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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Penyakit kronik adalah suatu kondisi dimana terjadi keterbatasan pada 

kemampuan fisik, psikologis atau kognitif dalam melakukan fungsi harian 

atau kondisi yang memerlukan pengobatan khusus dan terjadi dalam 

beberapa bulan ( Schloman, et al dalam Potts, 2007 ) dan membutuhkan 

pendekatan serta pengobatan yang khusus, salah satunya adalah hipertensi. 

Terjadinya transisi epidemiologi yang paralel dengan transisi demografi dan 

transisi teknologi di Indonesia dewasa ini telah mengakibatkan perubahan 

pola penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit tidak menular meliputi 

penyakit degenatif dan man made diseases yang merupakan faktor utama 

masalah morbiditas dan mortalitas. Pada abad ke – 21 ini diperkirakan terjadi 

peningkatan insidens dan prevalensi PTM secara cepat, yang merupakan 

tantangan utama masalah kesehatan dimasa yang akan datang. WHO 

memperkirakan, pada tahun 2020 PTM akan menyebabkan 73% kematian 

dan 60% seluruh kesakitan di dunia. Diperkirakan negara yang paling 

merasakan dampaknya adalah negara berkembang termasuk Indonesia. Salah 

satu PTM yang menjadi masalah kesehatan yang sangat serius saat ini adalah 

hipertensi yang disebut sebagai the silent killer. Data mortalitas menurut 

kelompok penyakit berdasarkan kajian hasil survey kesehatan nasional 1995 
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– 2007 ( Depkes, 2008) menunjukkan terjadinya pergeseran pola penyakit 

penyebab kematian pada berbagai golongan umur. Angka kematian akibat 

penyakit, hipertensi dari 7,6 % menjadi 9,5 % dan stroke dari 8,3 % menjadi 

12,1 % (Depkes, 2008, Kemenkes, 2014 dalam Global Sehat, 2014). 

Mendasarkan pada studi kohort faktor resiko PTM yang melibatkan 5.290 

subjek berusia 25 – 65 tahun, diperoleh hasil jantung koroner menempati 

urutan pertama terbesar angka kejadiannya, disusul diabetes militus, dan 

stroke.  

Jumlah penderita hipertensi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

hal tersebut tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi seperti genetik, 

lingkungan, hiperaktivitas susunan saraf simpatis dan faktor – faktor yang 

meningkatkan resiko seperti obesitas, alkohol, merokok, serta polisitemia 

(Ruhyanudin Faqih : 2007). Hipertensi pada usia lanjut menjadi lebih penting 

karena mengingat patogenesis, perjalanan penyakit dan penatalaksanaannya 

tidak seluruhnya sama dengan hipertensi pada usia dewasa muda (Darmajo, 

2006).  Hal ini didukung oleh Miller (1995), yang mengatakan bahwa tujuan 

penatalaksanaan hipertensi adalah untuk mengontrol tekanan darah, 

mencegah morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Menurut Hardi dalam 

Wijaya (2010), penanggulangan hipertensi amat penting dalam mengurangi 

morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler pada lansia,yang dimulai dari 

perubahan gaya hidup, diet rendah garam, penurunan berat badan pada 

obesitas dan untuk lansia dengan ISH, modifikasi gaya hidup merupakan 
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langkah pertama dalam pengobatan (Miller, 1995). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Kusugiharjo (2003) pada 250 orang yang berusia 55 

tahun ke atas, didapatkan 40% responden yang menderita hipertensi berada 

pada status gizi gemuk (obesitas), 33% responden dengan status perokok, 

58,3% responden minum alkohol tiap hari, 32,3% responden minum kopi 

setiap hari, 43,8% responden dengan kadar garam tinggi tiap hari, 38,5% 

responden tidak melakukan aktifitas fisik serta  38,2% responden hipertensi 

memiliki riwayat stress. 

