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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia lansia adalah seseorang karena usianya mengalami perubahan 

biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial, perubahan ini akan berpengaruh pada 

seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan kesehatannya, oleh karena itu 

kesehatan lansia perlu mendapatkan perhatian khusus dengan tetap dipelihara 

dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup produktif sehingga dapat 

ikut berperan aktif dalam pembangunan (Mubarok, dkk, 2006). 

Pada lansia akan terjadi perubahan secara histologis dan kemunduran 

secara anatomis serta fungsional dari organ-organ tubuh (Andra, 2001). 

Kemunduran fungsi organ yang terkait dalam sistem sirkulasi menyebabkan 

penyakit hipertensi, penyakit ini dimasukan dalam penyakit degeneratife yang 

upaya pecegahannya dapat dilakukan dengan mudah jika dibandingkan 

dengan pengobatan dan penatalaksanaan yang lebih sulit dan memerlukan 

waktu lama serta biaya yang besar (Jamal, 2004). 

Pertumbuhan penduduk usia lanjut (lansia) di Indonesia paling pesat 

di dunia dalam kurun waktu 1990-2005 dan ini berkaitan dengan usia harapan 

hidup. Peningkatan usia harapan hidup mempunyai dampak lebih banyak 

terjadinya penyakit pada lansia dan yang terbesar salah satunya adalah tekanan 

darah tinggi (hipertensi). Dijelaskan lebih lanjut bahwa penyakit hipertensi 

merupakan peningkatan tekanan darah yang memberi gejala yang berlanjut 

untuk suatu target organ, seperti stroke untuk otak, penyakit jantung koroner 
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untuk pembuluh darah jantung dan untuk otot jantung. Penyakit ini telah 

menjadi masalah utama dalam kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia 

maupun di beberapa negara yang ada di dunia. Pada tahun 2000 diperkirakan 

dari 693 juta kasus di antara lain adalah hipertensi dan akan meningkat ada 

tahun 2005 menjadi 1,15 milyar (Nugraheni, 2004). 

Hipertensi merupakan suatu penyakit yang memerlukan penanganan 

secara mandiri sehingga dalam hal ini pasien hipertensi harus mempunyai 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk dapat menyesuaikan dengan 

penatalaksanaan hipertensi dalam kehidupan sehari-hari (Sarwono, 1996). 

Penatalaksanaan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita 

hipertensi dapat dilakukan dengan dua jenis yaitu penatalaksanaan 

farmakologis dan penatalaksanaan non farmakologis. Pengobatan hipertensi 

juga dapat dilakukan dengan terapi herbal (Hayens, 2003). 

Menurut Gunawan (2001) penatalaksanan terapi non farmakologis 

sasaran utama terapi adalah menurunkan tekanan darah sampai kurang dari 

140/90. Untuk pasien dengan tekanan darah tinggi  salah satunya dengan diet 

pembatasan natrium atau rendah garam. 

Menurut  Almatsier (2005) diet rendah garam adalah pembatasan  

asupan natrium didalam tubuh sehingga tidak berlebihan, terutama  bentuk 

natrium klorida yang dapat menyebabkan edema atau asites dan hipertensi. 

Tujuan diet rendah garam ini membantu menghilangkan retensi garam atau 

air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien 

hipertensi. 
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Modifikasi diet atau pengaturan diet sangat penting pada klien 

hipertensi, tujuan utama dari pengaturan diet hipertensi adalah mengatur 

tentang makanan sehat yang dapat mengontrol tekanan darah tinggi dan 

mengurangi penyakit kardiovaskuler. 

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup seimbang 

terutama penatalaksaan diet yang tepat menyebabkan jumlah penderita 

hipertensi terus bertambah. Ketidakpatuhan terhadap program terapi 

merupakan masalah yang besar pada penderita hipertensi, termasuk dalam hal 

pengaturan dietnya. Dalam hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan mengenai pentingnya menjalankan diet hipertensi (Bruner and 

Suddarth, 2002).  

Klasifikasi peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan 

sebagai;1) care giver; 2) Advocat; 3)Konselor; 4)Educator ; 5)Change Agent; 

6)Kordinator; 7)Kolaborator (Suliha, 2001). Peran perawat dalam hal ini 

adalah sebagai educator memberikan penyuluhan dan informasi pada pasien 

penderita hipertensi untuk meningkatkan pengetahuannya tentang pentingnya 

pengaturan diet secara benar  untuk mengotrol tekanan darah darah pada 

penderita hipertensi. Selain itu di harapkan dapat menjadi konselor dan 

memberikan solusi yang bagi pihak kelurga untuk meningkatkan pengetahuan 

, sikap , dan keterampilan tentang pengaturan diet untuk penderita hipertensi 

agar dapat mandiri dalam melakukan perawatan di rumah, meminimalisir 

pembelian obat, serta mencegah komplikasi yang ditimbulkan. 
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Berdasarkan dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 

saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama satu bulan di desa Sanankerto 

Kecamatan Turen Kabupaten Malang  didapatkan bahwa jumlah lanjut usia 

pada tahun 2011 yang aktif  di posyandu anyelir adalah 60 orang, sekitar 54% 

(32 orang) penderita hipertensi, upaya yang dilakukan oleh penderita 

hipertensi selama ini hanya mengikuti pemeriksaan tekanan darah satu bulan 

hanya sekali saat posyandu lansia yang dilakukan oleh petugas poskesdes 

setempat, akan tetapi pemberian obat antihipertensi jarang diberikan saat 

posyandu, hanya dilayani di poskesdes setempat, begitu pula penyuluhan 

tentang masalah pengaturan diet pun juga tidak diberikan. Dari hasil  

wawancara dengan beberapa lansia yang mengikuti kegiatan posyandu, 

mereka mengatakan sering mengkonsumsi garam berlebih saat mengolah 

makanan, sering mengkonsumsi ikan asin, dan berbagai macam olahan 

masakan lainnya yang mengandung banyak garam (natrium). Kebanyakan dari 

mereka tidak menyadari bahwa hal itu dapat  memicu terjadinya peningkatan 

tekanan darah. 

