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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Perubahan gaya hidup dimasyarakat akhir-akhir ini banyak yang berubah 

dengan mengkonsumsi banyak kadar makanan yang tinggi akan lemak, tinggi 

garam, serta perilaku masyarakat yang masih melakukan kebiasaan merokok dan 

juga aktivitas yang tidak mengenal batas waktu (Evadewi dan Luh, 2013). 

Kemajuan teknologi berbasis “ online shop” yang sedang trend saat ini yang 

mengurangi aktiftas fisik masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya (Evadewi 

dan Luh, 2013). Hal tersebut mengakibatkan kurang bergerak dan sistem indra 

yang cenderung tidak digunakan secara maksimal mengakibatkan kurangnya 

aktivitas fisik yang sehat berdampak munculnya berbagai penyakit kronis yang 

ada dimasyarakat salah satunya adalah hipertensi atau sering dikenal dengan 

tekanan darah tinggi (Corwin, 2009). 

      Hipertensi adalah tekanan darah tinggi diatas batas normal tekanan darah 

seseorang dan diukur paling tidak ada tiga kesempatan yang berbeda. Joint 

National Committee On Prevention Detection, Evolation and Treatment of High 

Blood Pressure yang ke VIII telah mempublikasikan nilai tekanan darah sistolik 

dan diastolik (The Joint National Committee (JNC VIII) Hypertension Guidelines 

An In Depth Guide). Tekanan darah dikatakan dalam keadaan normal bila tekanan 

darah  hasil sistolik 120 mmHg sedangkan untuk hasil diastolik didaptkan hasil 80 

mmHg jadi 120/80 mmHg sedangkan untuk tekanan darah dianggap hipertensi 
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adalah hasil dari siastolik > 140 mmHg  dan untuk hasil diastolik > 90 mmHg 

seperti 140/100 mmHg (Corwin, 2009). 

      Prevalensi hipertensi di dunia pada tahun 2008 dengan masyarakat berusia 

lebih dari 25 tahun sekitar 40% dari jumlah penduduk 6,7 Miliar World 

Population 2008 Data Sheet. Tahun 2013, secara keseluruhan negara-negara 

berpenghasilan tinggi memiliki prevalensi lebih rendah, yaitu 35% dibanding 

negara-negara berpenghasilan rendah yang prevalensinya mencapai 40% (World 

Health Organization, 2013). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

menunjukan prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran 

pada usia ≥18 tahun sebesar 26,5% dari jumlah penduduk 251.160.124 yang 

dihitung oleh CIA World population pada tahun 2013, sedangkan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 25,7% dari jumlah penduduk 35.253 yang 

dihitung oleh Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2013).  

       Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten di Provinsi DIY yang 

mengalami peningkatan kasus hipertensi dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan 

data Dinas Kesehatan Kulon Progo dari tahun 2012 sampai 2015, insiden 

hipertensi mengalami kenaikan dari tahun ketahun dengan jumlah penderita 

sebanyak 31.561 kasus pada tahun 2012. Kasus tersebut meningkat pada tahun 

2013  menjadi 35.938 kasus. Peningkatan semakin bertambah pada tahun 2014 

kasus hipertensi di Kabupaten Kulon Progo menjadi 49.286 kasus. Angka 

kejadian hipertensi yang  terus meningkat disebabkan oleh berbagai faktor 
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hipertensi (Dinas Kesehatan Kulon Progo, 2015). Data dari Dinas Kesehatan 

Daerah Istimewa Yogyakarta tidak didapatkan secara rinci atau lengkap  karena 

data yang ada dibuku tidak lengkap untuk data penderita hipertensi di Wilayah 

Yogyakarta.  

      Hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi angka kejadian hipertensi yang 

terus meningkat perlu dilakukan penatalaksanaan. Penatalaksanaan hipertensi 

yang sudah terjadi bisa dengan mengurangi jumlah asupan natrium atau garam 

dalam tubuh dan memperbanyak konsumsi buah yang segar seperti jeruk dan 

buah lainnya. Menghindari makanan yang diawetkan dalam kaleng karena dapat 

meningkatkan kadar natrium (Vitahealth, 2005). Berhenti merokok serta berhenti 

mengkonsumsi alkohol, perbanyak olahraga, hindari stress dapat mengurangi 

angka tekanan darah tinggi diluar batas normal (Corwin, 2009). Wajib bagi yang 

memiliki tekanan darah tinggi mengecek dan mengontrol tekanan darah dalam 

batas normal serta teratur mengkonsumsi obat antihipertensi (Sudoyo, Setiyohadi, 

Alwi, Simadibrata, Setiati, 2010). 

