ORIGINAL ARTICLE
Intisari Sains Medis 2020, Volume 11, Number 1: 198-204
P-ISSN: 2503-3638, E-ISSN: 2089-9084

Published by DiscoverSys

Gambaran kualitas hidup peserta Pos Binaan
Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM)
dengan kejadian hipertensi di wilayah kerja Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Abang I,
Karangasem, Bali, Indonesia

CrossMark

I Putu Sakamekya Wicaksana Sujaya,1* Ni Made Sri Nopiyani,2 Ni Wayan Meni2
ABSTRACT
Background: Hypertension is a disease that is a significant problem
in the world. The prevalence of hypertension worldwide based on
JNC-7 covers more than two-thirds of individuals after the age of
65 years. Hypertension can have an impact on the quality of life of
patients which is influenced by various complications. PTB with the
occurrence of hypertension in UPT Puskesmas Abang I, Karangasem,
Bali, Indonesia.
Methods: A cross-sectional study with a total sampling technique
was conducted to the 5 villages in the Abang I Public Health Services
during September-October 2018. A total of 48 respondents who meet
the inclusion and exclusion criteria were included in this study. The
variables assessed included gender, age group, level of education,
occupational status, degree of hypertension, and overall quality of

life among respondents based on the SF-36 questionnaire. Data were
analyzed using SPSS software version 17 for Windows.
Results: The gender proportion of females and males did not differ
(50.00%). Most respondents were ≥ 65 years-old (54.17%), followed
by low education level (85.42%), jobless (52.08%), hypertension (HT)
grade II (56.25%), Rerata systolic blood pressure 159.5±18 mmHg, and
diastolic blood pressure of 93±8 mmHg. Most respondents have a good
quality of life in the domain of physical roles (100.00%), health (58.33%),
vitality (60.41%), emotions (64.58%), and mental health (58.33%).
Conclusion: The quality of life among respondents with hypertension
at UPT Abang I Public Health Services, Karangasem, Bali, Indonesia
showed good results in the domains of a physical role, health, vitality,
emotions, and mental health.
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Latar Belakang: Hipertensi adalah salah satu penyakit yang menjadi
masalah utama di dunia. Prevalensi hipertensi di seluruh dunia
berdasarkan JNC-7 mencakup lebih dari dua pertiga individu setelah
usia 65 tahun. Hipertensi dapat berdampak pada kualitas hidup pasien
dimana dipengaruhi oleh berbagai komplikasi penyertanya. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas hidup peserta
POSBINDU PTM dengan kejadian hipertensi di UPT Puskesmas Abang
I, Karangasem, Bali, Indonesia.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dengan
teknik Total Sampling pada 5 Desa di Kawasan UPT Kesmas Abang
I selama September-Oktober 2018. Sebanyak 48 orang yang telah
memasuki kriteria inklusi dan eksklusi dimasukkan dalam penelitian
ini. Variabel yang dinilai meliputi jenis kelamin, kelompok usia, tingkat
pendidikan, status pekerjaan, derajat hipertensi, dan kualitas hidup

