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BAB I 

PENDHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia menghadapi masalah kesehatan yang sangat kompleks. Penyakit tidak 

menular semakin meningkat, sementara penyakit menular masih cukup dominan. Faktor 

penyebabnya antara lain adalah pola makan yang tidak benar seperti tidak seimbangnya 

asupan zat gizi yang dibutuhkan sehari - hari. Pola makan yang baik merupakan perilaku 

paling penting yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Pola makan dengan 

kandungan tinggi natrium dan konsumsi lemak berlebih dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya tekanan darah seseorang dan menyebabkan hipertensi. 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang masih menjadi 

masalah dibidang kesehatan, gejala yang ditimbulkan biasanya tidak begitu bermakna. 

Seseorang dikatakan mengidap hipertensi bila tekanan darahnya >140/90 mmHg. 

Umumnya gejala hipertensi dapat berupa sakit kepala, epistaksis, jantung berdebar, sulit 

bernafas setelah bekerja keras atau mengangkat beban berat, mudah lelah, mudah marah, 

telinga berdengung, pusing, dan pingsan. Gejala - gejala tersebut biasanya hanya terjadi 

pada hipertensi berat atau progresif (Sapitri., Suyanto., dan Butar, 2016). 

Hipertensi atau penyakit darah tinggi terjadi akibat gangguan pada pembuluh darah 

yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai 

ke jaringan tubuh yang membutuhkannya menurut Sustrani, et al., 2005 (Dalam penelitian 

Widyaningrum, 2012). Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan dimana tekanan 

darah yang tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap penyakit-

penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler seperti stroke, gagal ginjal, serangan 

jantung, dan kerusakan ginjal menurut Sutanto, 2010 (Dalam penelitian Widyaningrum, 

2012). 
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Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) tahun 2018 diketahui 

bahwa hipertensi sering menimbulkan penyakit kardiovaskular, ginjal dan stroke. Telah 

terdapat 9,4 juta orang dari 1 milyar orang di dunia yang meninggal akibat gangguan 

kardiovaskular. Prevalensi hipertensi di negara maju maupun negara berkembang masih 

tergolong tinggi, adapun prevalensi hipertensi di negara maju adalah sebesar 35% dari 

populasi dewasa dan prevalensi hipertensi di negara berkembang sebesar 40% dari populasi 

dewasa. Adapun prevalensi hipertensi yang tertinggi terdapat di Afrika, yaitu sebesar 46% 

dari populasi dewasa. Menurut Riset Kesehatan Dasar Riskesdes 2018 diketahui prevalensi 

hipertensi di Indonesia pada responden yang berumur 18 tahun ke atas, ditemukan sebesar 

34.1%. Prevalensi hipertensi yang tertinggi terdapat di Kalsel 44.1%, sedangkan di Jawa 

timur prevalensi hipertensi juga tergolong tinggi, yaitu sebesar 35.8%. 

Pola makan masyarakat di indonesia masih belum sesuai dengan pesan gizi 

seimbang. Hasil penelitian Riskesdes 2018 menyatakan gambaran sebagai berikut. Pertama, 

kurang konsumsi sayuran dan buah-buahan pada kelompok usia diatas 10 tahun sangat 

tinggi, yaitu sebesar 95.5%. Kedua, Konsumsi minuman beralkohol  0.8%. Ketiga, 

konsumsi makanan berlemak, berkolesterol, dan makanan gorengan cukup tinggi sebesar 

45.5%. Keempat, konsumsi tambahan bumbu penyedap rasa sangat tinggi yaitu sebesar 

72.5%. Kelima, Prevalensi merokok pada penduduk umur 10-18 tahun sebesar 8.8%. 

Makanan dengan kandungan natrium seperti satu sendok makan kecap asin yang 

mengandung 914 mg natrium, sepotong ikan asin yang mengandung 757 mg natrium, satu 

potong sosis yang mengandung 750 mg natrium dan makanan yang mengandung tinggi 

garam lainnya. Sedangkan batas penggunaan garam yang dianjurkan menurut Riskesdes 

2017, bahwa dalam satu hari konsumsi garam tidak melebihi 5 gram atau 2000 mg natrium 

setara dengan satu sendok teh. Konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan konsentrasi 
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natrium didalam cairan ekstraselular meningkat dan hal itu bisa menyebabkan hipertensi 

(Muliyati., Syam., dan Sirajuddin, 2011).  

Menurut hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 27 

November 2018  di Kota Malang wilayah Puskesmas pembantu Desa Tawangargo Kec. 

