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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi adalah suatu gangguan pada sistem peredaran darah, yang cukup 

banyak mengganggu kesehatan masyarakat. Pada umumnya, terjadi pada manusia 

yang sudah berusia setengah umur (usia lebih dari 40 tahun). Banyak orang yang 

tidak menyadari bahwa dirinya menderita hipertensi, hal ini disebabkan gejalanya 

tidak nyata dan pada stadium awal belum menimbulkan gangguan yang serius pada 

kesehatannya (Gunawan, 2001). 

Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik 

sedikitnya 140 mmHg atau tekanan darah diastolik sedikitnya 90 mmHg. 

Perjalanan hipertensi sangat perlahan bahkan penderita hipertensi mungkin tak 

menunjukkan gejala selama bertahun-tahun. Bila timbul gejala, biasanya bersifat 

non-spesifik, seperti sakit kepala atau pusing. Penyebab hipertensi tidak diketahui 

pada 95% kasus dan sekitar 5% hipertensi terjadi sekunder akibat proses penyakit 

lain, seperti penyakit parenkim ginjal atau aldosteronisme primer (Sedayu, 2013). 

Hipertensi merupakan penyakit yang sering dijumpai di Indonesia. Penyakit 

ini dapat menyerang siapa saja dari berbagai kelompok umur dan kelompok sosial 

ekonomi. Dengan semakin bertambahnya usia, kemungkinan seeorang menderita 

hipertensi juga semakin besar. Pengaruh usia terhadap kemunculan stres juga sering 

terjadi. Hipertensi menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, karena jika 

tidak terkendalikan akan berkembang dan menimbulkan komplikasi yang 
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berbahaya. Akibatnya bisa fatal karena sering terjadi komplikasi misalnya diabetes 

melitus, gagal ginjal dan penyakit jantung koroner (Saga, 2011). 

Hipertensi sering berkembang akibat faktor risiko dari kebiasaan hidup yang 

tidak sehat, seperti mengonsumsi makanan yang tinggi garam, mengonsumsi buah-

buahan yang tidak cukup, penggunaan alkohol, aktivitas fisik yang kurang serta 

kurang olahraga dan stres. Kebiasaan tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan 

kondisi kehidupan pada seseorang. Persentase pria untuk menderita hipertensi pada 

usia sampai 45 tahun lebih tinggi daripada wanita. Namun, pada usia lebih dari 45 

tahun, persentase hipertensi pada pria dan wanita hampir sama. Pada wanita, yang 

menggunakan kontrasepsi oral, khususnya pada wanita yang menderita obesitas dan 

wanita yang lebih tua, memiliki risiko dua sampai tiga kali lebih besar risiko 

menderita hipertensi dibandingkan wanita yang tidak menggunakannya (Sedayu, 

2013). 

Ada beberapa dampak jika hipertensi tidak segera diatasi atau dikendalikan. 

Beberapa dampak atau gejala yang sering muncul yaitu sakit kepala, epistaksis, 

sinusitis dan tinitus. Gejala sakit kepala sewaktu bangun tidur, mata kabur, depresi 

dan noturia ternyata meningkat pada hipertensi yang tidak segera diobati. Empat 

dampak utama akibat hipertensi adalah stroke, infark miokard, gagal ginjal dan 

ensefalopati (Tambayong, 2000). 

Hipertensi dapat dikontrol hingga mencapai nilai normal dan stabil. 

Sebagian besar penderita hipertensi membutuhkan proses pengobatan dalam jangka 

waktu lama. Prinsip penatalaksanaan pengobatan hipertensi adalah menjadikan 

tekanan darah seseorang mencapai nilai kurang dari 140/90 mmHG. Perlakuan 
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pertama yang dilakukan adalah memodifikasi gaya hidup seseorang menjadi gaya 

hidup sehat seperti menurunkan kelebihan berat badan, memperbanyak konsumsi  

sayur dan buah, mengurangi konsumsi natrium, meningkatkan aktivitas fisik, 

berhenti merokok, berhenti minum minuman berakohol dan manajemen stress. 