responden secara keseluruhan berdasarkan kuisioner SF-36. Data
dianalisis menggunakan piranti lunak SPSS versi 17 untuk Windows.
Hasil: Proporsi jenis kelamin perempuan dan laki-laki tidak berbeda
(50%). Sebagian besar pasien berusia ≥ 65 tahun (54,17%), diikuti
dengan pendidikan rendah (85,42%,), tidak bekerja (52,08%,),
hipertensi (HT) derajat II (56,25%), rata-rata tekanan darah sistolik
159.5±18 mmHg, dan tekanan darah diastolik 93±8 mmHg. Sebagian
besar responden memiliki kualitas hidup yang baik pada domain
peran fisik (100,00%), kesehatan (58,33%), vitalitas (60,41%), emosi
(64,58%), dan kesehatan mental (58,33%).
Kesimpulan: Kualitas hidup responden dengan hipertensi di UPT
Puskesmas Abang I, Karangasem, Bali, Indonesia menunjukkan hasil
yang baik pada domain peran fisik, kesehatan, vitalitas, emosi, dan
kesehatan mental.
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PENDAHULUAN
Hipertensi adalah salah satu penyakit yang menjadi
masalah utama di dunia. Menurut Joint National
Committee on Prevention, Detection, Evaluation
and Treatment of High Blood Pressure (JNC-7),
hipertensi terjadi pada lebih dari dua pertiga individu setelah usia 65 tahun.1 Data dari Framingham
Heart Study, pada pria dan wanita yang bebas
hipertensi pada usia 55 tahun menunjukkan akan
terjadi pengembangan hipertensi sampai usia
80 tahun dengan persentase 91%-93%.2 Pada tahun
2005, kematian yang diakibatkan oleh penyakit
jantung dan pembuluh darah di Indonesia adalah
sebesar 26,3%, dengan faktor utama yang mempengaruhi adalah hipertensi.3 Hipertensi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 2 kali
lipat, meliputi penyakit jantung koroner, gagal
jantung kongestif, stroke iskemik dan hemoragik,
gagal ginjal, dan penyakit arteri perifer.4 Berkaitan
dengan hal tersebut maka hipertensi telah dianggap
sebagai salah satu faktor risiko utama terjadinya
kematian.4
Masalah kualitas hidup pasien dewasa ini
mendapat perhatian yang sungguh- sungguh
karena penatalaksanaan penyakit diharapkan
tidak hanya menghilangkan gejala tapi juga dapat
meningkatkan kualitas hidup. Peningkatan jumlah
penderita hipertensi terutama pada lansia dengan
segala masalah biopsikososial yang ditimbulkan
telah berakibat pada penurunan kualitas hidup
penderitanya.5 Pada penelitian yang dilakukan oleh
Trevisol DJ dkk ditemukan bahwa pada individu
yang menderita hipertensi, memiliki kualitas hidup
yang lebih rendah dibandingkan pada individu
dengan tekanan darah yang normal (normotensi).6
Kualitas hidup telah menjadi perhatian oleh banyak
ahli sejak akhir tahun 1980-an. Kualitas hidup tidak
hanya menyangkut penilaian individu terhadap
posisi mereka dalam hidup, melainkan juga adanya
konteks sosial dan juga konteks lingkungan sekitar
yang juga mempengaruhi kualitas hidup. Penelitian
Hayes DK dkk diketahui bahwa 30% responden
yang menderita hipertensi cenderung menyebutkan bahwa dirinya memiliki status kesehatan yang
buruk dibandingkan dengan yang tidak hipertensi.7 Kualitas hidup mendeskripsikan istilah yang
merujuk pada emosional, sosial dan kesejahteraan
fisik seseorang, juga kemampuan mereka untuk
berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.8 Pada
responden lansia dengan hipertensi memiliki kualitas hidup yang buruk lebih banyak dibandingakan
dengan kualitas hidup normotensif.
Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Bali,
hipertensi esensial berada pada urutan kedua dari
10 Besar Penyakit pada Pasien Rawat Jalan di RSUD
di Provinsi Bali tahun 2014 dengan jumlah 6801
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penderita.9 Pada wilayah kerja Puskesmas Abang
I, hipertensi merupakan penyakit tidak menular
terbanyak kedua setelah artritis. Pada tahun 2016,
jumlah insidens hipertensi terdaftar di Puskesmas
Abang 1 adalah 488 orang. Namun, tahun ini,
besar insidens meningkat yaitu sejumlah 490 orang
tehitung dari bulan Januari sampai bulan Agustus
2018.10 Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas
Abang I.
POSBINDU adalah pusat bimbingan pelayanan
kesehatan yang dikelolah dan diselenggarakan
untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan
teknis dari petugas kesehatan dalam rangka pencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera. Secara
umum, upaya kesehatan yang terdiri dari dua
unsur utama yaitu upaya kesehatan masyarakat dan
perorangan yang diselenggarakan oleh Puskesmas
Abang I untuk pengendalian penyakit tidak menular termasuk hipertensi, obesitas dan kanker serviks
adalah Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak
Menular (POSBINDU PTM) melalui sosialisasi
gaya hidup sehat dan melalui skrining terhadap
masyarakat yang berumur 18 tahun ke atas. Hasil
wawancara awal menunjukkan bahwa POSBINDU
wilaya kerja Puskesmas Abang I memiliki kegiatan
yang cukup komprehensif, pemeriksaan kesehatan,
pemberian makanan tambahan (PMT), senaman
lansia, pembinaan spiritual, serta program
rekreasi namun belum pernah ada penelitian yang
mengukur manfaat POSBINDU terhadap kualitas hidup peserta. Oleh karena itu penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui ada gambaran kualitas hidup peserta POSBINDU PTM di Puskesmas
Abang 1, Karangasem menggunakan instrumen
kualitas hidup 36-item Short-Form and Health
Survey (SF-36).