Dari hasil observasi di atas dapat dinyatakan bahwa masyarakat desa 

Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten malang belum mengetahui 

bagaimana penatalaksanaan diet rendah garam bagi penderita hipertensi, 

maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul efektifitas 

penyuluhan terapi non farmakologis dan  pengaturan diet rendah garam 

terdahap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi di 

Posyandu Anyelir IV Desa Sanankerto Kecamatan Turen.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan agar penelitian ini 

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka peneliti membuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektifitas penyuluhan terapi non farmakologis dan 

penalaksanaan (diet rendah garam)  pada lansia di Posyandu Anyelir IV 

Desa Sanankerto Kecamatan Turen ? 

2. Bagaimanakah pengaruh pembatasan kandungan garam terhadap 

penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi di Posyandu 

Anyelir IV Desa Sanankerto Kecamatan Turen ? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui efektifitas penyuluhan terapi non farmakologis dan 

penatalaksanaan diet rendah garam terhadap penurunan tekanan darah pada 

lansia penderita hipertensi di Posyandu Anyelir IV Desa Sanankerto 

Kecamatan Turen. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik lansia penderita hipertensi di Posyandu 

Anyelir IV desa Sanankerto Kecamatan Turen.. 

2. Mengidentifikasi tekanan darah penderita hipertensi sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan terapi non farmakologis dan 

penatalaksanaan diet rendah garam pada lansia di Posyandu Anyelir IV 

desa Sanankerto Kecamatan Turen. 
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3. Mengidentifikasi efektifitas penyuluhan terapi non farmakologis dan 

penatalaksanaan diet rendah garam pada lansia penderita hipertensi di 

Posyandu Anyelir IV  desa Sanankerto Kecamatan Turen. 

4. Mengidentifikasi pengaruh pembatasan kandungan garam terhadap 

penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi di Posyandu 

Anyelir IV desa Sanankerto Kecamatan Turen. 

1.4 Manfaat Penelitian   

1.4.1  Bagi Institusi Pendidikan 

Memberikan masukan kepada institusi pendidikan dalam 

mengembangkan materi ajar yang berkaitan dengan penatalaksanaan diet 

rendah garam pada penderita hipertensi. 

1.4.2 Bagi Penderita Hipertensi 

Penelitian ini diharapakan agar penderita hipertensi dapat mngetahui 

pengaturan diet yang baik dan benar bagi penderita hipertensi sehingga dapat 

di terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar frekuensi kemunculan serangan 

hipertensi dapat diminimalkan. 

1.4.3 Bagi Peneliti    

Meningkatkan pengalaman peneliti tentag diet rendah garam pada 

penderita hipertensi serta dapat menerapkan teori-teori yang pernah di dapat 

dalam proses belajar-mengajar secara langsung dilapangan, dan dapat 

meningkatkan asuhan keperawatan pada penderita hipertensi terkait 

penatalaksanaan diet. 
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1.5.  Batasan Penelitian 

1. Peneliti hanya membahas tentang terapi non farmakologis diet 

rendah garam  

2. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membahas hal-hal lain selain diet 

rendah garam. 

3. Dalam penelitian ini, peniliti tidak memberikan terapi hanya sebagai 

observasi , dan kelurga sebagai pemberi terapi setelah mendapatkan 

penyuluhan terapi non farmakologis dan pengaturan diet rendah 

garam. 

 1.6.  Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah 

ada sebelumnya. Namun dari segi variabel dan subjek penelitian ini 

benar-benar asli dan belum pernah di teliti sebelumnya. 

Menurut penelitian dari Priyo (2007) terdapat pengaruh 

pemberian jus terhadap penuruan tekanan sistolik dan diastolik pada 

penderita hipertensi dengan hasil terbesar yaitu 30 menit setelah 

pemberian jus tomat responden mengalami penurunan tekanan darah. 

Menurut penelitian Cirrillo (2009) yang berjudul “ Kampner rice 

diet (low salt) For Hypertension”  mengenai pemberian terapi beras 

kampner yang dimasak dengan air suling dan tanpa menggunakan 

garam sekali dalam mengolah makanan pada penderita hipertensi. 

Dan komponen utama pada penderita hipertensi adalah pemberian 
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diet dengan garam yang sangat rendah untuk melihat penurunan 

tekanan darah pada penderita hipertensi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Cirrillo (2009) 

adalah penelitian ini melihat efektifitas penyuluhan terapi non 

farmakologis dan pengaturan diet rendah garam terhadap penurunan 

tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. Dalam hal ini terdapat 

perbedaan variabel independen dan subyek yang digunakan. 

Penelitian ini melibatkan lansia penderita hipertensi yang aktif di 

Posyandu Anyelir IV Desa Sanankerto Kecamatan Turen.   


