
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 
 

HUBUNGAN KEPATUHAN DIET RENDAH GARAM  DAN 
TERJADINYA KEKAMBUHAN  PADA PASIEN HIPERTENSI 

DI WILAYAH PUSKESMAS PASONGSONGAN  
KABUPATEN SUMENEP MADURA 
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Now days hypertension patients relapse due to less obediently carry out a 
given diet and lack of knowledge of hypertension patients about diet. Goal to 
study the relationship between low-salt diet compliance and relapse inpatients 
with hypertension. 

 This study uses an analytical cross sectional study design with pressed at the 
time of sample measurement and using random sampling techniques with a total 
population of 40 persons and the number of samples  of 36 persons, where the 
independent varaiable low-salt diet compliance and relapse with dependen 
variable the data obtained using a questionnaire and observation then presented in 
a tabulated form suitable for inclusion criteria a stistic Sperman Corelation Region 
Pasongsongan Sumenep District Health center. 

Based on the calculation of the coefficient, Rank correlation Sperman with 
statistical test results obtained relation coefficient (r) = 0362 and significant (p) = 
0030 which means ho is rejected, so it can be said there between low-salt diet 
compliance and recurrence of hypertension patients in the region  district 
Pasongsongan Sumenep District Health center 

Conclusion the low-salt diet compliance and the occurrence of relapse in 
patients with hypertension produces most of the precentage of less obedient to the 
role of low-salt diet compliance and recurrence in the majority of hypertensive 
patients did not relapse. Evidenced by the majority of patients adherent to low-salt 
diets and did not have a relapse and needs to be done related erbaikan dominant 
factor regarding compliance with low-salt diet 

 
Key Word : Diet Compliance and Relapse in Patients 
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Latar Belakang  
Hipertensi merupakan faktor risiko utama penyakit-penyakit 

kardiovaskular yang merupakan penyebab kematian tertinggi di indonesia 
(Rikesdas, 2007). Penyakit hipertensi dan penyakit kardiovaskular masih cukup 
tinggi dan bahkan cenderung meningkat seiring dengan gaya hidup yang jauh dari 
perilaku hidup bersih dan sehat serta mahalnya biaya pengobatan hipertensi. Saat 
ini banyak penderita hipertensi tidak patuh  melaksanakan diet yang diberikan 
karena kurangnya pengetahuan prenderita tentang diet hipertensi. Di Wilayah 
Puskesmas Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep tahun 2009-2010, 
sebagian besar klien yang memiliki penyakit hipertensi akibat kurang patuh 
terhadap diet yang diberikan  sehingga penyakit hipertensi sering kambuh. 

Penyakit hipertensi patut mendapat perhatian karena di negara maju 
penyakit tersebut telah menjadi keprihatinan tersendiri. Berdasarkan data Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) memperlihatkan yang menderita hipertensi mencapai 
50% sedangkan yang diketahui dan mendapatkan pengobatan hanya 25% dan 
12,5% yang terobati dengan baik. Prevalensi hipertensi di Indonesia tercatat 
mencapai 31,7% dari populasi pada usia 18 tahun keatas dan dari jumlah tersebut 
60% penderita hipertensi akan menderita stroke, sementara sisanya akan 
mengalami gangguan jantung, gagal ginjal dan kebutaan (Rikesdas, 2008). Data 
dari lebih lanjut diketahui bahwa lebih 50% masyarakat yang mengalami 
hipertensi di puskesmas Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep tidak 
mengetahui tentang diet rendah garam tersebut dan tidak bisa menjelaskan diet 
yang tepat untuk mengatasi hipertensi seperti mengkonsumsi ikan asin serta 
makanan yang mengandung kadar garam tinggi, sedangkan penderita yang 
mengalami kekambuhan 30% akibat tidak patuh dengan diet hipertensi. 

Jika masyarakat yang mengalami hipertensi tidak mengetahui pola 
pengaturan diet hariannya, maka beresiko terhadap timbulnya komplikasi akibat 
hipertensi yang diderita seperti CVA, gagal jantung dan sebagainya. Diperkirakan 
dua per tiga dari pasien hipertensi yang berumur lebih dari 60 tahun akan 
mengalami payah jantung kongesif, infark miokard, stroke diseksi aorta dalam 
lima tahun jika hipertensi tidak diobati. Suatu area yang menjadi perhatian 
perawat adalah yang berhubungan dengan diet rendah garam yang sesuai dengan 
tekanan tinggi yang diderita oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya hipertesi. 
Demikian pula halnya jika klien melakukan pembatasan diet secara berlebihan, 
kasus hipertensinya belum tentu tertangani bahkan justru akan menimbulkan 
masalah baru seperti kurang gizi.  Rekomendasi tambahan diet yang membatasi 
asupan protein dan lemak harus dibuat secara hati-hati. Penderita harus 
memperoleh bantuan terutama keluarganya untuk memperoleh diet garam rendah 
yang seimbang yang terdiri dari distribusi yang sesuai dan vitamin serta mineral 
yang essensial tanpa sumber pengubah lipid dari lemak hewani (Stanly, 2007). 