METODE
Rancangan penelitian ini adalah potong lintang
deskriptif dengan menggunakan teknik Total
Sampling pada 5 desa Kawasan UPT Kesmas Abang
I selama periode September-Oktober 2018. Proses
pengumpulan data dilakukan di POSBINDU yang
berada di wilayah kerja Puskesmas Abang I terhadap 48 responden yang telah memenuhi kriteria
inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi penelitian ini
adalah terdiagnosis hipertensi sesuai data penanggung jawab Program Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular (P2PTM), tinggal di wilayah kerja
Puskesmas Abang I, terdaftar sebagai peserta
POSBINDU sesuai data dari Bidan yang bertanggung jawab di tiap desa tempat diselenggarakannya POSBINDU dan bersedia menjadi responden
penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi adalah
responden menolak berpartisipasi, pasien dengan
199
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kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk
berpartisipasi, maupun pasien tidak kooperatif
Data penelitian ini merupakan data primer,
dimana semua data yang diperlukan diperoleh
dari hasil penyebaran kuesioner. Kuesioner yang
digunakan adalah kuesioner mengenai karakteristik sosiodemografis responden, tekanan darah
dan derajat hipertensi, kuesioner Short Form -36
(SF-36) (instrument baku untuk menilai kualitas
hidup terutama untuk pasien yang menderita
penyakit kronis).
Data yang merupakan hasil tahap pengumpulan data akan diolah melalui beberapa tahapan
sebagai berikut yakni editing, recoding, scoring,
entering, dan tabulating. Data selanjutnya dianalisis
menggunakan bantuan perangkat lunak Statistical
Package for the Social Science (SPSS) versi 17 untuk
Windows. Karakteristik subjek serta kualitas hidup
responden akan disajikan secara deskriptif dalam
bentuk tabel distribusi frekuensi. Selain itu data
yang tersedia dilakukan tabulasi silang antara kualitas hidup dalam 8 domain dengan karakteristik
sosiodemografis, dalam kasus ini kelompok usia,
dan status pekerjaan dan derajat hipertensi.

HASIL PENELITIAN
Hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa perbandingan jumlah responden laki-laki dan perempuan
adalah sama besar yaitu masing-masing sebanyak
24 orang (50,00%). Rentang usia ≥ 65 tahun, atau

kategori lansia sebanyak 26 orang (54,17%) lebih
banyak dibandingkan dengan responden dengan
usia <65 tahun (Tabel 1). Dilihat dari faktor tingkat pendidikan, proporsi terbanyak yakni responden dengan tingkat pendidikan rendah sebanyak
41 orang (85,42%). Status pekerjaan responden
penelitian lebih banyak responden yang tidak
bekerja yaitu 25 orang (52,08%) dibandingkan
dengan status perkerjaan responden yang bekerja
yaitu 23 orang (47,91%). Sedangkan berdasarkan
hasil pengukuran tekanan darah pada 48 responden pada saat pelaksanaan POSBINDU didapatkan 27 orang (56,25%) menderita Hipertensi
derajat II dan 21 responden (43,75%) menderita
Hipertensi derajat I (Tabel 1). Hasil pengukuran
rata-rata tekanan darah sistolik responden adalah
159,5±18 mmHg dan tekanan darah diastolik 93±8
mmHg (Tabel 1).
Berdasarkan Tabel 2, nilai rerata dari seluruh
domain tidak ada yang mencapai nilai 60, dan skor
cut off berkisar antara 25 (nilai median dari peran
fisik) sampai 66 (median dari peran emosional).
Pada domain fungsi fisik, sebanyak 52% responden
(25 orang) memiliki kualitas hidup di bawah nilai
Rerata (53.5) yang berarti buruk. Sebanyak 56%
responden (27 orang) mendapatkan nilai buruk
pada domain nyeri tubuh dengan cut off score
berupa nilai Rerata 54.4 (Tabel 2). Pada domain
peran fisik, 100% (48 orang) mendapatkan nilai di
atas cut off score, namun ini bisa jadi disebabkan
karena nilai median yang digunakan sebagai cut

