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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Meningkatnya arus globalisasi disegala bidang dengan perkembangan 

teknologi dan industri telah banyak membuat perubahan pada perilaku dan gaya 

hidup pada masyarakat. Perubahan gaya hidup, sosial ekonomi, industrialisasi 

dapat memacu meningkatnya penyakit seperti hipertensi. Peningkatan arus 

globalisasi berdampak pada mudahnya masyarakat mendapatkan makanan siap 

saji, membuat konsumsi sayuran segar dengan serat yang kurang dan peningkatan 

konsumsi garam, gula, lemak, dan kalori yang terus menerus di berbagai wilayah. 

Perlu adanya pendidikan kesehatan tentang pengetahuan diet hipertensi pada 

penderita hipertensi guna mengontrol tekanan darah pada penderita hipertensi 

(Pondaag, Runtukahu, & Rompas, 2015). Berdasarkan hasil wawancara pada 

penderita hipertensi menunjukkan bahwa penderita memahami beberapa  

makanan yang harus dihindari untuk menurunkan dan mencegah terjadinya 

tekanan darah yang meningkat (hipertensi). Tanpa disadari peningkatan tekanan 

darah yang dirasakan oleh pasien biasanya ditandai dengan keluhan sakit kepala, 

sukar tidur, mata berkunang-kunang dan pusing. 

 Tekanan darah yang meningkat merupakan masalah kesehatan yang paling 

penting. Hipertensi umumnya bersifat asimtomatik, segera dapat diatasi, biasanya 

mudah diatasi, dan seringkali mengakibatkan komplikasi yang mematikan jika 

tidak diatasi. Hipertensi dikenal sebagai the silent disease karena penderita tidak 

mengetahui dirinya mengidap hipertensi sebelum melakukan pemeriksaan tekanan 

darah. Hipertensi yang terjadi dalam waktu lama bisa memicu serangan jantung, 

gagal jantung, gagal ginjal maupun penyakit serebrovaskular. Penyakit ini 

bertanggung jawab terhadap tingginya angka kunjungan ke dokter, perawatan di 

rumah sakit dan atau penggunaan obat jangka panjang (Novian, 2014). 

 Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 di Indonesia 

didapatkan prevalensi hipertensi menurut diagnosis tenaga kesehatan sebesar 
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8,4%, diagnosis tenaga kesehatan / minum obat anti hipertensi 8,8 % dan 

pengukuran pada penduduk umur ≥18 tahun sebesar34,1%. Prevalensi hipertensi 

yang didapat melalui pengukuran pada umur ≥18 tahun tertinggi di Kalimantan 

Selatan (44,1%), diikuti Jawa Barat (35,3%) dan Kalimantan Timur (35,2 %) 

(Riskesdas, 2018). 

 Prevalensi hipertensi di Provinsi Jawa Timur menunjukkan sudah 

mencapai sebesar 34,6%. Menurut profil kesehatan kota Malang, hipertensi 

menduduki peringkat kedua penyakit tidak menular terbanyak yang dilaporkan 

oleh puskesmas dengan jumlah penderita sebanyak 41.591 orang. Angka kejadian 

hipertensi ini dilihat dari 16 puskesmas yang ada di kota Malang. Berdasarkan 

data yang ada, Puskesmas Kendalkerep menempati peringkat ke-1 dengan angka 

kejadian hipertensi sebanyak 5.423 orang pada tahun 2018 (Dinas Kesehatan Kota 

Malang, 2019). 

 Berdasarkan penelitian (Susilowati & Wahyuni, 2018) menyatakan bahwa 

pola makan yang salah merupakan salah satu faktor resiko yang meningkatkan 

hipertensi. Misalnya saja kelebihan asupan lemak dapat meningkatkan kadar 

kolesterol, peningkatan berat badan dan menyebabkan peningkatan tekanan darah. 

Konsumsi garam yang berlebihan akan meningkatkan ekstraseluler pada volume 

darah dan berdampak pada hipertensi. Asupan kalium yang kurang juga 

mengakibatkan jumlah natrium meningkat dan akan menyebabkan hipertensi. 

mengatur pola makan memperkecil risiko hipertensi dibandingkan dengan yang 

tidak mengatur pola makan. Pola makan yang disarankan yaitu pola makan yang 

dapat mengendalikan hipertensi, seperti mengkonsumsi buah-buahan,sayur-

sayuran dan menghindari makanan yang banyak lemak seperti daging,sosis, dan 

unggas (Dalyoko, Kusumawati, & Ambarwati, 2011). 

 Penyebab tingginya hipertensi yang tidak terkontrol dikarenakan 

pengetahuan terkait hipertensi yang terbatas, ketidaktahuan tentang DASH 

(Dietary Approaches to Stop Hypertension), kepatuhan pengobatan yang tidak 

memuaskan, dan perawatan medis yang tidak layak, semuanya membatasi 

efektivitas perawatan (Liao, Gillmour, & Shibuya, 2016). Menurut 

(Schwingshackl, et al., 2017) DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 

mampu menurunkan tekanan darah pada pasien normotensi dan hipertensi. DASH 
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merupakan pola diet yang didasarkan pada kelompok makanan yang tinggi biji-

bijian, buah-buahan sayuran, dan produk susu rendah lemak yang efektif dalam 

pencegahan hipertensi. 

 Melihat tingginya jumlah kasus penderita hipertensi di lingkup wilayah 

puskesmas Kendalkerep, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Gambaran Pengetahuan Tn S tentang Diet Hipertensi” untuk meminimalisir 

angka kejadian hipertensi. Tn S menderita hipertensi sudah 3 tahun yang lalu, dan 

ini merupakan awal mula beliau mengetahui menderita penyakit hipertensi. Tn S 

hanya mengerti bahwa garam dapat menaikkan darah tinggi selebihnya beliau 

kurang paham tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi penderita 

hipertensi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran pengetahuan Tn S tentang diet hipertensi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah ingin membahas atau mengkaji tentang gambaran 

pengetahuan Tn S tentang diet hipertensi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaaat bagi pasien 

1. Menambah pengetahuan dan membuka wawasan berpikir 

pasien, serta dapat mengaplikasikannya setiap hari dirumah 

2. Sebagai sumber informasi bagi pasien tentang penyakit 

hipertensi sehingga pasien dapat mengubah perilaku untuk 

mencegah komplikasi yang ditimbulkan 

b. Manfaat bagi perawat 

1. Menambah pengetahuan dan membuka wawasan berpikir 

penulis, serta dapat mengaplikasikannya ditempat kerja 

2. Dapat menentukan diagnosa dan intervensi keperawatan yang 

tepat pada pasien dengan gangguan kardiovaskular (hipertensi) 

c. Manfaat bagi peneliti lain / pembaca 

1. Menambah pengetahuan dan membuka wawasan berpikir 

penulis, serta dapat mengaplikasikannya ditempat kerja 

2. Sebagai acuan bagi peneliti lain atau pembaca yang ingin 

melakukan penelitian dengan tema yang sama 

3. Menjadi sumber referensi dan informasi bagi orang yang 

membaca karya tulis ini 
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