
1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kesehatan di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi

tantangan besar yang belum dapat diselesaikan salah satunya ialah hipertensi.

Hipertensi memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi di

Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi

penderita hipertensi yang berusia diatas 18 tahun di Indonesia terdapat sebesar

25,8%. Sedangkan pada tahun 2018, prevalensi penderita hipertensi dengan

usia diatas 18 tahun di Indonesia terdapat sekitar 34,1%. Hal tersebut

menyatakan bahwa prevalensi penderita hipertensi dari tahun 2013 sampai

2018 telah mengalami peningkatan sekitar 8,3%.

Persentase penderita hipertensi di Provinsi Jawa timur pada tahun 2016

mencapai 13,47% atau sekitar 935.736 (Dinkes Jatim, 2016). Banyak daerah

di Jawa Timur yang memposisikan penyakit hipertensi sebagai jajaran 10

penyakit terbanyak yang diderita warganya, salah satunya ialah di Kota Batu.

Data terakhir tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota

Batu juga menyatakan bahwa penyakit hipertensi masuk dalam 15 penyakit

terbanyak. Hipertensi menduduki peringkat kedua terbanyak setelah ISPA.

Jumlah kasus hipertensi ada sebanyak 7.654 kasus. Khusus daerah Kecamatan

Junrejo, prevalensi penderita hipertensi dengan usia diatas 18 tahun mencapai

1117 jiwa (Dinkes Kota Batu, 2014).

Disisi lain, terdapat masalah sosial terkait kondisi lingkungan khususnya

keluarga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Batu, banyaknya
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masalah sosial keluarga di Kecamatan Junrejo terdapat 33 kasus dan untuk di

Wilayah Kerja Puskesmas Junrejo sendiri terdapat 21 kasus. Permasalahan sosial

pada keluarga tersebut dapat menggambarkan kondisi lingkungan keluarganya

yang kurang baik, dimana kondisi lingkungan keluarga termasuk dalam salah satu

faktor yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan suatu individu .

Fungsi keluarga diharapkan dapat mengatasi hipertensi. Fungsi pokok

keluarga menurut Effendy (1998) terdapat 3 macam yaitu, fungsi asih, fungsi

asah, dan fungsi asuh. Fungsi asih terkait dengan dukungan secara emosional

pasien. Fungsi asuh terkait dengan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan

seseorang. Fungsi asah terkait dengan dukungan informasional dan

pendidikan seseorang (Endra, 2016). Dengan berjalannya tiga fungsi keluarga

(asah, asih, asuh) tersebut dengan baik, diharapkan dapat mendukung

seseorang untuk terhindar dari hipertensi atau dapat mendukung pengobatan

hipertensi sehingga permasalahan hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas

Junrejo, Kota Batu dapat teratasi dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian

mengenai pengaruh fungsi keluarga (asah, asih, asuh) terhadap keberhasilan

penatalaksanaan hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Junrejo Kota Batu.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh fungsi keluarga (asah, asih, asuh) terhadap keberhasilan

penatalaksanaan hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Junrejo Kota Batu?
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1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan umum

Mengetahui pengaruh fungsi keluarga (asah, asih, asuh) terhadap

keberhasilan penatalaksanaan hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas

Junrejo Kota Batu.

1.3.2. Tujuan khusus

1)Mengetahui karakteristik penderita hipertensi di Wilayah Kerja

Puskesmas Junrejo, Kota Batu.

2)Mengetahui keberhasilan penatalaksanaan hipertensi pada penderita

hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Junrejo, Kota Batu.

3)Mengidentifikasi fungsi keluarga yaitu fungsi asah, asih, dan asuh di

Wilayah Kerja Puskesmas Junrejo, Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu

pengetahuan untuk menambah informasi ilmiah mengenai langkah

pencegahan dan penangan terapi khususnya non-farmakologis untuk

penyakit hipertensi.

1.4.2. Bagi klinisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi untuk

ditindaklanjuti mengenai fungsi keluarga sebagai langkah pencegahan

dan penangan khususnya terapi non-farmakologis untuk penyakit

hipertensi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

menekan angka kejadian hipertensi.
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1.4.3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

masyarakat tentang bagaimana cara menerapkan fungsi keluarga yang

baik untuk mencegah dan menangani permasalahan kesehatan dalam

suatu keluarga.
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