Tabel 1 Karakteristik responden berdasarkan sosiodemografi
Karakteristik

Frekuensi (N=48)

Proporsi (%)

Laki-laki

24

50,00%

Perempuan

24

50,00%

< 65 tahun

22

45.83%

≥ 65 tahun

26

54.17%

Pendidikan Rendah

41

85,42%

Pendidikan Tinggi

7

14,58%

Bekerja

23

47,91%

Tidak Bekerja

25

52,08%

Derajat I

21

43,75%

Derajat II

27

56,25%

Rerata±SB

Jenis Kelamin

Kelompok Usia

Tingkat Pendidikan

Status Pekerjaan

Derajat Hipertensi (HT)

Tekanan Darah (mmHg)
Sistolik
Diastolik
200

159.5±18
93±8
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Tabel 2 Distribusi kualitas hidup responden secara keseluruhan
Domain Kualitas Hidup

Frekuensi (N=48)

Proporsi (%)

Rerata (Median) ± SB

Baik

23

47,91

53,5 (50) ± 29,1

Buruk

25

52,08

Baik

48

100,00

Buruk

0

0,00

Baik

21

43,75

Buruk

27

56,25

Baik

28

58,33

Buruk

20

41,67

Baik

29

60,41

Buruk

19

39,59

Baik

24

50,00

Buruk

24

50,00

Baik

31

64,58

Buruk

17

35,42

Baik

28

58,33

Buruk

20

41,67

Fungsi Fisik

Peran Fisik
47.92 (25) ± 27,7

Nyeri Tubuh
54,4 (50) ± 25,3

Kesehatan Umum
58,5 (60) ± 20,3

Vitalitas
50,0 (51) ± 26,2

Fungsi Sosial
57,5 (56.5) ± 17,0

Peran Emosi
59,0 (66) ± 19,5

Kesehatan Mental
51,2 (52) ± 20,0

Tabel 3 Perbedaan nilai kualitas hidup SF-36 berdasarkan usia
Usia (Rerata ± SB)
Domain

