatasi konsumsi alkohol, berolahraga teratur, mengurangi konsumsi 

garam, mempertahankan komsumsi natrium, kalsium, magnesium yang cukup 

dan berhenti merokok. Penderita hipertensi juga harus mempunyai 

pengetahuan dan sikap kepatuhan untuk dapat menyesuaikan penatalaksanaan  

hipertensi dalam kehidupan sehari-hari Gunawan, Lani (2001). 
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Smite (2008), mendeskripsikan sebagian besar penderita hipertensi 

yaitu lansia yang kurang  pengawasan diit dalam anggota keluarga terhadap 

penderita hipertensi sehingga mengalami penurunan fungsi tubuh. Makanan 

yang harus dihindari atau dibatasi seperti daging, ikan, telur, minuman 

beralkohol, roti, kentang, mentega, garam, gula, roti tawar, lada, selai, kopi, 

sedangkan makanan yang dianjurkan yaitu buah, sayur, susu rendah lemak, 

nasi merah. Berdasarkan penelitian di pukesmas kedung kandang pada tahun 

2014 di dapatkan 75% yang tidak mematuhi diit, sedangkan 35%  yang 

mematuhi diit.  

Kepatuhan (compliance), juga di kenal sebagai ketaatan (adherence) 

adalah derajat dimana pasien mengikuti anjuran klinis dari dokter yang 

mengobatinya. Pada umumya, sekitar sepertiga dari semua pasien patuh pada 

pengobatan Kaplan & sadock (1997). Berdasarkan hasil penelitian dari tentang 

kepatuhan terhadap teraoi medis pada pasien hipertensi, terdapat 71% patuh 

dengan terapi medis, dan 91% kurang patuh dengan terapi medis. 

Dukungan sosial keluarga eksternal antara lain sahabat, pekerjaan, 

tetangga, sekolah, keluarga besar, kelompok sosial, kelompok rekreasi, tempat 

ibadah dan tempat praktisi kesehatan. Dukungan sosial keluarga internal  

antara lain dukungan dari suami, atau istri, dari saudara kandung, atau 

dukungan dari anak (Friedman, 1998: 196). Keluarga berperan  penting 

melakukan perawatan, pencegahan dan untuk mengontrol diit. Maka dari itu 

dibutuhkan pengetahuan keluarga untuk melakukan prosedur secara teratur 

dan taat. Oleh sebab itu, keluarga harus memiliki pengetahuan tentang 

hipertensi (Notoadmodjo, 2005). 

Berdasarkan masalah diatas, peneliti tertarik untuk menelitian secara 

lanjut tentang hipertensi dengan judul peran keluarga dalam pengawasaan diit 

pada pasien dengan hipertensi di Puskesmas Kedung Kandang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah peran keluarga dalam pengawasan diit pada anggota 

keluarga dengan hipertensi di Puskesmas Kedung Kandang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

           Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah ingin menggali  peran  keluarga dalam 

pengawasan diit pada anggota keluarga dengan hipertensi di Puskesmas 

Kedung Kandang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi keluarga 

 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pentingnya peran  keluarga dalam pengawasan diit pada anggota 

keluarga  dengan hipertensi  di wilayah Puskesmas Kedung 

Kandang. 

1.4.2 Bagi Perawat 

              Untuk tambahan literatur bagi profesi keperawatan dalam 

melakukan asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dan 

pentingnya melibatkan keluarga dalam melakukan intervensi 

keperawatan, khususnya dalam  pengawasan diit pada pasien 

dengan hipertensi. 

1.4.3 Puskesmas 

Sebagai acuan dalam pemberian edukasi pada pasien dan 

keluarga yang menderita hipertensi tentang pentingnya peran 

keluarga dalam pengawasan diit pada pasien dengan hipertensi  di 

Puskesmas Kedung Kandang.  

1.4.4 Institusi 

               Sebagai bahan acuan lebih lanjut dalam melakukan studi 

kasus  tentang peran keluarga dalam pengawasan diit pada anggota 

keluarga dengan hipertensi. 

 

 


