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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Hipertensi merupakan keaadaan tekanan darah diatas batas normal yaitu 

tekanan darah sistolik >140 mmHg dan tekanan darah diastolik >90 mmHg pada dua 

kali pemeriksaan dengan selang waktu lima menit. Hipertensi salah satu penyakit 

tidak menular yang sering terjadi pada lansia yang disebabkan karena faktor 

penurunan fungsi dan daya tahan tubuh akibat penuaan. Akan tetapi di jaman 

modern seperti ini banyak pasien berusia <60 tahun mengalami hipertensi. Dengan 

banyaknya angka kejadian hipertensi yang berusia <60 tahun ini berkaitan erat 

dengan gaya hidup masyarakat yang kurang sehat sehingga terjadilah peralihan 

penyakit dari penyakit infeksi menjadi penyakit tidak menular (PTM) (Lestari, 2016).  

 Secara international, prevelensi hipertensi tertinggi adalah negara Afrika 46% 

yang diperoleh dari pengukuran usia ≥25 tahun dan prevelensi terendah yaitu negara 

Amerika 35% (WHO, 2013). American Heart Assosiation (AHA) 2016 melaporkan 

penduduk Amerika yang menderita hipertensi sebanyak 85.7 juta atau 35%. Namun 

mereka memperkirakan prevelensi hipertensi akan meningkat pada tahu 2030 dengan 

prevelensi kenaikan 41,4 %. Di Asia Tenggara 1/3 penduduknya mengalami 

hipertensi dan angka kematian akibat hipertensi setiap tahunnya mencapai 1,5 juta 

orang. hipertensi akan terus meningkat di beberapa negara berkembang. Indonesia 

termasuk dari 5 negara yang memiliki prevelensi hipertensi tertinggi.  Di Indonesia 

sendiri tingkat prevelensi hipertensi dengan karakteristik usia ≥18 tahun sebanyak 

25,8% dengan prevelensi Provinsi tertinggi di Bangka Belitung sebesar 30,9%
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kemudian disusul oleh Kalimantan Selatan sebesar 30,8 %, Provinsi Kalimantan 

Timur 29,6%, Provinsi Jawa Barat 29,6%, Provinsi Gorontalo sebanyak 29,4% 

(Kemenkes RI, 2014).  

 Info DATIN hipertensi pada tahun 2016 melaporkan bahwa prevelensi 

penduduk Indonesia penderita hipertensi sebanyak 25% atau sebanyak 65.048.110 

jiwa. Dari seluruh jumlah total tersebut adalah lansia (55-64 tahun) 45,9% , kemudian 

lansia (65-74 tahun ) 57,6%,  dan lansia (>70 tahun) 63,8%. Di Provinsi Jawa Timur 

angka hipertensi mencapai 37,4%. Kemudian di kota Malang pada tahun 2015-2016, 

kasus hipertensi merupakan kasus tertinggi kedua dari 10 penyakit teratas dengan 

angka kejadian 97.498 jiwa (Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2018). 

 Terdapat dua faktor pemicu terjadinya hipertensi yaitu faktor yang tidak dapat 

terkontrol atau dimodifikasi (jenis kelamin, usia, keturunan) dan faktor yang dapat 

dikontrol atau dimodifikasi yaitu (pola makan dan aktifitas fisik). Apabila dalam 

waktu yang panjang tekanan darah pada penderita hipertensi tidak terkontrol atau 

dalam batas diatas normal maka akan terjadi komplikasi yang menyebabkan 

kerusakan pada organ tubuh, seperti penyakit jantung, otak, penyakit arteri perifer, 

retinopati dan ginjal kronis. Namun, faktanya terdapa kurangnya minat masyarakat 

dalam melakukan aktivitas fisik. Hal tersebut jika dibiarkan dalam waktu lama akan 

menyebabkan tingginya prevelensi penyakit kronis di indonesia. Menurut studi 

penelitian sebelumnya, masyarakat dengan penyakit kronis adalah salah satu faktor 

terjadinya penurunan kualitas hidup pasien (Sari, 2013).  

 Faktor pemicu tersebut juga akan berimplikasi pada kehidupan penderita. 