< 65 tahun

≥ 65 tahun

Perbedaan Rerata

P

Fungsi Fisik

72,50 ± 22,77

37,50 ± 24,05

35,00

0,000

Peran Fisik

67,05 ± 28,23

31,73 ± 13,37

35,31

0,000

Nyeri Tubuh

65,41 ± 19,75

45,04 ± 26,12

20,37

0,004

Kesehatan Umum

66,14 ± 15,27

52,12 ± 22,00

14,02

0,015

Vitalitas

61,50 ± 19,59

39,60 ± 27,20

21,92

0,003

Fungsi Sosial

65,14 ± 14,15

51,12 ± 16,90

14,02

0,003

Peran Emosi

64,62 ± 20,01

56,69 ± 19,16

7,50

0,186

Kesehatan Mental

62,70 ± 12,74

41,54 ± 20,28

21,14

0,000

off score domain peran fisik terlampau kecil, yaitu
hanya sebesar 25. Pada domain kesehatan secara
umum, 58% responden (28 orang) memiliki nilai
di atas cut off score yang berarti jumlah responden dengan kesehatan umum baik lebih banyak
daripada responden dengan kualitas hidup buruk
secara umum, dimana cut off score yang dipakai
adalah nilai Rerata (58.5) (Tabel 2).
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Pada domain vitalitas didapatkan 60% responden (29 orang) mendapat skor baik di atas nilai
cut off menggunakan nilai Rerata sebesar 50. Pada
domain peran emosi, 65% responden memperoleh nilai di atas nilai cut off menggunakan nilai
median yaitu 66, dan masuk dalam kualitas baik.
Selanjutnya 58,3% responden (28 orang) mendapatkan nilai baik pada domain kualitas mental,
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Tabel 4 Perbedaan derajat hipertensi terhadap nilai kualitas hidup SF-36
Derajat Hipertensi (Rerata ± SB)
Domain

Derajat I

Derajat II

P

Fungsi Fisik

76,19 ± 18,29

35,93 ± 23,33

40,26

0,000

Peran Fisik

61,90 ± 31,24

37,04 ± 18,82

24,87

0,001

Nyeri Tubuh

67,24 ± 21,54

44,37 ± 23,81

22,87

0,001

Kesehatan Umum

67,38 ± 17,36

51,67 ± 20,00

15,71

0,006

Vitalitas

62,10 ± 20,98

39,93 ± 26,05

22,62

0,003

Fungsi Sosial

66,38 ± 14,75

50,67 ± 15,70

15,71

0,001

Peran Emosi

64,00 ± 20,14

54,81 ± 18,38

9,18

0,106

Kesehatan Mental

64,52 ± 12,73

40,89 ± 18,79

23,63

0,000

karena mendapatkan skor di atas cut off point
yang digunakan yaitu nilai Rerata 51,2 (Tabel 2).
Kualitas hidup pada domain fungsi sosial memiliki
frekuensi responden dengan kualitas hidup baik
yang sama banyaknya dengan frekuensi responden
dengan kualitas hidup buruk yaitu masing-masing
sebesar 50% (24 orang) (Tabel 2).
Pada Tabel 3, hasil penelitian menunjukkan
terdapat perbedaan kualitas hidup yang bermakna
antara responden kelompok usia <65 tahun dibandingkan dengan responden pada kelompok usia ≥65
tahun pada beberapa domain yaitu: Fungsi fisik,
peran fisik, nyeri tubuh, kesehatan umum, vitalitas, fungsi sosial, dan kesehatan mental (p<0,05).
Sedangkan perbedaan yang tidak bermakna
(p>0,05) hanya ditemukan pada domain peran
emosi (Tabel 3).
Perbedaan rerata skor dari tiap domain antara
kelompok usia <65 tahun dan ≥65 tahun adalah
35,00 pada domain fungsi fisik, 35,31 pada domain
peran fisik, 20,37 pada domain nyeri tubuh,
14,02 pada domain kesehatan umum, 21,92 pada
domain vitalitas, 14,02 pada domain fungsi sosial,
7,5 pada domain peran emosi, 21,14 pada domain
kesehatan mental (Tabel 3).
Pada Tabel 4, hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebagian besar domain kualitas hidup
kelompok responden dengan Hipertensi derajat I
memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok responden dengan hipertensi
derajat II secara bermakna (p<0,05). Dari delapan
domain penilaian kualitas hidup, 6 domain memiliki perbedaan yang bermakna (p<0,05) yaitu pada
domain fungsi fisik, peran fisik, nyeri tubuh, vitalitas, fungsi sosial, dan kesehatan mental. Sedangkan
2 domain lainnya memiliki nilai perbedaan yang
tidak bermakna (p>0,05) yaitu pada domain kesehatan secara umum dan peran emosi (Tabel 4).
Perbedaan rerata skor dari tiap domain antara
responden dengan Hipertensi derajat I dan derajat
II adalah sebagai berikut: 40,26 pada domain fungsi
fisik, 24,87 pada domain peran fisik, 22,87 pada
202
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domain nyeri tubuh, 15,71 pada domain kesehatan
umum, 22,62 pada domain vitalitas, 15,71 pada
domain fungsi sosial, 9,18 pada domain peran
emosi, 23,63 pada domain kesehatan mental
(Tabel 4).

PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukan kualitas hidup peserta
POSBINDU dengan hipertensi memiliki kualitas hidup yang buruk pada domain fungsi fisik.
Penelitian ini serupa dengan penelitian yang telah di
lakukan oleh Agusti MRP yang mengatakan bahwa
terjadinya komplikasi pada hipertensi berimplikasi
dengan terjadinya penurunan fungsi fisik pada
penderita hipertensi.11 Berdasarakan penelitian
serupa sebelumnya, 62.1% pasien dengan hipertensi mengalami komplikasi ke jantung, sedangkan
yang mengalami komplikasi pada pembuluh darah
perifer dan mata sebesar 10.3%, komplikasi pada
otak 21% dan komplikasi pada ginjal 25.2%.11 Pada
domain nyeri tubuh kualitas hidup yang buruk
pada peserta POSBINDU lebih tinggi, hal ini bisa
disebabkan karena gejala hipertensi memberikan
nyeri pada penderitanya khususnya nyeri pada
kepala dan mata dan komplikasi pada hipertensi
seperti stroke, gagal ginjal dan penyakit jantung
juga ikut berperan dalam nyeri yang dialami oleh
penderita hipertensi.12 Namun perbandingan
proporsi responden dengan kualitas hidup yang
baik dan buruk pada tiap domain tidak berbeda
jauh, sehingga dibutuhkan antisipasi pada tiap
domain agar tidak terjadi peningkatan angka kualitas hidup yang buruk pada peserta POSBINDU.
Berdasarkan penelitian mengenai hubungan
kempok usia dengan kualitas hidup, total rata-rata
skor komponen kesehatan fisik responden usia <65
tahun lebih tinggi dibandingkan responden usia
≥65 tahun. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa responden hipertensi usia
<65 tahun memiliki rata-rata skor komponen kesehatan fisik lebih tinggi dibandingkan responden
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hipertensi usia > 65 tahun, disebabkan karena pada
saat terjadinya proses penuaan terjadi penurunan
fungsi tubuh sebagai akibat dari perubahan fisiologis dan fungsional, individu lebih rentan terhadap
penyakit kronis yang dapat mempengaruhi kualitas
hidup dan perubahan pada aspek fisik dan peran
fisik.13,14 Penelitian ini juga memaparkan adanya
perbedaan antara skor total komponen kesehatan
fisik yang disebabkan karena perbedaan antara
rata-rata domain fungsi fisik dan rata-rata domain
peran fisik terhadap responden usia < 65 tahun
dan responden usia ≥ 65 tahun. Rata-rata domain
fungsi fisik berusia < 65 tahun lebih baik dibandingkan responden berusia ≥ 65 tahun, hal ini dapat
disebabkan ketika terjadinya peningkatan usia dan
diikuti dengan terjadinya proses penuaan,responden mengalami keterbatasan dalam fungsi fisik dan
juga peran fisik
Penelitian lainnya yang serupa juga mengungkapkan bahwa kualitas hidup kelompok lansia
dengan hipertensi cenderung buruk terutama
pada domain kesehatan fisik.15 Hal ini disebabkan karena setelah memasuki masa lansia, maka
responden akan mengalami penurunan kesehatan
fisik sehingga responden menjadi malas melakukan
aktivitas fisik seperti olahraga dan bahkan dengan
semakin lamanya durasi penyakit, maka responden
cenderung tidak beraktifitas.15
Pada domain nyeri, terdapat perbedaan antara
rerata nilai responden usia <65 tahun dan responden >65 tahun. Nyeri pada hipertensi dapat
disebabkan oleh beberapa hal yaitu nyeri kepala
yang dirasakan oleh penderita hipertensi yang
menjadi salah satu tanda dan gejala hipertensi
serta komplikasi yang disebabkan oleh hipertensi
akan meningkatkan angka nyeri terutama pada
pasien lansia yang memiliki hipertensi dengan
berbagai macam komplikasi.16 Pada domain kesehatan umum terdapat perbedaan antara rerata
skor domain kesehatan umum terhadap responden usia <65 tahun dan responden ≥65 tahun.