Penyakit yang diderita dan pengobatan yang dijalani dapat mempengaruhi 

kapasitas fungsional, psikologis dan kesehatan sosial serta kesejahteraan 

penderita hipertensi yang didefinisikan sebagai kualitas hidup (Quality of 

Life / QOL). Menurut WHO kualitas hidup adalah persepsi individu terhadap 

posisi mereka dalam kehidupan dan konteks budaya serta sistem nilai dimana 

mereka hidup dalam hubungannya dengan tujuan individu, harapan, standart 

dan perhatian (WHO, 2004). Keluarga memiliki peran yang sangat penting 

dalam perawatan lansia penderita yang tinggal di rumah. Seluruh anggota 

keluarga pun diharapkan aktif dalam membantu lansia agar dapat seoptimal 

mungkin  melakukan aktifitas sehari harinya secara mandiri dengan aman 

(dalam Patriyani 2009). Menurut Putri dan Permana (2011) selain membantu 

lansia terutama dalam segi kesehatan, dukungan  keluarga dalam hal ini juga 

untuk meningkatkan kualitas hidup pada lanjut usia. Dukungan keluarga 

termasuk dalam faktor penguat yang dapat mempengaruhi perilaku dan gaya 
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hidup seseorang. Selain dukungan keluarga, karakteristik seseorang juga 

dapat mempengaruhi status kesehatannya karena karakteristik lansia 

termasuk dalam faktor predisposisi yang dapat mempengaruhi perilaku dan 

gaya hidup sehingga berdampak pada status kesehatan dan kualitas 

hidupnya. Individu yang mempunyai dukungan keluarga yang kuat untuk 

mengubah perilaku kesehatannya jauh lebih cenderung untuk mengadopsi 

dan mempertahankan perilaku kesehatannya yang baru dari pada individu 

yang tidak memiliki hubungan keluarga untuk mengubah perilaku 

kesehatannya ( Friedman, Bowden, & Jones, 2003). Keluarga secara 

tradisional terdiri atas individu yang bergabung karena hubungan pernikahan, 

darah, atau adopsi dan tinggal di dalam suatu rumah tangga yang sama. 

Keluarga adalah sumber konsep utama sehat sakit dan perilaku sehat 

sehingga keluarga dapat menjalankan sebuah peran pendukung yang penting. 

Dalam keluarga juga terdapat sebuah keterikatan yang kuat antara keluarga 

dan status kesehatan anggotanya, sehingga dukungan keluarga yang penting 

dalam setiap aspek pelayanan kesehatannya hingga tahap rehabilitasi.  

Dengan adanya dukungan keluarga terhadap perubahan pola hidup kearah 

yang lebih sehat dan pengontrolan kesehatan secara teratur, di harapkan 

dapat meningkatkan status kesehatan pada lansia. Berdasarkan hal tersebut, 

penting bagi seorang kesehatan masyarakat untuk memberikan informasi 

yang cukup kepada keluarga sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh 

keluarga tersebut, sehingga keluarga di harapkan memberikan dukungan 
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penuh pada anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan 

khususnya lansia dengan hipertensi. 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti 

bagaimana hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien lansia 

hipertensi di puskesmas Bulak Banteng Surabaya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Di Asia tercatat 38 juta penderita hipertensi pada tahun 2000 dan di 

prediksi menjadi 64,4 juta orang pada tahun 2025 dan jumlah penduduk usia 

60 tahun ke atas diperkirakan meningkat menjadi 20% antara tahun 2015 – 

2050. Indonesia berada di urutan ke empat, setelah China, India, Jepang. 

Penduduk lanjut usia di Indonesia tahun 2005 berjumlah 18,2 juta orang atau 

8,2%, tahun 2007 penduduk lansia berjumlah 18,7 juta (8,42%), tahun2007 

penduduk lansia meningkat menjadi 9,77% dan pada tahun 2020 

diperkirakan menjadi dua kali lipat berjumlah 28,8 juta (11,34%).  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur jumlah penduduk 

lansia usia 60 th – 64 th sebanyak 68.073 jiwa, usia 65 th sebanyak 119.941 

jiwa. 

Menurut laporan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan 

Departemen Kesehatan RI didapatkan angka kekerapan hipertensi pada 

golongan usia 45 – 54 tahun adalah 19,5% dan di atas usia 55 tahun adalah 

30,6 % ( Rilantaru L. I , 1999). Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar 
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tahun 2013 menunjukkan prevalensi hipertensi pada penduduk umur 18 

tahun ke atas di Jawa Timur berada pada urutan ke 12  dari 33 provinsi di 

Indonesia adalah sebanyak 26,2%, menurun dibanding hasil dari Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2007, prevalensi hipertensi tertinggi di kota pacitan 

sebesar 39,9% dan prevalensi hipertensi terendah di kota tuban sebesar 

14,8% sedangkan prevalensi hipertensi menurut umur berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2013 pada usia 55 - 64 th sebanyak 45,9%, usia 65-

74 th sebanyak 57,6%, usia > 75 th sebanyak 63,8%, prevalensi hipertensi 

menurut jenis kelamin tertinggi pada perempuan sebanyak 28,8%, sedangkan 

laki-laki sebanyak 22,8%.  