Disamping berimplikasi terhadap organ, hipertensi dapat memberikan pengaruh 

terhadap kehidupan sosial ekonomi serta kualitas hidupnya. Berdasarkan studi 

menyebutkan bahwa individu dengan hipertensi memiliki skor lebih rendah dari 
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hampir semua dimensi yang diuukur dengan kuisioner WHOQOL. Hal ini 

disebabkan karena hipertensi memberikan pengaruh buruk terhadap vitalitas, fungsi 

sosial,kesehatan mental, dan fungsi psikologis (Theodorou, 2011).  

 Hipertensi yang tidak terkontrol juga akan menyebabkan komplikasi yang 

akan berujung morbiditas dan mortalitas diduga menjadi salah satu mekanisme dari 

buruknya dimensi kesehatan fisik bagi penderita hipertesi. Pada beberapa studi juga 

menjelaskan, individu dengan hipertensi dilaporkan mengalami gejala seperti sakit 

kepala, depresi, cemas dan mudah lelah. Gejala-gejala tersebut dilaporkan dapat 

mempengaruhi kualitas hidup seseorang pada berbagai dimensi khususnya dimensi 

fisik (Theodorou, 2011). 

 Untuk mengoptimalkan kejadian hipertensi maka harus dilakukan terapi 

komplementer. Terapi komplementer yang bersifat alami diantaranya yaitu obat 

herbal dan olahraga. Olahraga yang dianjurkan bagi penderita hipertensi merupakan 

olahraga yang dilakukan secara khusus seperi senam jantung sehat. Senam Jantung 

sehat adalah olahraga yang disusun dengan selalu mengutamakan kinerja jantung, 

gerakan otot besar, dan kelenturan sendi serta memasukkan sebanyak mungkin suplai 

oksigen (Merianti, 2015) 

 Dengan banyaknya angka kejadian hipertensi di indonesia dan peningkatan 

prevelensi hipertensi di indonesia, pemerintah memberikan program baru yang 

bekerjasama dengan BPJS yaitu Prolanis. Salah satu aktivitas dalam Prolanis yaitu 

Aktifitas Fisik (Senam). Aktifitas ini sangat berpengaruh bagi pasien hipertensi karena 

intensitas latihan dalam Prolanis lebih rutin dilaksanakan. Kegiatan aktivitas fisik ini 

terdiri dari senam Jantung sehat, senam Lansia, dan senam Aerobic Low Impactt akan 

tetapi peneliti fokus terhadap senam jantung sehat karena senam ini dapat 

meningkatkan perasaan sehat dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang serta 
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mengatasi stres sehingga dari segi fisik, lingkungan, sosial, dan psikologik seseorang 

juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidupnya (Mayani, 2015).  

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Hubungan Senam Jantung Sehat Dengan Kualitas Hidup Pesien Hipertensi 

yang Mengikuti Prolanis di Wilayah Kerja Puskesmas Dau Malang. Karena kasus 

yang dijumpai di Puskesmas Dau adalah terdapat perbedaan keaktifan tiap peserta 

sehingga peneliti ingin mengetahui kualitas hidup dari peserta Prolanis yang berstatus 

aktif ataupun tidak aktif.  

1.2 Rumusan Masalah  

 Bagaimana gambaran senam jantung sehat dan kualitas hidup pasien 

hipertensi yang mengikuti prolanis di wilayah kerja Puskesmas Dau Kabupaten 

Malang ?.  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengidentifikasi senam jantung sehat dan kualitas hidup pasien hipertensi 

yang mengikutui prolanis di wilayah kerja Puskesmas Dau Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat memberikan informasi serta tambahan wawasan 

pengetahuan ilmu dan dapat menjadi pertimbangan pengembangan penelitian dalam 

dunia ilmu keperawatan dan praktik keperawatan di departemen Keperawatan 

Medikal Bedah. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi Puskesmas 

 Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan asuhan keperawatan yang optimal kepada pasien dan 

dapat menjadi pelayanan kesehatan yang baik dalam memberikan pendidikan 

kesehatan mengenai senam jantung sehat pada pasien hipertensi. 

2. Bagi Perawat 

  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pada program Prolanis untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien. 

