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ABSTRAK 

Hipertensi merupakan penyakit yang menimbulkan masalah besar dan serius 

dalam kehidupan, selain prevalensinya yang tinggi dan cenderung meningkat pada 

masa yang akan datang, tingkat keparahan pun tinggi. Hipertensi dianggap 

sebagai faktor resiko utama terjadinya penyakit jantung pada lansia, hal ini 

disebabkan oleh kekakuan pada arteri sehingga tekanan darah cenderung 

meningkat.Pola makan yang sesuai untuk penderita hipertensi meliputi 

mengurangi konsumsi garam dan lemak, diet rendah garam, banyak makan 

sayuran dan buah-buahan, jeroan, otak, makanan berkuah santan kental, kulit 

ayam serta perbanyak minum air putih.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menggambarkan sejauh mana 

Gambaran Pola Makan Pada Lansia Penderita Hipertensi Di Kelompok Prolanis 

Wilayah Kerja Puskesmas Brondong.Metode yang digunakan peneliti adalah 

Deskriptif untuk melakukan suatu penelitian yang memberikan arah terhadap 

jalannya penelitian. Populasi pada penelitian ini adalahSeluruh lansia penderita 

hipertensi yang berada dikelompok prolanis Puskesmas Brondong 2019 sebanyak 

40 jiwa . Sampel diambil dengan tekhnik sampling counsecutiveSebnyak 31 

responden. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 31 responden 

penderita hipertensi di kelompok prolanis wilayah kerja Puskesmas Brondong 

tentang  pola makan maka diketahui  sebagian besar memiliki pola makan pemicu 

hipertensi tinggi sebanyak 17 responden atau (54,8%). Dan sebagian kecil pola 

makan pemicu hipertensi rendah sebanyak 1 responden atau (3,3%). 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

sumber informasi bagi institusi pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas 

kecamatan Brondong agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam bidang 

kesehatan. 
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