Hal ini dikarenakan responden yang berusia <65
cenderung lebih rutin memeriksakan kesehatannya secara rutin pada pusat pelayanan kesehatan,
sedangkan responden dengan usia > 65 tahun
kurang rutin memeriksakan kesehatan umumnya
dikarenakan pada usia > 65 tahun kemampuan
untuk melakukan aktifitas akan semakin menurun
dan responden tidak dapat pergi sendiri untuk
memeriksakan kesehatannya sehingga dibutuhkanpendamping yang bersedia unttuk menemani
apabila ingin memeriksakan kesehatannya sendiri
seperti pada penelitian sebelumnya.14
Pada penelitian ini menunjukkan total ratarata skor komponen kesehatan mental responden
menunjukkan terdapat perbedaan antara rata-rata
total skor komponen kesehatan mental terhadap
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responden usia < 65 tahun dan responden usia ≥ 65
tahun. Penelitian Agusti MRP menunjukkan adanya
perbedaan antara usia <65 tahun dan >65 tahun
terhadap kualitas hidup pada komponen kesehatan
mental, yaitu responden usia <65 tahun memiliki
komponen kesehatan mental lebih buruk dibandingkan dengan responden usia <65 tahun.11 Hal itu
disebabkan karena ketika memasuki lansia orang
akan lebih mudah mengalami penyakit-penyakit
kronis salah satunya adalah hipertensi, orang yang
mendekati usia lansia cenderung akan mengalami
penurunan fungsi tubuh seperti penuruna fungsi
fisik, fungsi kognitifdan psikomotorik yang menyebabkan terganggunya kemampuan lansia untuk
melakukan aktifitas seperti bersosialisasi dengan
lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan
kondisinya akan semakin menurun dan diikuti
mental mulai menurun.11 Hal ini menyebabkan
penurunan kualitas hidup psikososial lansia
menurun ditandai dengan terdapat penurunan
kualitas hidup domain fungsi sosial, vitalitas dan
kesehatan mental.
Pada penelitian ini didapatkan bahwa komponen
peran emosi terhadap hipertensi derajat 2 skor
totalnya tertinggi sebanyak dibandingkan dengan
komponen lain pada derajat 2 tersebut. Demikian,
domain kesehatan mental dapat bertanggung jawab
untuk mengubah rasa sakit dan vitalitas domain
karena somatisasi disebabkan oleh kesadaran
memiliki penyakit. Fenomena ini telah ditunjukkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di
Jepang, yang mengamati bahwa perubahan dalam
domain kesehatan mental bertanggung jawab
untuk memperburuk domain HRQL lainnya yang
dinilai oleh SF-36.17
Di samping itu, hasil rata-rata skor domain
fungsi fisik responden di kecamatan Karangasem
memiliki rata-rata skor terendah dibandingkan
dengan skor domain peran fisik, nyeri tubuh, kesehatan umum, vitalitas, fungsi social, peran emosi,
dan kesehatan mental. Penelitian Dewhurst MJ
pada lansia di Tanzania, dimana didapatkan prevalensi hipertensi pada lansia cukup tinggi yaitu 69.9%
dari 2223 lansia.18 Hal ini juga sejalan dengan hasil
penelitian ini dimana kejadian hipertensi menempati sebagian besar kasus pada orang yang berusia
diatas 60 tahun.

SIMPULAN
Secara keseluruhan kualitas hidup peserta
POSBINDU PTM dengan hipertensi di wilayah
UPT kesmas Abang 1 memiliki skor yang buruk
pada domain fungsi fisik dan nyeri tubuh. Sebagian
besar peserta POSBINDU PTM memiliki kualitas
hidup yang baik pada domain peran fisik, kesehatan secara umum, vitalitas, fungsi social, domain
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peran emosi, dan kesehatan mental. Terdapat
perbedaan kualitas hidup yang signifikan antara
peserta POSBINDU dengan hipertensi yang berusia <65 tahun dan >=65 tahun dan antara peserta
dengan hipertensi derajat 1 dan 2.
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