Jika masyarakat yang mengalami hipertensi tidak mengetahui pola 
pengaturan diet hariannya, maka beresiko terhadap timbulnya komplikasi akibat 
hipertensi yang diderita seperti CVA, gagal jantung dan sebagainya. Diperkirakan 
dua per tiga dari pasien hipertensi yang berumur lebih dari 60 tahun akan 
mengalami payah jantung kongesif, infark miokard, stroke diseksi aorta dalam 
lima tahun jika hipertensi tidak diobati. Suatu area yang menjadi perhatian 



perawat adalah yang berhubungan dengan diet rendah garam yang sesuai dengan 
tekanan tinggi yang diderita oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya hipertesi.  

 Modifikasi pola hidup dengan mematuhi diet merupakan langkah 
pencegahan yang baik bagi penderita hipertensi agar tidak kambuh penyakitnya, 
seperti pengaturan menu yang tepat bagi penderita yang megalami hipertensi 
dapat dilakukan dengan salah satu cara diantaranya diet rendah garam, yang 
terdiri dari diet rendah garam ringan (konsumsi garam 3,75 – 7,5 gram per hari), 
diet rendah garam menengah (1,25 – 3,75 gram per hari) dan diet rendah garam 
berat (kurang dari 1,25 gram per hari) (Tri Wahyuni, 2008).  
 
 
METODE PENELITIAN 
 Desain penelitian  yang digunakan pada penelitian ini adalah analitik cross 
sectional yaitu penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau 
observasi data variabel  dependent dan independent hanya satu kali, pada saat 
penelitian. populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh klien 
yang datang  ke Puskesemas Pasongsongan Kabupaten Sumenep Maduara. Besar 
sampel sebanyak 36 responden. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah penelitian ini menggunakan sistem simple Random sampling. 
Pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi.  Setelah 
memperoleh data yang dibutuhkan maka langkah selanjutnya data tersebut 
ditabulasi kemudian dianalisa dengan mengunakan uji statistik menggunakan uji 
korelasi spermant rank (Rho).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Data Umum 

Data umum berisi karakteristik yang meliputi usia, jenis kelamin, 
pendidikan, pekerjaan dan status hubungan diet rendah Garam dari responden 36 
responden, umur. Hasil penelitian dari 36 responden dengan patuhan diet rendah 
garam dan terjadi kekambuhan pada pasien Hipertensi di wilayah Kecamatan 
Pasongsongan Kabupaten Sumenep didapat hasil seperti diagram  di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Karakteristik responden menurut umur pada pasien Hipertensi 

26%

28%

3%
5%

5%
7%

14%

12%

23-28 tahun 29-34 tahun 35-40 tahun
36-40 tahun 41-46tahun 47-52 tahun

51-55 tahun 53-58 tahun 59-64 tahun
 

Diargam 1. Karakteristik Umur pada Pasien Hipertensi di Wilayah  
Puskesmas Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep 
pada bulan Juli 2010. 

 
Berdasarkan diagram diatas menunujukkan 33% respondn berumur 

53-58 tahun dan 47- 52 tahun dengan jumlah responden 31%, 16% 
responden berumur 23-28 tahun,  85 responden berumur 29-34 tahun dan 
6% responden berumur 35-40 tahun, 3 responden berumur 41-46 tahun, 
3% responden berumur 59-64 tahun. 

 
2) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada pasien Hipertensi 

58%
42%

Perempuan Laki-laki
 

Diagram 5.2 Karakteristik Jenis Kelamin pasien Hipertensi di Wilayah 
Puskesmas Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep 
pada bulan Juli 2010. 

 
Berdasarkan diagram pie diatas menunjukkan 58% responden 

perempuan dan 42% responden laki-laki. 
 
 
 
 
 
 



3) Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan pada pasien Hipertensi 

22%

67%

11%

SD/MI SMP SMA
 

Diagram 5.3 Karakteristik Pendidikan pada Pasien Hipertensi di Wilayah 
Puskesmas Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep 
pada bulan Juli 2010. 