Apabila perubahan gaya hidup sehat tidak berhasil maka bisa dibantu dengan 

pemberian obat anti hipertensi (Prastyaningrum, 2014). Pengobatan  non 

famakologis diantaranya adalah dengan melakukan hal-hal yaitu menurunkan berat 

badan, mengurangi asupan garam kedalam tubuh sebagai pelengkap pada 

pengobatan famakologis, berhenti merokok dan minum alkohol, olahraga dan 

ciptakan keadaan rileks. 

Kebanyakan pada penderita hipertensi tidak terlalu mengontrol makanan 

yang dikonsumsinya, hal ini berakibat penyakit hipertensi susah untuk di kontrol 

dan menjadikannya menjadi kronis. Kebanyakan penderita hipertensi memimiliki 

kebiasaan makan mie instant yang bumbunya mengandung banyak MSG. 

Masyarakat banyak yang terlalu berlebihan mengkonsumsi MSG. Hampir semua 

masakan diberi MSG. MSG (penyedap makanan) merupakan penyedap makanan 

yang dibuat sintetis yang terdiri dari sodium dan glutamate. Sodium atau natrium 

ini seperti juga yang terdapat pada garam dapur. Konsumsi sodium atau natrium 

yang berlebihan inilah yang menyebabkan tekanan darah tinggi (Kabo, 2008). 

Di Dunia, hipertensi pun meningkat dengan pesat. Menurut WHO (2013) 

prevalensi hipertensi di dunia tahun 2013 pada penduduk umur > 18 tahun 

mencapai angka 1 miliar. Angka tertinggi terdapat di afrika (46%) sedangkan 

prevelansi terendah di Amerika (35%). Di Indonesia prevalensi yang didapat 
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melalui pengukuran pada umur >18 tahun sebesar 25.%. Tertinggi di Bangka 

Belitung (30.9%) diikuti Kalimantan Selatan (30.8%), Kalimantan Timur (29.6%), 

dan jawa Barat (29.4%). Untuk kelompok umur produktif  berdasarkan survey yang 

dilakukan, usia 15-24 tahun sebesar 8.7%, usia 25-34 tahun sebesar 14.7%, usia 35-

44tahun sebesar 24.8% dan umur 45-54 tahun sebesar 45.9% (Riskesdas, 2013). 

Kalimantan Barat pada tahun 2016 penyakit hipertensi menduduki peringkat 

3 penyakit terbesar yang terjadi. Jumlah prevalensi penderita hipertensi pada usia 

produktif 15- 54 tahun sebesar 47.49% yang terdiri dari usia 15-19 tahun sebesar 

114 orang, usia 20-44 tahun sebesar 5004 orang dan usia 45-54 tahun sebesar 7126 

orang.  Untuk Kota Pontianak, pada tahun 2016 penderita hipertensi yang 

didapatkan dari seluruh puskesmas di kota Pontianak didapatkan penderita pada 

usia produktif 15-54 tahun sebesar 38.87% yang terdiri dari usia 15-19 tahun 

sebesar 0.90%, usia 20-44 tahun sebesar 16.74% dan usia 45-54 tahun sebesar 

20.73% (Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2016).  Untuk RSUD Dr. Soedarso 

Pontianak, penderita hipertensi pada tahun 2016 diketahui jumah pasien hipertensi 

pada usia produktif 15-54 tahun sebesar 96 orang (RSUD Dr. Soedarso Pontianak, 

2017). 

Makanan merupakan salah satu cara pengobatan non medis pada pasien 

hipertensi sehingga memiliki peran penting bagi pasien. Pengaturan konsumsi 

makanan bagi orang sakit perlu memperhatikan faktor psikologis, sosial budaya, 

keadaan jasmani dan keadaan gizi orang sakit. Infeksi dan demam dapat 

menyebabkan menurunnya nafsu makan dan menimbulkan kesulitan menelan dan 

mencerna makanan, untuk itu orang yang sakit atau berada dalam masa 
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penyembuhan memerlukan pangan khusus karena kesehatan yang kurang baik 

(Saga, 2011). 