      Obat antihipertensi terbukti dapat mengontrol tekanan darah pasien yang 

menderita hipertensi dalam batas stabil. Obat antihipertensi berperan dalam 

menurunkan angka kejadiaan komplikasi yang bisa terjadi akibat tidak stabilnya 

tekanan darah pasien. Komplikasi yang bisa terjadi akibat penyakit hipertensi 

salah satunya adalah stroke dengan prevalensi  pasien yang memiliki riwayat 

hipertensi sebanyak 95% pasien. (Burhanuddin, Wahiduddin,  dan Jumriani, 

2012). 
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      Penggunaan antihipertensi tidak akan cukup untuk mengontrol tekanan darah 

untuk jangka panjang bila tidak didukung dengan kepatuhan pasien dalam minum 

obat antihipertensi tersebut. Problem ketidakpatuhan pasien dalam minum obat 

tersebut umum ditemui pada pasien yang memiliki penyakit kronis dan 

memerlukan pengobatan jangka panjang. Harus ada perubahan dalam 

meningkatkan pentingnya pasien yang menderita penyakit kronis seperti pasien 

yang memiliki tekanan darah atau hipertensi untuk meningkatkan kepatuhan 

penggunaan obat pada pasien hipertensi tersebut (Saepudin, Padmasari, 

Hidayanti, dan Ningsih, 2013). 

      Keberhasilan pasien dalam pengobatan pada pasien hipertensi banyak yang 

mempengaruhi proses penyembuhan tersebut salah satu faktor keberhasilan 

penyembuhan tersebut yaitu kepatuhan pasien dalam minum obat. Pasien 

hipertensi dapat mengendalikan tekanan darahnya dalam keadaan stabil. Tetapi 

banyak pasien yang tidak patuh mengkonsumsi obatnya dengan teratur, 50% 

pasien dengan hipertensi tidak mematuhi anjuran petugas kesehatan untuk 

mengkonsumsi obat hipertensi dimana banyak pasien hipertensi tidak dapat 

mengontrol tekanan darahnya dan berujung pada kematian pasien (Morisky dan 

Munter, 2009). 

                                            

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit  kecuali Diaturunkan untuk penyakit itu 

obatnya” (HR. Al-Bukhari no. 5678). 
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“Setiap penyakit ada obatnya. Maka bila obat itu mengenai penyakit akan 

sembuh dengan izin Allah AzzawaJalla” (HR. Muslim no. 5705). 

      Berdasarkan hadis diatas  menjelaskan bahwa setiap penyakit yang diturunkan 

Allah pasti ada obatnya seperti penyakit pada bagian kardiovaskuler yang 

berhubungan langsung dengan seluruh oragan tubuh yang ada. Jika tidak diobati 

maka akan mempengaruhi kerja organ yang lainnya. Maka itu kepatuhan untuk 

berobat pada penderita hipertensi sangat dianjurkan untuk menjaga tekanan darah 

dalam keadaan stabil meski penyakit hipertensi ini tidak bisa hilang tetapi dengan 

mengkonsumsi obat secara teratur tekanan darah tetap dalam batas yang wajar 

atau dalam kondisi stabil (Saepudin, Padmasari, Hidayanti, dan Ningsih, 2013). 

      Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien hipertensi dalam 

mengkonsumsi obat antihipertensi. Kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat  

banyak yang mempengaruhi kepatuhan tersebut khususnya pada penderita 

hipertensi yaitu pendidikan, pengetahuan, motivasi, hubungan antar pasien 

dengan tenaga kesehatan, dukungan dari keluarga, dukungan lingkungan sekitar 

maupun sosial (Evadewi dan Luh, 2013). Jarak pelayanan kesehatan 

(keterjangkauan pelayanan kesehatan), serta dukungan dari petugas kesehatan 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan minum obat pasien 

hipertensi (Annisa, Wahiduddin, dan Jumriani, 2013). 
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      Data studi kasus yang dilakukan peneliti di Puskesmas Sentolo II terdapat 

penderita hipertensi terbanyak pada bulan Sepetember sampai Oktober di Desa 

Salamrejo sebanyak 104 responden. Studi pendahuluan yang dilakukan di bulan 

November 2015 menyatakan 5 dari penderita hipertensi mengkonsumsi obat 

antihipertensi tetapi 3 dari 5 penderita hipertensi tersebut hanya mengkonsumsi 

obat saat merasakan kepala pusing dan tungguk leher menjadi kaku. 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian dari latar belakang yang ada diatas peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

“ Apakah  ada hubungan kepatuhan minum obat antihipertensi terhadap tekanan 

darah pasien hipertensi di Desa Salamrejo?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan kepatuhan minum obat antihipertensi 

terhadap tekanan darah pasien hipertensi di Desa Salamrejo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui data demografi responden pasien hipertensi di Desa 

Salamrejo meliputi nama responden, jenis kelamin responden, umur 

responden, pendidikan terakhir responden, jarak pelayanan kesehatan, 

lama menderita hipertensi, jumlah obat yang dikonsumsi, dan jenis 

obat yang dikonsumsi. 
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b. Untuk mengetahui kepatuhan minum obat antihipertensi pada pasien 

hipertensi di Desa Salamrejo. 

c. Untuk mengetahui tekanan darah pasien hipertensi di Desa Salamrejo. 