 
Berdasarkan diagram  diatas menunjukkan 67% responden lulusan 

SD/MI, 22% responden lulusan SMP dan 11% responden lulusan SMA. 
Jadi sebagian besar lulusan sekolah SD (67%) dan sebagian kecil lulusan 
SMA (11%). 

 
4) Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada pasien Hipertensi 

6%11%8%

75%

Tidak bekerja Pedagang Petani/Nelayan Wiraswasta
 

Diagram 5.4 Karakteristik Pekerjaan pada Pasien Hipertensi di Wilayah 
Puskesmas Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep 
pada bulan Juli 2010. 

 
Berdasarkan diagram di atas menunjukkan 75% Tani/Nelayan, 11% 

responden tidak bekerja, 8% bekerja sebagai wiraswasta, 6% bekerja sebagai 
pedagang. 

 



Data khusus 

1) Identifikasi Kepatuhan diet rendah garam pada pasien hipertensi di 
Wilayah Puskesmas kecamatan Pasongsongan Kabupaten sumenep 
pada bulan  Juni 2010. 

45%

33%22%

patuh kurang patuh tidak patuh
 

Diagram 5.5 Karateristik Kepatuhan Diet rendah garam pada Pasien 
Hipertensi di Wilayah Puskesmas Kecamatan 
Pasongsongan bulan Juli 2010 

  Berdasarkan diagram di atas didapatkan bahwa Kepatuhan diet 
rendah garam pada pasien hipertensi yang berperan patuh dengan 
jumlah  responden 33% dan kepatuhan diet rendah garam yang 
berperan kurang patuh dengan jumlah responden 45% serta kepatuhan 
diet rendah garam yang tidak patuh terdapat 22% responden di Wilyah 
Puskesmas Kecamtan Pasosongan Kabupaten sumenep. 
 

2) Identifikasi Kekambuhan pada Pasien hipertensi di Wilayah 
Puskesmas Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep 
 

67%

33%

kambuh tidak kambuh
 

Diagram  5.6 Karateristik Kekambuhan pada Pasien Hipertensi Di 
Wilayah Puskesmas Kecamatan Pasongsongan 
Kabuapten Sumenep pada bulan juli 2010. 

 



  Berdasarkan diatas didapatkan bahwa kekambuhan pada pasien 
hipertensi yang berperan kambuh dengan jumlah 12 reponden (33.3%) 
dan kekambuhan pada pasien hipertensi yang berperan tidak kambuh 
24 responden (66.7%) Diwilayah Puskesmas Pasongsongan Kabupaten 
Sumenep 
 

3) Hubungan antara kepatuhan diet rendah garam dan terjadinya pada 
pasien hipertensi diwilayah kecamatan Pasongsongan Kabuapaten 
Sumenep. 

 Tabel 5.3 Hubungan antara kepatuhan diet rendah garam dan 
terjadinya kekambuhan pada pasien hipertensi diwilyah Puskesmas 
Pasongsongan Kabupaten Sumenep 

 
No Kepatuhan diet rendah 

garam 
Kekambuhan pada pasien 
hipertensi 

Total 

kambuh Tidak kambuh  
1 Patuh 1(2.8%) 11(30,5%) 12(33.3%)

2 Kurang patuh 8(22,2%) 8(22.2%) 16(44,5%)

3 Tidak patuh 3(8,3%) 5(13.9%) 8(22,2%)

 Total 12(33.3%) 24(66.7%) 36(100%)

r =  0.362, p = 0.030 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 36 responden 

sebagian besar kepatuhan diet rendah garam yang berperan patuh dengan 
jumlah 33% responden sedangkan sebagian kecil berpern patuh dengan 
jumlah 1 responden (2.8%)mengalami kambuh.  
Dari uji statistik Sperman Rho dengan hasil diatas koefisien korelasi 
0.362 berarti hubungan  derajat tingkat kekuatan cukup kuat berada 0.25-
0.5 maka diakatakan cukup kuat dan signifikan p =  0.030 lebih kecil dari 
0.05 maka diputuskan Ho ditolak maka artinya ada  hubungan antara 
kepatuhan diet rendah garam dan terjadinya kekambuhan pada pasien 
hipertensi di Wilyah Puskesmas Kecamatan Pasongsongan Kabuapten 
Sumenep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5) Pembahasan 

1)  Identifikasi kepatuhan diet rendah garam pada pasien hipertensi           
diwilayah puskesmas kabupaten sumenep pada bulan juli 2010 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukakan 
bahwa sebagian besar kepatuhan diet rendah garam  yang berperan patuh 
dengan jumlah 33% responden, berperan kurang patuh dengan jumlah 
45% responden dan berperan tidak patuh dengan jumlah 22% responden. 