Salah satu terapi makanan pada pasien hipertensi yang paling banyak 

dipakai dalam masa pengobatan adalah diet rendah garam. Tujuan dari diet rendah 

garam ini adalah untuk membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam 

jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Diet rendah 

garam mempengaruhi selera makan pasien karena pemberian garam dibatasi akan 

memengaruhi rasa makanan (Dalimartha, 2008). 

Keberhasilan suatu penyelenggaraan makanan antara lain dikaitkan dengan 

adanya sisa makanan, karena adanya sisa makanan menunjukan kegagalan suatu 

penyelengaraan makanan dirumah sakit, sehingga kegiatan pencatatan sisa 

makanan merupakan indikator yang sederahana yang dapat dipakai untuk 

mengevaluasi keberhasilan pelayanan gizi rumah sakit (Dillak, 2012). 

Karakteristik pasien hipertensi yang dapat mempengaruhi sisa makanan 

yang disajikan di rumah sakit meliputi usia, jenis kelamin, jenis penyakit, lama 

perawatan, nafsu makan, kebiasaan makan dan motivasi pasien untuk sembuh. 

Faktor internal pasien secara langsung berhubungan dengan perilaku karakteristik, 

keadaan psikologis dan manajemen diri pasien yang mempengaruhi pasien dalam 

menghabiskan makanan yang disajikan di rumah sakit (Dillak, 2012). 

Menurut Almaister dalam Hartiningsih (2014), sisa makanan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang berasal dari karakteristik pasien tersebut seperti jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, kelompok umur, cita rasa makanan, kelas perawatan, 

lama perawatan dan penyakit. Pasien yang menjalani rawat inap dalam waktu yang 
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lama, makanan yang disajikan dari rumah sakit seringkali tidak habis. Selain itu 

umur pasien juga berhubungan dengan asupan makanan pasien. Umur 41-90 tahun 

mempunyai kemungkinan 0.4 kali lebih kecil dalam asupan makanan pasien rawat 

inap dibandingkan dengan umur pasien 15-40 tahun (Nida, 2011 dalam 

Hartiningsih, 2014). 

Usia mempengaruhi nafsu makan pada pasien sehingga menyebabkan sisa 

makanan pada pasien. Pada lansia adanya perubahan hampir seluruh organ tubuh 

seperti perubahan gastrointestinal, perubahan fungsi sensori pengecap makanan, 

serta depresi karena penyakitnya sehingga mempengaruhi nafsu makan pada pasien 

(Tjahjono, 2011). 

Pendidikan mempengaruhi dalam memahami dan menerima informasi 

tentang kesehatan sehingga tidak mengetahui pola hidup sehat dan mengatur pola 

makan yang baik. Pendidikan diinterpretasikan dengan makna untuk 

mempetahankan individu dengan kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa bertambah 

dan merupakan suatu harapan untuk dapat mengembangkan diri agar berhasil serta 

memperluas ilmu pengetahuan (Dillak, 2011). 

Motivasi pada pasien yang kuat agar sembuh dari penyakitnya akan 

berdampak pada perilaku atau usaha-usaha pasien untuk mencari solusi bagi 

penyembuhan penyakit. Perilaku yang dapat diterapkan seperti menjalankan diet 

atau menghabiskan makanan yang disajikan oleh rumah sakit. Adanya motivasi 

makan pasien yang tinggi akan membuat pasien merasa nyaman dan mengurangi 

tekanan psikologis yang dialami karena penyakit yang mengakibatkan hilangnya 

nafsu makan (Pratidina, 2013). 
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Lamanya perawatan pada pasien dapat menyebabkan tekanan psikologis 