Karangploso, didapatkan hasil bahwa kasus hipertensi di Dusun Lasah umur 35-55 tahun 

sebanyak 34 Penderita, 55 - 65 tahun sebanyak 49 Pederita, >70 tahun sebanyak 16 

Penderita, total keseluruhan 99 Penderita yang berobat ke Puskesmas pembantu Desa 

Tawangargo. Sedangkan data jumlah penduduk di Dusun Lasah Desa Tawangargo mulai 

Rw 10-12 sebanyak 1800 jiwa.  

Sedangkan untuk kebiasaan pola makan pada warga di Dusun Lasah Desa 

Tawangargo Kec. Karangploso, berdasarkan interview yang Peneliti dapatkan dari Petugas 

pada saat mereka melakukan pelaksanaan pengobatan gratis di Posyandu Lansia tanggal 25 

November 2018, sekitar 70% warga yang terdiri dari 26 laki – laki dan 48 perempuan lebih 

banyak mengkonsumsi tinggi garam dan lebih suka menggunakan bumbu penyedap 

sebagai penyedap makanan juga sering mengopi dan merokok. 

Bedasarkan masalah dan definisi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui “Identifikasi pola makan pada pasien hipertensi di Dusun 

Lasah Desa Tawangargo Kec. Karangploso”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas maka rumusan masalahnya 

adalah “Mengidentifikasi Pola Makan pada Pasien hipertensi di Dusun Lasah Desa 

Kecamatan Karangploso”. 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Identifikasi pola makan pada pasien hipertensi di Dusun Lasah 

Desa Tawangargo Kec. Karangploso. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik pasien hipertensi di Dusun Lasah Desa Tawangargo Kec. 

Karangploso. 

b. Mengidentifikasi kebiasaan jenis makanan (natrium, lemak, makanan tinggi natrium dan 

lemak, kalium) pada pasien hipertensi di Dusun Lasah Desa Tawangargo Kec. 

Karangploso. 

c. Mengidentifikasi pola makan (baik, buruk) pada pasien hipertensi di Dusun Lasah Desa 

Tawangargo Kec. Karangploso. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu khususnya di bidang tenaga kesehatan. 

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini kita dapat lebih mengerti tentang Identifikasi 

pola makan dengan hipertensi. 

 

1.4.2 Manfaat praktisi 

1. Manfaat Bagi tenaga kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi tenaga kerja kesehatan tentang 

pentingnya memperhatikan kandungan gizi dan nutrisi makanan untuk penderita 

hipertensi.  

2. Manfaat Bagi Institusi 
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Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan pengembangan lebih lanjut tentang 

Identifikasi pola makan dengan kejadian hipertensi. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Sebagai tambahan ilmu untuk penderita tentang pentingnya memperhatikan 

kandungan makanan yang baik sehingga bisa mengontrol hipertensi mereka. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu Martiani dan Rosa Lelyana (2012). Yaitu 

“Faktor Risiko Hipertensi Ditinjau Dari Kebiasaan Minum Kopi DI Wilayah Kerja 

Puskesmas Ungaran”. Penelitian ini mengambil sampel 94 orang, terdiri dari 47 kasus 

dan 47 kontrol. Subyek penelitian adalah pria warga wilayah kerja puskesmas Ungaran 

yang berusia 45-65 tahun, diambil secara consecutive sampling. Analisis statistik yg 

dilakukan adalah uji Chi square dan dilakukan perhitungan OR (odd ratio)untuk 

besarnya risiko. Pengambilan data dilakukan dengan cara menanyakan langsung 

dengan kuisoner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OR subyek yang minum kopi 

>5 cangkir kopi perhari lebih rendah dibanding subyek yang minum kopi 1-2 cangkir 

perhari. Walaupun secara statistik tidak bermakna. OR subyek minum kopi 3-4 cangkir 

perhari lebih rendah dibanding subyek yang tidak minum kopi. Simpulan bahwa 

kebiasaan minum kopi meningkatkan risiko kejadian hipertensi, namun tergantung 

dari frekuensi konsumsi harian. 

Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode sampel yang 

digunakan yaitu menggunakan purposive sampling dan metode penelitian Deskriptif 

analitik. Jika dalam penelitian itu hanya memfokuskan penelitian tentang faktor resiko 

hipertensi ditinjau dari kebiasaan minum kopi, maka dalam penelitian ini 

mengidentifikasi pola makan pada pasien hipertensi. 
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2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kiki Mellisa Andrea (2013). Yaitu “Hubungan 

antara perilaku olah raga, stress, dan pola makan dengan tingkat hipertensi pada lanjut 

usia di posyandu lansia kelurahan gebang putih kecamatan sukolilo kota surabaya”. 

