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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi kini menjadi masalah global karena prevalensi yang terus 

meningkat sejalan dengan perubahan gaya hidup. Menurut The Joint 

National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment 

of High Blood Pressure (JNC) hipertensi adalah suatu sindrom atau 

kumpulan gejala kardiovaskuler yang progresif, sebagai akibat dari kondisi 

lain yang kompleks dan saling berhubungan. Hipertensi merupakan 

masalah kesehatan global yang memerlukan penanggulangan yang baik. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prevalensi hipertensi seperti 

ras, umur, obesitas, asupan garam yang tinggi, dan adanya riwayat 

hipertensi dalam keluarga. (Susalit, 2001) 

Menurut  JNC VII prevalensi hipertensi di dunia diperkirakan 

mencapai 1 milyar jiwa dan hampir 7,1 juta kematian per tahun 

berhubungan dengan hipertensi. Data dari The National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) menunjukkan bahwa 50 juta 

atau lebih warga Amerika menderita hipertensi. (JNC VII, 2003) 

Jumlah penderita hipertensi di Indonesia diperkirakan 15 juta orang, 

tetapi hanya 4% yang merupakan hipertensi terkontrol. Prevalensi 

hipertensi 6-15% pada orang dewasa, 50% di antaranya tidak menyadari 

sebagai penderita hipertensi sehingga mereka cenderung untuk menjadi 
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hipertensi berat karena tidak menghindari dan tidak mengetahui faktor 

risikonya. (Amiruddin, 2007) 

Hipertensi menimbulkan berbagai komplikasi, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Komplikasi jangka pendek disebabkan oleh 

kenaikan yang cepat dari tekanan darah sehingga terjadi nekrosis pada 

dinding pembuluh darah. Komplikasi jangka panjang disebabkan oleh 

lamanya tekanan darah tinggi tersebut mempengaruhi dinding pembuluh 

darah. Berdasarkan teori vaskular, dinding pembuluh darah bukanlah suatu 

pembuluh yang statis/kaku yang menanggung akibat tekanan tinggi, 

melainkan suatu struktur yang dapat menghasilkan zat-zat vasoaktif bila 

terangsang oleh tekanan tinggi. Sebagai hasil akhir, ditemukan adanya 

pengapuran dinding pembuluh darah arteri. (Roesma, 1991) 

Salah satu komplikasi dari hipertensi adalah retinopati hipertensi. 

Menurut kamus kedokteran Dorland retinopati hipertensi adalah retinopati 

yang berkaitan dengan hipertensi esensial atau maligna. Perubahan yang 

dapat terjadi meliputi penyempitan arteriola retina yang tidak teratur, 

perdarahan pada lapisan serat saraf dan lapisan pleksiform luar, eksudat 

dan bercak cotton-wool, lipid star dalam macula, perubahan 

arteriosklerotik, dan pada hipertensi maligna, papiledema. Retinopati 

hipertensi dapat menyerang berbagai usia. Dari usia muda hingga usia 

lanjut. Retinopati hipertensi dapat menyebabkan kebutaan pada 

penderitanya. Apabila penderita mengalami kebutaan, maka secara tidak 

langsung akan mempengaruhi produktivitas penderita tersebut. (Mitchell, 

2004) 
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 Berdasarkan data di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antara derajat hipertensi dengan prevalensi kejadian 

retinopati hipertensi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

Apakah terdapat hubungan antara angka kejadian retinopati hipertensi 

dengan derajat hipertensi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya hubungan 

antara angka kejadian retinopati hipertensi dengan derajat hipertensi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui prevalensi pasien retinopati hipertensi di RSSA Malang 

periode Januari - Desember 2009. 

2. Mengetahui profil penderita retinopati hipertensi di RSSA Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis 

1. Manfaat klinis yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai 

masukan kepada instansi kesehatan tentang pencegahan terjadinya 

retinopati hipertensi dengan cara menanggulangi hipertensi. 

2. Manfaat yang lainnya yaitu diharapkan penelitian ini dapat 

dipergunakan sebagai acuan penelitian lebih lanjut. 
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1.4.2 Manfaat untuk masyarakat 

Manfaat untuk masyarakat dengan adanya penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang komplikasi 

hipertensi. 

2. Memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang hubungan antara 

angka kejadian retinopati hipertensi dengan derajat hipertensi. 

1.4.3 Manfaat untuk peneliti 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh peneliti yaitu menambah 

pengetahuan tentang hubungan antara angka kejadian retinopati hipertensi 

dengan derajat hipertensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