pada pasien yang dapat menimbulkan rasa bosan. Pasien dengan masa perawatan 

yang lama cenderung hafal dengan menu makanan, jenis makanan, rasa sehingga 

jika dalam pengolahan kurang bervariasi dapat menimbulkan rasa bosan yang 

berakibat nafsu makan pasien berkurang (Komalawati dalam Pratidina, 2013). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) yang berjudul faktor-

faktor yang berhubungan dengan sisa makanan pada pasien rawat inap di rumah 

sakit Djatiroto Lumajang, penelitian ini bersumber dari kuesioner yang diberikan 

kepada 64 orang pasien. Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas usia 

responden yang meninggalkan sisa makanan adalah berusia 50-64 tahun dan 

berjenis kelamin perempuan. Kebiasaan makan pasien menyatakan bahwa 

pengolahan yang membedakan sehingga sebagian besar pasien meninggalkan sisa 

makanannya. Hasil yang berbeda di lakukan oleh Rijadi (2002) yang meneliti 

tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya sisa makanan pasien 

rawat inap di ruang rawat inap rumah sakit Islam Samarinda, yang hasil penelitian 

terhadap 51 orang responden menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara karakteristik pasien (umur, jenis kelamin, pendidikan dan selera 

makan ) dengan sisa makanan pasien rawat inap RSI Samarinda. 

Dari kedua penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya ada perbedaan 

hasil kesimpulan penelitian dari segi sisa makanan yang tidak dihabiskan oleh 

pasien. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap hubungan karakteristik, lama perawatan dan motivasi pasien untuk 
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sembuh dengan sisa makanan pada pasien hipertensi yang menerima diet rendah 

garam di RSUD Dr. Soedarso Pontianak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, pada bulan 

Agustus 2017 di RSUD Dr. Soedarso Pontianak, penulis bertanya kepada 5 orang 

secara acak mengenai terapi diet rendah garam yang sedang dijalani. Usia penderita 

hipertensi 20-44 tahun berjumlah 3 orang, 45- 54 tahun berjumlah 5 orang. Tingkat 

pendidikan pasien yaitu 1 orang tamatan SMP, 5 orang tamatan SMA dan 2 orang 

tamatan diploma. Jenis kelamin 6 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang 

berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan pekerjaan, 4 orang responden bekerja 

sebagai pegawai swasta dan 2 orang berkeja sebagai PNS serta 2 orang tidak 

bekerja (IRT). 5 orang pasien mengatakan selera makan menurun dikarenakan tidak 

adanya nafsu makan. Mereka hanya menghabiskan setengah porsi makanan yang 

telah disediakan oleh rumah sakit. 2 orang mengatakan makanan tidak berasa apa-

apa sehingga pasien tidak habis memakan makanan yang disediakan oleh rumah 

sakit, sedangkan 1 orang pasien mengatakan mereka menghabiskan makanan 

mereka agar cepat keluar dari rumah sakit dan penyakitnya cepat sembuh. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat suatu rumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu “gambaran karakteristik, lama rawat, motivasi dan sisa 

makanan pasien hipertensi yang menerima diet rendah garam dengan sisa makanan 

pasien di RSUD Dr. Soedarso Pontianak?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran karakteristik, lama perawatan, motivasi pasien untuk 

sembuh dan sisa makanan pada pasien hipertensi yang menerima diet rendah 

garam di RSUD Dr. Soedarso Pontianak. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui gambaran karakterisitk pasien hipertensi yang menerima diet 

rendah garam di RSUD Dr. Soedarso Pontianak. 

b. Mengetahui gambaran lama perawatan pasien hipertensi yang menerima 

diet rendah garam di RSUD Dr. Soedarso Pontianak. 

c. Mengetahui gambaran motivasi pasien hipertensi yang menerima diet 

rendah garam di RSUD Dr. Soedarso Pontianak. 

d. Mengetahui gambaran sisa makanan pasien hipertensi yang menerima diet 

rendah garam di RSUD Dr. Soedarso Pontianak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi instansi pendidikan 

Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu gizi khususnya menyangkut pada 

pasien hipertensi yang mendapatkan terapi diet rendah garam. 