d. Untuk mengetahui keeratan hubungan kepatuhan minum obat 

antihipertensi terhadap tekanan darah pasien hipertensi di Desa 

Salamrejo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi 

di perpustakaan dan menambah pengetahuan mengenai ketaatan pasien dalam 

meminum obat serta hubungan dengan tekanan darah pasien khususnya pasien 

yang memiliki penyakit hipertensi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Ilmu Keperawatan 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi ilmu 

keperawatan tentang kepatuhan minum obat karena sangat penting untuk 

menjaga tekanan darah dalam batas stabil dan sifat dari kerja obat 

hipertensi adalah obat yang dipakai seumur hidup agar tekanan darah tetap 

dalam kondisi stabil.  

b. Bagi Praktik Keperawatan 

      Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi tentang 

pentingnya kepatuhan minum obat karena sifat obat hipertensi menjaga 
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tekanan darah dalam batas stabil dan untuk menghindari komplikasi yang 

bisa terjadi dikemudian hari akibat ketidak patuhan minum obat 

antihipertensi. 

c. Bagi Reponden 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keingin tahuan untuk 

responden untuk patuh minum obat dan responden sadar akan pentingnya 

dalam mengkonsumsi obat serta menjaga tekanan darah dalam batas stabil 

dan untuk menurunkan angka terjadi komplikasi dikemudian hari akibat 

tekanan darah tinggi atau hipertensi tersebut. 

E.  PENELITIAN TERKAIT 

1. Annisa, Wahiduddin, dan Ansar (2013) dalam penelitiannya yang berjudul      

“Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Berobat Hipertensi Pada 

Lansia Di Puskesmas Pattingalloang Kota Makassar“ penelitian ini bertujuan 

mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan berobat hipertensi 

pada lansia di Puskesmas Pattingalloang kota Makassar tahun 2013. Jenis 

penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan rancangan cross 

sectional study. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan, motivasi, dukungan petugas kesehatan, dan dukungan keluarga 

dengan kepatuhan berobat hipertensi sedangkan variabel keterjangkauan 

pelayanan kesehatan tidak berhubungan dengan kepatuhan berobat hipertensi. 

      Persamaan penelitian terkait dengan penelitian ini adalah menggunakan 

jenis penelitian cross sectional study. Perbedaan penelitan ini adalah tempat 
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lokasi penelitian, waktu penelitian dan tehnik pengambilan sampel berupa 

simple random sampling sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan tehnik pengambilan sampel dengan cara total sampling. Serta 

variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu variabel 

tunggal sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini megguanakan dua 

variabel yaitu variabel dependen dan independen. 

2. Evadewi, dan Sukmayanti (2013) dalam penelitianya yang berjudul 

“Kepatuhan Mengkonsumsi Obat Pasien Hipertensi Di Denpasar Ditinjau 

Dari Keperibadian Tipe A Dan Tipe B“. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kepatuhan mengkonsumsi obat pasien hipertensi. Jenis penelitaian 

ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode komparasi. Tehnik 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tehnik sampling yang digunakan 

yaitu purposive random sampling. Hasil penelitian menunjukan terhadap 

perbedaan kepatuhan mengkonsumsi obat antara pasien hipertensi dengan 

kepribadian tipe A dan B dan analisis kepatuhan mengkonsumsi obat 

berdasarkan usia, jenis kelamin, lama mengalami hipertensi. 

      Persamaan dalam penelitian ini kepatuhan mengkonsumsi obat pasien 

hipertensi dengan menggunakan penelitian kuantitatif, meneliti data 

demografi yang mencakup usia, jenis kelamin dan lama menggalami 

hipertensi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat lokasi penelitian, 

waktu penelitian serta  menggunakan tehnik sampling yang digunakan yaitu 

purposive random sampling  dan dalam penelitian yang akan dilakukan 



10 
 

 
 

dengan menggunakan tehnik pengambilan sampel dengan cara total sampling 

dan dalam penelitian ini memiliki persamaan variabel yaitu variabel dependen 

dan independen . 

3. Saepudin, Padmasari, Hidayanti, dan Ningsih (2013) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Kepatuhan Pengguanan Obat pada Pasien Hipertensi di 

Puskesmas“ tujuan penelitian ini mengetahui kepatuhan penggunaan obat 

pada pasien hipertensi dipuskesmas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

observasional potong lintang dengan melibatkan responden pasien hipertensi 

di dua puskesmas di Kabupaten Sleman. Pengukuran yang dilakukan dengan 

mengunakan pengukuran tingkat kepatuhan kuesioner MMAS (Morisky 

Medication Adherence Scale) dengan 8 pertanyaan yang telah diterjemahkan 

kedalam Bahasa Indonesia. Hasil dari penelitian ini dari jumlah 215 

responden yang dilibatkan dalam penelitian diketahui 62,3% patuh 

menggunakan obat antihipetensi. 

      Persamaan penelitian ini adalah instrumen yang digunakan yaitu 

pengukuran tingkat kepatuhan kuesioner dengan MMAS (Morisky Medication 

Adherence Scale) 8. Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat lokasi 

penelitian, waktu penelitian dan jenis penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional potong lintang 

sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan 

metode cross sectional dengan  jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Serta 

variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu variabel 
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tunggal sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini megguanakan dua 

variabel yaitu variabel dependen dan independen.  