Penelitian ini mengambil sampel 144 Lansia dengan mengambil sampel secara simple 

random sampling sehingga didapat sampel sejumlah 107 lansia. Desain penelitian 

adalah cross sectional. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang 

diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan responden dengan 

menggunakan beberapa alat bantu antara lain : kuisoner, tensimeter, Food frequency 

quisonaire, alat ukur kekebalan stress. Data sekunder diperoleh dari buku KMS lansia 

di posyandu lansia. Data hasil wawancara diolah dengan menggunakan komputer 

dengan uji statistik. Hasil penelitian menunjukkan jumlah lansia yang menderita 

hipertensi dengan tingkat olahraga yang kurang sebesar 45.7 persen, dan kurang kebal 

terhadap stress sebesar 39.25 persen. Kesimpulanya adalah ada hubungan antara 

perilaku olahraga dan stress dengan tingkat hipertensi pada lansia di posyandu lansia 

kelurahan gebang putih kecamatan sukolilo kota surabaya. 

Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode sampel yang 

digunakan yaitu menggunakan purposive sampling dan metode penelitian Deskriptif 

analitik. Jika dalam penelitian itu mencari hubungan aktifitas fisik dan pola makan 

dengan tingkat hipertensi, maka dalam penelitian ini mengidentifikasi pola makan pada 

pasien hipertensi. 

 

3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hepti Muliyati, et al., (2011). Yaitu “Hubungan 

pola konsumsi natrium dan kalium serta aktifitas fisik dengan kejadian hipertensi pada 

pasien rawat jalan di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar” Penelitian ini 

mengambil sampel 139 pasien rawat jalan dengan menggunakan metode purposive 
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sampling di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Desain penelitian ini adalah analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 

menggunakan kuisoner, formulir food recall 24 jam. Data sekunder diperoleh dari 

bagian rekam medik, meliputi data pemeriksaan tekanan darah pasien. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 93.7% responden dengan asupan natrium 

yang lebih menderita hipertensi, sedangkan 63,2% dengan asupan yang kurang tidak 

menderita hipertensi. Dan juga responden yang kurang mengkonsumsi kalium 91,5% 

lebih banyak menderita hipertensi dibandingkan dengan yang mengkonsumsi kalium 

lebih.  

Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti adalah jika dalam penelitian itu meneliti 

tentang hubungan pola konsumsi natrium dan kalium serta aktifitas fisik dengan 

kejadian hipertensi, maka dalam penelitian ini mengidentifikasi pola makan pada 

pasien hipertensi dengan menggunakan metode Deskriptif analitik. 

4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Widyaningrum (2012). Yaitu “Hubungan 

antara konsumsi makanan dengan kejadian hipertensi pada lansia”. Penelitian ini 

mengambil sampel 60 responden dengan menggunakan metode simple random sampling. 

Desain penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara konsumsi 

makanan dengan kejadian hipertensi pada lansia di pelayanan sosial lansia UPT jember. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar responden berusia 60-74 tahun tidak 

memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi dan berjenis kelamin perempuan. Dan 

sebagian besar mereka berada pada hipertensi stadium  I. 

Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti jika dalam penelitian itu menggunakan 

sampling simple random sampling, maka didalam penelitian saya menggunakan metode 

purposive sampling. Sedangkan didalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif 

analitik. Dan dalam penelitian ini mengidentifikasi pola makan pada pasien hipertensi. 
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5. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Raihan, et al., (2014) yaitu “Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian hipertensi primer pada masyarakat di wilayah kerja 

puskesmas rumbai pesisir”. Penelitian ini mengambil sampel 156 responden dengan 

metode accidental sampling. Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan case 

control study. Prosedur pengumpulan data yaitu alat pengumpulan data dibagi menjadi 

9 bagian, yaitu 7 bagian menggunakan kuisoner, satu abgian menggunakan timbangan 

atau meteran, dan satu bagian menggunakan alat pengukuran tekanan darah. Penelitian 

ini menggunakan uji chi square. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil uji 

statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 variabel yang menunjukkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara faktor-faktor yang berhubungan dengan penyebab 

hipertensi primer pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas rumbai pesisir. 

Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti jika dalam penelitian itu menggunakan 

sampling accidental sampling, maka di dalam penelitian ini menggunakan sampel purposive 

sampling. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analitik dan mengidentifikasi 

pola makan pada pasien hipertensi.  

 


