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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Sampai saat ini hipertensi masih menjadi masalah karena 

beberapa hal, antara lain meningkatnya prevalensi hipertensi, serta 

banyaknya pasien hipertensi yang belum mendapatkan pengobatan 

maupun yang sudah diobati tetapi tekanan darahnya belum mencapai 

target (Yugiantoro, 2014). World Health Organization (WHO) mencatat 

pada tahun 2012 sedikitnya sejumlah 839 juta kasus Hipertensi, dan 

diperkirakan menjadi 1,15 milyar pada tahun 2025 atau sekitar 29% dari 

tptal penduduk dunia, dimana penderitanya lebih banyak wanita 30% dari 

pada pria 29%. Sekitar 80% kenaikan kasus Hipertensi terjadi terutama di 

negara-negara berkembang (WHO, 2012). 

Meningkatnya tekanan darah salah satunya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor resiko antra lain adalah umur, riwayat keluarga, jenis 

kelamin, obesitas, kadar garam tinggi, dan kebiasaan hidup seperti 

merokok dan minuman beralkohol. Bagi seseorang yang memiliki faktor 

resiko, lebih baik untuk waspada menghindari pencetus-pencetus yang 

dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi, serta dapat mawas lebih dini 

dengan melakukan upaya-upaya preventif seperti rutin kontrol tekanan 

darah. 

Pelaksaanaan diet yang teratur dapat menstabilkan tekanan darah, 

yaitu dengan mengurangi makanan dengan tinggi garam, makanan yang 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2 

 

 

berlemak, mengonsumsi makanan yang tinggi serat dan melakukan 

aktivitas olahraga. Saat ini banyak penderita hipertensi yang tidak patuh 

melaksanakan diet yang diberikan karena kurangnya pengetahuan 

penderita tentang diet hipertensi. 

Diet hipertensi diberikan kepada pasien dengan tekanan darah 

diatas normal, yang bertujuan dapat membantu menurunkan tekanan darah 

dan membantu dalam menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh atau 

edema atau bengkak (kegagalan tubuh untuk mengatur keseimbangan 

cairan, akibatnya tubuh tidak mampu mengeluarkan garam natrium yang 

berlebihan dalam jaringan. Natrium ini akan mengikat air sehingga 

menimbulkan penimbunan cairan dalam tubuh) (Depkes RI, 2013). 

Kurangnya pengetahuan akan mempengaruhi pasien hipertensi 

untuk dapat mengatasi kekambuhan atau melakukan pencegahan agar tidak 

terjadi komplikasi. Upaya pencegahan terhadap pasien hipertensi bisa 

dilakukan melalui mempertahankan berat badan, menurunkan kadar 

kolesterol, mengurangi konsumsi garam, diet tinggi serat, mengkonsumsi 

buah-buahan dan sayuran serta menjalankan hidup secara sehat. Masalah 

yang dialami masyarakat apakah sikap dan pengetahuan diet hipertensi 

mempengaruhi seseorang dalam mengkontrol hipertensi. 

Menurut WHO (Notoatmodjo, 2012), perilaku seseorang adalah 

penyebab utama menimbulkan masalah kesehatan,tetapi juga merupakan 

kunci utama pemecahan. Perilaku merupakan faktor kedua terjadi 

perubahan derajat kesehatan masyarakat. Sikap penderita terhadap 
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penatalaksanaan terapi hipertensi ini penting karena penyakit hipertensi 

yang tidak mendapat pengobatan dengan baik akan menyebabkan 

komplikasi-komplikasi yang akan berlanjut pada kematian. Komplikasi 

yang akan timbul diantaranya stroke, penyakit jantung, gagal ginjal. 

Dari data mengenai tingginya prevalensi hipertensi dengan 

berbagai komplikasi yang dapat di timbulkan, banyaknya penderita 

hipertensi yang tidak terkontrol serta rendahnya pengetahuan diet dan 

sikap penderita hipertensi, maka penulis tertarik untuk membahas 

mengenai pengetahuan terapi diet dan sikap terhadap pasien hipertensi. 

1.2       Manfaat Penulisan 

1.2.1 Bagi Penulis 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk penulisan 

selanjutnya yang berkaitan dengan terapi diet dan sikap terhadap 

tekanan darah penderita hipertensi. 

1.2.2 Bagi Institusi 

1. Penulisan ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang 

pentingnya pengetahuan terhadap terapi dan sikap hipertensi.  

2. Menjadikan sumber data untuk meningkatkan mutu pelayanan. 

3. Sebagai masukan bagi institusi supaya dapat memberikan suatu tindak 

lanjut apabila terjadi masalah dengan pengetahuan diet dan sikap 

penderita hipertensi. 
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1.2.3 Bagi Masyarakat 

1. Memberikan informasi pentingnya pengetahuan terhadap terapi diet 

dan sikap pada pasien hipertensi sehingga diharapkan masyarakat 

memahami pentingnya diet dan sikap. 

2. Dapat digunakan untuk pencegahan penyakit hipertensi.  

 