Kepatuhan diet dipengaruhi tantangan dengan pendidikan dimana 
semakin tinggi tingkat pendidikan diperoleh dari pendidapkan semakin 
luas pengetahuan dan kepatuhannya.Ilmu pengetahuan tid lak diperk 
mutlak diperoleh dari penedidikan saja, tetapi dapat juga diperoleh dari 
pendidikan non formal seperti dari media masa, buku dan lainnya( 
Notoatmojo. 2003). Kepatuhan adalah perilaku positif penderita dalam 
mencapai tujuan terapi (Degret et al. 1998). Menurut Decision theory 
(1985) penderita adalah pengambil kepatuhan dan kepatuhan sebagai 
hasil pengambilan keputusan. Patuh adalah suka menurut perintah, taat 
pada penderita atau aturan. Sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai 
aturan dan disiplin. Seseorang dikatakan patuh berobat bila ingin datang 
ke petugas kesehatan yang telah ditentukan sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan serta melaksanakan apa yang dianjurkan oleh petugas (Niven, 
2000). Diet adalah makanan dan minuman yang jumlahnya 
diperhitungkan untuk tujuan tertentu (Hendtra T. Laras man, 2003). Diet 
rendah garam adalah diet dengan mengkonsumsi makanan tanpa garam 
atau rendah sodium/natrium (Purwati, S, 2002). Diet rendah garam pada 
dasarnya adalah diet biasa yang dimasak dan dimakan tanpa garam. 
Disamping itu penggunaan bahan makanan yang kandungan natriumnya 
tinggi dalam diet ini dikurangi  (Moenyi, S, 2007 

Berdasarkan hasil dari atas kepatuhan diet rendah garam pada 
pasien sesuai dengan diet hipertensi untuk mencapai tujuan tetapi 
sehingga pasien hipertensi dapat melakukan diet rendah garam sesuai 
dengan aturan jenis, jumlah dan jadwal,untuk proses penyembuhan dan 
pemulihan pada pasien hipertensi.  Hal ini sebagai perilaku makan 
pasien sesuai dengan diet hipertensi untuk mencapai tujuan terapi diet 
yang telah ditentukan, karena kepatuhan diet rendah garam sangat 
berpengaruh untuk menjaga kestabilan tekanan darah tinggi pada pasien 
hipertensi dan mempercepat proses penyembuhan pasien. 

 
 
 

2) Identifihan kekambuhan pada pasien hipertensi diwilayah  puskesmas 
Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep pada bulan Juli 2010. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 
sebagian kekambuhan pada pasien hipertensi yang berperan kambuh 
dengan jumlah 12 responden (33%) dan berperan tidak kambuh dengan 



jumlah 24 responden (67%) diwilayah Puskesmas kecamatan 
Pasongsongan kabupaten sumenep. 

Kekambuhan adalah klien yang penyakitnya mengalami kambuh 
kembali setelah klien mendapat serangan yang pertama kali dan kambuh 
kembali dalam kurun waktu satu tahun(Yuliana, 2002). Klien 
mengalami tanda dan gejala hipertensi seperti nyeri kepala, telinga 
berdengun, merasa berat ditengkuk, mata berkunang, pusing dan sukar 
tidur. Selama berkunjung biasanya mengkonsumsi berbagai makanan 
dan minuman, Jika dikomsumsi oleh klien yang sudah mempuyai  
riwayat penyakit hipertensi maka tekanan darah menjadi kambuh dan 
tidak terkontol (Yuliana, 2002). Sedangkan Kekambuhan Hipertensi 
adalah peningkatan tekanan darah kembali satu tahun minum obat 
disebabkan tidak menjalankan pola hidup yang sehat seperti diet yang 
tepat, olahraga, berhenti merokok dan tidak terkontrol  secara  teratur 
(Lili Marliana, 2008). 

Berdasarkan hasil di atas bahwa kekambuhan penyakit pada 
pasien hipertensi yang sering terjadi tanda dan gejala seperti nyeri 
kepala, telinga berdengun dan berat ditengkuk. Maka dari itu 
perawat/pelayanan kesehatan memberikan penyuluhan tentang 
pencegahan terjadinya kekambuhan hipertensi dan diharapkan klien 
mematuhinya. 

