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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Hipertensi ialah kondisi tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg maupun sistolik 

≥ 140 mmHg, pada pemeriksaan yang berulang (PERHI, 2019). Penyakit hipertensi 

merupakan permasalahan kesehatan inti pada semua belahan bumi dikarenakan 

prevalensinya yang tinggi serta terus menunjukkan peningkatan. Angka 

prevalensinya di Indonesia berada diantara  27,8% - 29,39% atau berkisar 15 juta 

pengidap hipertensi, namun 4% saja diantaranya yang tergolong dalam controlled 

hypertension, yaitu penderita hipertensi  yang  mengetahui dirinya menderita 

hipertensi dan sedang melakukan pengobatan (WHO, 2013). Berlandaskan data dari 

laporan Penelitian Kesehatan Dasar di tahun 2018 terdapat 32,3% penderita 

hipertensi yang tidak rutin minum obat. 

Profil kesehatan DKI Jakarta menjelaskan bahwa terdapat 5.621 orang 

(43,22%) yang memiliki penyakit hipertensi di wilayah Jakarta Barat. Narasumber 

Puskesmas Kecamatan Palmerah menyebutkan bahwa jumlah pasien dengan 

penyakit hipertensi cukup banyak di puskesmas tersebut dan sebagian besar 

pasiennya berasal dari Kelurahan Palmerah. Terdapatnya banyak penderita yang 

kambuh kembali serta mendapati rawat inap di rumah sakit dapat menunjukkan 

bahwasanya kepatuhan penderita masih kurang dalam menjalani pengobatan. 

Kepatuhan dalam menjalani pengobatan termasuk hal esensial, dimana bertujuan 

supaya bisa diraihnya tekanan darah yang terkontrol (Márquez-Contreras et al., 

2018).  

Adapun contoh faktor yang bisa berpengaruh terhadap kepatuhan individu 

untuk berobat yakni dukungan keluarganya (Ma and Ph,D 2016). Dukungan 

keluarga mempunyai peranan besar dalam membuat kepatuhan meningkat, 

dikarenakan keluarga termasuk orang yang paling dekat dengan penderita 

hipertensi. Dengan terdapatnya dukungan serta perhatian dari keluarga, seseorang 
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 akan memperoleh keyakinan bahwa dirinya dicintai serta dipedulikan 

keluarganya, hal tersebut dapat membuat penderita hipertensi menjalankan 

pengobatan dengan baik. 

Pengetahuan dan sikap pasien juga dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang 

dalam mengkonsumsi obat (Busari dkk, 2010). Semakin baik pengetahuan 

seseorang, membuat perilaku juga lebih baik namun, baiknya pengetahuan 

seseorang apabila tidak diiringi oleh sikap akan membuat pengetahuannya sia-sia 

(Notoatmodjo, 2012). Penelitian milik Ekarini (2011) menjelaskan, faktor yang 

dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pasien hipertensi ketika mendapati 

pengobatan yakni tingkat motivasi, pengetahuan, serta pendidikan. Berbeda halnya 

pada penelitian Tisna dalam penelitian Puspita (2016) yang menjelaskan bahwa 

faktor pengetahuan serta pendidikan secara signifikan tidak berhubungan pada 

tingkatan kepatuhan penderita untuk meminum obat antihipertensi.  

Berdasarkan uraian tersebut, timbul ketertarikan pada peneliti untuk 

melakukan penelitian guna melihat apakah terdapat hubungan antara tingkat 

pengetahuan, sikap, juga dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan meminum 

obat pasien hipertensi di Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Penyakit hipertensi termasuk permasalahan utama kesehatan hingga sekarang 

di dunia dikarenakan prevalensinya tinggi serta terus menunjukkan peningkatan. 

WHO memperkirakan pada tahun 2013 di Indonesia terdapat 15 juta pengidap 

hipertensi, namun 4% saja diantaranya yang tergolong dalam controlled 

hypertension. Jumlah pasien hipertensi di Puskesmas Kecamatan Palmerah cukup 

banyak, dimana sebagian besar pasiennya berasal dari wilayah Kelurahan 

Palmerah. Terdapatnya banyak penderita hipertensi yang kambuh serta mendapati 

rawat inap di rumah sakit dapat menunjukkan bahwasanya kepatuhan penderita 

masih kurang dalam menjalani pengobatan. Adapun faktor yang berpengaruh pada 

kepatuhan meminum obat diantaranya yakni dukungan keluarga, pengetahuan, 

serta sikap. Berdasarkan uraian tersebut, timbul ketertarikan pada peneliti untuk 
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melakukan penelitian guna melihat adakah hubungan antara tingkat pengetahuan, 

sikap, serta dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan meminum obat pasien 

hipertensi dalam Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat ? 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Melihat hubungan antara tingkat pengetahuan, sikap, juga dukungan keluarga 

dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien hipertensi di Kelurahan Palmerah 

Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang hipertensi pada pasien 

hipertensi di Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. 

b. Mengetahui gambaran sikap akan hipertensi pada pasien hipertensi di 

Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. 

c. Mengetahui gambaran dukungan keluarga pada pasien hipertensi di 

Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. 

d. Mengetahui gambaran tingkat kepatuhan minum obat pasien hipertensi di 

Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. 

e. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan tentang hipertensi 

dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien hipertensi di Kelurahan 

Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. 

f. Menganalisis hubungan antara sikap tentang hipertensi dengan tingkat 

kepatuhan minum obat pasien hipertensi di Kelurahan Palmerah 

Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. 

g. Menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat 

kepatuhan minum obat pasien hipertensi di Kelurahan Palmerah 

Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharap bisa memberikan wawasan tentang tingkat 

pengetahuan, sikap, dukungan keluarga serta tingkat kepatuhan meminum obat 

pasien hipertensi. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Responden 

Menyajikan informasi tentang pengetahuan atas hipertensi dan juga 

pentingnya patuh dalam minum obat, sehingga mereka dapat menjaga agar 

tekanan darahnya tetap terkontrol. 

b. Bagi Keluarga 

Memberi informasi terkait betapa pentingnya dukungan keluarga terhadap 

tingkat kepatuhan meminum obat pasien hipertensi agar tekanan darahnya 

tetap terkontrol. 

c. Dokter & Petugas medis  

Memberikan informasi mengenai tingkat pengetahuan dan sikap  pasien 

hipertensi serta kepatuhan pasiennya dalam melakukan pengobatan, 

sehingga dapat memberikan intervensi kepada pasien dan keluarga pasien 

tentang pentingnya patuh dalam minum obat agar mengurangi kejadian 

hipertensi berulang. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang hipertensi dan kepatuhan pasien 

hipertensi dalam menjalankan pengobatan. 

e. Bagi Peneliti lain 

Menjadi acuan untuk peneliti lainnya yang hendak melaksanakan 

penelitian lebih lanjut tentang hipertensi terutama tingkatan kepatuhan 

meminum obatnya. 

 

 