2. Bagi penulis 

Untuk mengetahui gambaran penatalaksanaan diet pasien hipertensi dengan 

karakteristik pasien dalam menghabiskan makanan. 
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3. Bagi rumah sakit 

Sebagai bahan acuan dalam pemberian terapi rendah garam pada pasien 

hipertensi dengan tidak mengenyampingkan faktor-faktor internal pasien. 

4. Bagi peneliti lain 

Sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

penatalaksaaan diet pada pasien hipertensi yang berhubungan dengan sisa 

makanan. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

Peneliti/Judul/ 

Tahun 

Desain 

Penelitian 

Subyek 

penelitian 

Variabel yang 

di teliti 

Variabel yang 

berhubungan 

1 Dewi, Lulik 

Sulifa. 

Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan sisa 

makanan pada 

pasien rawat inap 

di rumah sakit 

Djatiroto 

Lumajang 2015 

Penelitian 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

64 orang 

pasien 

yang 

menjalani 

rawat inap 

di rumah 

sakit 

Djatiroto 

Lumajang 

- Faktor internal 

(usia, jenis 

kelamin,). 

- Faktor 

eksternal 

(mutu 

makanan, 

ketepatan 

waktu 

penyajian 

makanan 

- Faktor internal  

 68,6% jenis kelamin 

laki-laki menyisakan 

makanan. 

 Umur paling banyak 

yaitu 30-49 tahun 

sebesar 50%. 

- Faktor eksternal 

 33.3% pasien tidak 

menyukai mutu 

makanan pada saat 

malam hari. 

 78,6% pasien 

membawa makanan 

dari luar. 
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No Nama 

Peneliti/Judul/ 

Tahun 

Desain 

Penelitian 

Subyek 

penelitian 

Variabel yang 

di teliti 

Variabel yang 

berhubungan 

2  Dillak, Septiana 

Rosalinda. 

Sisa makanan 

menurut 

karakteristik 

pasien hipertensi 

di RSUD Sleman 

Yogyakarta, 2012 

Penelitian 

observasion

al dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

30 orang 

pasien 

hipertensi 

- Status 

hipertensi 

- Faktor internal 

(usia, jenis 

kelamin, lama 

perawatan, 

nafsu makan, 

motivasi 

pasien untuk 

sembuh). 

Terdapat hubungan 

antara nafsu makan 

dengan sisa makanan 

dengan p value 0.003. 

 

3 Sedayu, Bagus. 

Karakteristik 

pasien hipertensi 

di bangsal rawat 

inap SMF 

penyakit dalam 

RSUP DR M. 

Djamail Padang 

2013. 

Penelitian 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

observasion

al 

143 orang 

pasien 

hipertensi 

- Status 

hipertensi  

- Jenis 

kelamin 

- Usia pasien 

- Komplikasi 

penyakit 

 

- 97,9% pasien 

hipertensi primer. 

- 64,3% berjenis 

kelamin wanita. 

- 59,4% hipertensi 

derajat II. 

- 36,1% komplikasi 

paling sering yaitu 

gagal jantung. 

 

Keaslian penelitian bisa dilihat dari variabel penelitian, desain penelitian, 

subyek penelitian, tempat dan waktu penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Variabel  

Variabel pada penelitian ini adalah karakterisitik pasien (usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan), lama perawatan dan motivasi pasien untuk sembuh. 
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2. Desain penelitian 

Desain penelitian pada penelitian ini adalah penelitian analitik korelasional 

dengan pendekatan cross sectional. 

3. Subyek penelitian 

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah semua pasien hipertensi dewasa 

yang menjalani diet rendah garam di rumah sakit Sultan Syarif Mohammad 

Alkadrie. 

4. Tempat dan waktu penelitian 

Tempat dan waktu penelitian pada penelitian ini adalah di rumah sakit Sultan 

Syarif Mohammad Alkadrie Pontianak pada tahun 2017. 