 
3) Hubungan antara kepatuhan diet Rendah Garam dan terjadinya  

terjadinya Kekambuhan pada Pasien di Wilayah Puskesmas Kecamatan 
Pasongsongan Kabupaten Sumenep. 

Berdasarkan tabel diatas  menunjukkan bahwa dari 36 responden 
sebagian besar berperan patuh dengan jumlah 11 responden (30.5) idak 
mengalami kambuh dan sebagian kecil berperan patuh dengan jumlah 1 
responden (2.8%) mengalami kambuh. rosentaseapat dilihat dari 
koefisien relasi (r) =  0.362 dan signifikan (p) =0.030 artinya Ho ditolak 
maka ada hubungan antara kepatuhan diet rendah garam dan terjadinya 
kekambuhan pada pasien hipertensi  diwilayah Puskesmasa Kecamatan 
Pasongsongan Kabupaten Sumenep  pada bulan juli 2010. Dari uji 
statistik Sperman Rho dengan hasil diatas merupakan hungan derajat 
tingkat kekuatan cukup kuat dengan korelasi (0.25-0.50) maka dapat 
dikatakan cukup kuat, hal ini diketahui dari tingkatan derajat kekuatan 
dalam Sperman Rho. 

Kepatuhan diet rendah garam dalam kesehatan mempunyai lebih 
baik untuk mencegah terjadinya timbulnya kekambuha, karena 
kepatuhan merupakan perilaku positif klien dalam mencapai tujuan 
terapi (Degret et al.19980. dalm perilaku sehat dapat dipengaruhi oleh 
kebiasaan oleh karenan itu perlu dikembangkan suatu strategi yang 
bukan hanya untuk mengubah perilaku tetapi juga mempertahankan 
perubahan tersebut. Perliaku peningkatan kesehatan , apabila seseorang 
dalam keadaan sehat. Perlu dijelaskan bahwa kesehatan itu sangat 
dinamis dan realtif, maka dari itu orang yang sehat pun perlu 



diupayakan mencapai tingkat kesehatan yang optimal mungkin 
(Soekidjo, 2003). Kekambuhan merupakan klien dimanan penyakitnya 
kembali setelah klien mendapat seangan yang pertama kali dan kambuh 
kembali dalam kurun waktu satu tahun (Yuliana,2002). 

Berdasarkan hasil di atas antara kepatuhan diet rendah garam 
dan terjadinya kekambuhan pada pasien hipertensi dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yang terdiri dari predisposing faktor (Pengetahuan, 
sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai- nilai) dan factor pendukung 
(Lingkungan fisik, fasilitas sarana kesehatan). Kepatuhan adalah 
perilaku posisitif penderita dalam mencapai tujuan terapi. Faktor- farto 
yang mempengaruhi kepatuhan diantaranya : penetalaksanaan tentang 
instruksi, tingka pendidikan, kesakitan dan pengobatan, keyakinan, 
sikap dan kepribadian, dukungan keluarga, tingkat ekonomi, dukungan 
sosial). Sebagian besar pasien patuh terhdap diet rendah garam dan 
tidak mengalami kekambuhan. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 

1) Kepatuhan diet rendah garam pada pasien hipertensi di Wilayah Puskesmas 
Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep sebagian besar kepatuhan diet 
rendah garam yang berperan kurang patuh. 

2) Kekambuhan pada Pasien Hipertensi di wilayah Puskesmas Kecamatan 
Pasongsongan Kabupaten Sumenep sebagian besar yang tidak kambuh.  

3) Terdapat hubungan antara kepatuhan diet rendah garam dan terjadinya 
kekambuhan pada pasien hipertensi di Wilayah Puskesmas  Pasongsongan 
Kabuapaten Sumenep yang dibuktikan dengan  sebagian pasien patuh terhadap 
diet rendah garam dan tidak mengalami kekambuhan. 

 
Saran 

Beberapa saran yang diberikan oleh peneliti berkenaan dengan hasil penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 

1) kepatuhan diet rendah hipertensi perlu ditingkatka terutama dalam 
melaksanakan diet rendah garam. 

2) Peneliti perlu memberikan informasi dan pendidikan kepada pasien hipertensi 
sehingga penyakitnya terkontrol 

3) Bagi penelitian berikutnya perlu dilakukan perbaikan terkait faktor dominan 
tentang kepatuhan diet rendah garam. 
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