3. Bagi Masyarakat 

  Dapat menimbulkan kesadaran serta peran aktif dalam mengikuti 

kegiatan senam jantung sehat. 

1.5 Keaslian Penelitian  

1. Dalam penelitian Eko Setyawan Nugroho,dkk pada tahun 2016 yang 

berjudul Hubungan Senam Jantung Sehat dengan Tingkat Stres Pada Lnasia 

di Kelompok Senam Jantung Sehat Among Roso Kecamatan Ngluwar 

Kabupaten Magelang. Penelitian ini Kuantitatif menggunakan desain 

deskriptif korelatif  dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik Total Sampling dengan populasi lansia yang 

mengikuti senam di kelompok senam jantung sehat Among Roso 

Kecamatan Magelang. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Senam 

Jantung Sehat. Variabel terikatnya adalah tingkat stres.  

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Pada 

varibel terikatnya, dimana pada penelitian sebelumnya adalah tingkat stres 
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sedangkan pada penelitian ini adalah kualitas hidup. Pada penelitian 

sebelumnya responden yang diambil lansia sedangkan untuk penelitian yang 

akan peneliti lakukan yaitu pada seluruh pasien hipertensi yang mengikuti 

senam jantung sehat. Pada penelitiaan sebelumnya pengambilan sample 

menggunakan teknik Total Sampling namun pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Perbedaan lainnya yaitu tempat penelitian. pada 

penelitian sebelumnya di Kelompok Senam Jantung Sehat Among Roso 

Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang sedangkan penelitian ini akan 

dilakukan di wilayah kerja Puskesam Dau Kabupaten Malang.  

2. Dalam penelitian Fitria Saftarina, dkk pada tahun 2018 yang berjudul 

Hubungan Senam Lansia Terhadap Kualitas Hidup Lansia yang Menderita 

Hipertensi di Klinik Swasta Kedaton Bandar Lampung. Penelitian ini 

bersifat survei observasional dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik Total Sampling. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah Senam Lansia. Variabel Terikatnya adalah Kualitas Hidup 

 Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu pada 

variabel independennya. Variabel independen atau variabel bebasnya pada 

penelitian sebelumnya yaitu Senam Lansia sedangkan variabel independen 

pada penelitian ini yaitu Senam Jantung Sehat.  Perbedaan lainnya yaitu 

teknik pengambilan sampel, pada penelitian sebelumnya menggunakan 

teknik Total Sampling sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive Sampling.  . 

3. Dalam penelitian Susaky Wicaksono,dkk pada tahun 2018 yang berjudul 

Hubungan Keaktifan dalam Klub Prolanis Terhadap Peningkatan Kualitas 

Hidup Diabetisi Tipe 2. Penelitian ini Kuantitatif menggunakan desain 
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deskriptif korelatif  dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik accdental sampling dengan populasi seluruh 

diabetisi tipe 2 yang menjadi pserta klub prolanis di puskesmas Kedungwuni 

2 Kabupaten Pekalongan yang tercatat mengikuti klub prolanis dalam 1 

tahun terakhir. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keaktifan dalam 

klub prolanis. Variabel terikatnya adalah peningkatan kualitas hidup  

diabetisi tipe 2. Pengumpulan data mengguanakan lembar observasi dan 

kuisioner.  

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada 

variabel independennya yaitu Keaktifan dalam klub Prolanis sedangkan pada 

penelitian ini variabel independennya adalah Senam Jantung Sehat. 

Kemudian responden yang diambil, diamana pada penelitian sebelumnya 

dengan responden diabetisi tipe 2 sedangkan untuk penelitian yang akan 

peneliti lakukan yaitu pada pasien hipertensi. Pada penelitiaan sebelumnya 

pengambilan sample menggunakan teknik accidental sampling namun pada 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Perbedaan lainnya yaitu 

tempat penelitian. pada penelitian sebelumnya di wilayah kerja puskesmas 

Kedungwuni 2 Kabupaten Pekalongan sedangkan penelitian ini akan 

dilakukan di wilayah kerja Puskesam Dau Kabupaten Malang.  

 

 

 