Berdasarkan survey awal di Puskesmas Bulak Banteng Surabaya, dari 

data yang di ambil selama 12 bulan pada tahun 2014 di dapatkan sebanyak 

657 pasien lansia hipertensi, dimana prevalensi hipertensi usia 55-64 th 

sebanyak 320 pasien, sedangkan usia > 65 th sebanyak 337 pasien. 

Berdasarkan data KLHO dari 50 % penderita hipertensi yang di ketahui 

hanya 25% yang mendapat pengobatan, dan hanya 12,5% yang di obati 

dengan baik (adequately treated cases ).   

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif yang dilakukan oleh Effendi 

(2005) tentang faktor – faktor penyebab terjadinya hipertensi pada lansia di 

puskesmas Dinoyo Kota Malang menunjukkan bahwa semua faktor 

hipertensi menjadi penyebab terjadinya hipertensi pada lansia dengan 

prosentase faktor keturunan 57%, usia 100%, perempuan 71%, laki – laki 
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26%, konsumsi garam 53%, stress 46%, konsumsi alkohol 7%, konsumsi 

rokok 21%, obesitas 46%, dan kurang olahraga 46%. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa usia menjadi faktor penyebab utama terjadinya 

hipertensi pada lansia. Hipertensi dihubungkan dengan pengerasan dan 

hilangnya elastisitas dinding arteri. Tahanan vascular perifer meningkat 

dalam pembuluh yang keras dan tidak elastis. (Potter & Perry, 200 ). 

Semakin tua usia semakin besar kemungkinan menderita hipertensi (Mauk, 

2010). Hal ini  berkaitan dengan adanya kemunduran sistem pembuluh 

darah. Dalam statistic factor ini menjadi dua kali lipat setelah usia 55 tahun ( 

premiery prevention of stroke, AHA/ASA guide line stroke, 2006 dalam 

Bethesda stroke center literature, 2008 ; Lewis et al., 2007). Meningkatnya 

jumlah lansia hipertensi menimbulkan masalah terutama dari segi kesehatan 

dn kesejahteraan lansia. Masalah tersebut jika tidak ditangani akan 

berkembang menjadi masalah yang komplek dari segi fisik, mental, dan 

sosial yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka 

(Notoatmodjo, 2007). Menurut Hardywinoto (2005), jumlah dan usia 

harapan hidup lansia senantiasa meningkat. Peningkatan ini menandai bahwa 

diperlukan perhatian khusus bagi kelompok ini karena dikhawatirkan dapat 

menimbulkan permasalahan baik bagi diri sendiri, keluarga bahkan 

kelompok penduduk lainnya. Menurut WHO (2010), masalah pada lansia 

yang paling utama adalah penyakit jantung dan serangan stroke, dimana 

salah satu penyebabnya adalah hipertensi. Hipertesi adalah salah satu 
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penyakit tidak menular yang ditandai dengan tidak normalnya tekanan darah 

yaitu 140/90 mmHg. Faktor resiko utama yang mendorong kenaikan tekanan 

darah adalah stress. Stressor utama pada lansia hipertensi terkait dengan 

karakteristik penuaan dan penyakit kronis yang memebutuhkan perawatan 

seumur hidup.  

Jurnal dari Hayes DK, Denny CH, keenan NL, Croft JB, Greenlund KJ 

(2008) menyebutkan bahwa 30% responden yang menderita hipertensi 

cenderung menyebutkan bahwa dirinya memiliki status kesehatan yang 

buruk dibandingkan yang tidak hipertensi. Status kesehatan yang buruk 

mengindikasikan kualitas hidup tidaklah baik. Rakhmawati (2006) 

menyebutkan bahwa kualitas hidup adalah persepsi individu terhadap fungsi 

kehidupannya setelah terjadi perubahan status kesehatannya serta dampak 

apa yang ia rasakan dalam hidup berkaitan dengan perubahan kesehatannya  

yang dinilai melalui komponen – komponen domain fisik, domain 

psikologis, domain sosial, dan domain lingkungan serta gejala yang berkaitan 

dengan penyakit dan pengobatan yang dijalani dan persepsi terhadap 

kesehatan secara umum.  

Lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi fisiologis dan psikologis 

serta memiliki penyakit kronik sangat membutuhkan dukungan dan bantuan 

dari orang lain. Menurut Campbell (2000, dalam Friedman, Bowden & 

Jones, 2003), keluarga merupakan penyedia pelayanan kesehatan utama bagi 

pasien yang mengalami penyakit kronik.  Keluarga adalah kelompok yang 
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mempunyai peranan yang amat penting dalam mengembangkan, mencegah, 

mengadaptasi, dan atau memperbaiki masalah kesehatan yang ditemukan 

dalam keluarga (Azwar, 2007). Segala potensi yang dimiliki oleh lansia bisa 

dijaga, dipelihara, dirawat dan dipertahankan bahkan diaktualisasikan untuk 

mencapai kualitas hidup lansia yang optimal, sehingga menungkinkan 

mereka bisa menikmati masa tuanya dengan penuh makna, membahagiakan, 

berguna dan berkualitas. Dukungan keluarga adalah sebagai suatu proses 

hubungan antara keluarga dengan lingkungan sosial (Friedman, 1998:174 

dalam setiadi, 2008). Dimana dukungan keluarga dibagi menjadi 4 tipe yaitu 

emosional, penghargaan, informaasi dan instrumental. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa dengan adanya dukungan keluarga yang efektif 

diharapkan akan sangat membantu lansia untuk melakukan perawatan 

hipertensi secara optimal sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien 

lansia hipertensi. Kualitas hidup lansia hipertensi merupakan suatu 

komponen kompleks, mencakup usia harapan hidup, kepuasan dalam 

kehidupan, kesehatan psikis danmental, fungsi kognitif, kesehatan dan fungsi 

fisik, pendapatan, kondisi tempat tinggal, dukungan sosial baik dari teman 

atau keluarga dan jaringan sosial. Di Indonesia para lansia yang sudah tidak 

mendapatkan penghasilan sendiri biasanya tinggal bersama anaknya (Nawi. 

2010). Belum ada penelitian tentang dukungan keluarga dengan kualitas 

hidup pada pasien lansia hipertensi yang dilakukan di Indonesia. Penelitian 

ini bertujuan memebrikan bukti empiris tentang hubungan dukungan 
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keluarga dengan kualitas hidup pasien  lansia hipertensi di Puskesmas Bulak 

Banteng Surabaya 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta keterbatasan waktu dan 

biaya maka peneliti membatasi masalah penelitian yaitu “ apakah ada 

hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien lansia hipertensi di 

Puskesmas Bulak Banteng Surabaya. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Umum  

       Menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas 

hidup pasien lansia hipertensi di Puskesmas Bulak Banteng Surabaya. 

1.4.2 Tujuan khusus  

a. Mengukur prevalensi hipertensi pada lansia di Puskesmas Bulak 

Banteng Surabaya 

b. Menganalisis dukungan emosional keluarga pada pasien lansia 

hipertensi 

c. Menganalisis dukungan penghargaan keluarga pada pasien lansia 

hipertensi 

d. Menganalisis dukungan informasi keluarga pada pasien lansia 

hipertensi 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA.... NINIK SULISTYOWATI S



11 
 

 
 

 

e. Menganalisis dukungan instrumental keluarga pada pasien lansia 

hipertensi 

f. Menganalisis kualitas hidup pasien lansia hipertensi  

g. Menganalisis dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien 

lansia hipertensi 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1.4.3.1 Bagi Pelayanan Kesehatan 

 Menjadi bahan acuan untuk menerapkan program berkala dan dapat di 

gunakan sebagai masukan guna meningkatkan mutu pelayanan di bidang 

kesehatan. 

1.4.3.2 Bagi Peneliti 

Merupakan pengalaman melakukan penelitian serta menambah wawasan 

tentang adakah hubungan dukungan keluarga terhadap peningkatan 

kualitas hidup pasien lansia yang menderita hipertensi. 

1.4.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

   Dapat memberikan gambaran atau informasi untuk penelitian selanjutnya 

1.4.3.4 Bagi keluarga yang merawat 

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga tentang 

pentingnnya dukungan keluarga pada pasien lansia yang menderita 

hipertensi, serta diharapkan termotivasi merawat lansia dengan baik 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien lansia yang menderita 

hipertensi. 
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1.4.3.5 Bagi Responden 

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman responden mengenai 

informasi tentang diet garam untuk mengendalikan/ menurunkan tekanan 

darah tinggi 
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