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ABSTRAK 

 

Hipertensi primer merupakan penyakit tidak menular yang tidak diketahui 

penyebabnya yang tidak bisa disembuhkan namun dapat dikendalikan. Di 

Indonesia, jumlah pasien hipertensi primer cukup tinggi yaitu mencapai 32% dari 

total jumlah penduduk. Dampak dari hipertensi primer apabila tidak diatasi yaitu 

memicu timbulnya suatu penyakit dan meningkatkan angka morbiditas dan 

mortalitas. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hipertensi primer 

yaitu dengan melakukan penatalaksanaan hipertensi primer secara farmakologi dan 

nonfarmakologi. Salah satu hal yang mempengaruhi penatalaksanaan hipertensi 

primer pada pasien hipertensi primer adalah kayakinan atau self efficacy. Tujuan 

penelitian ini untuk mengidentifikasi Hubungan Self Efficacy Dengan 

Penatalaksanaan Pasien Hipertensi Primer Di Wilayah Kerja Puskesmas Tabanan 

II. Penelitian ini menggunakan rancangan analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Teknik sampling yang digunakan probability sampling yaitu simple 

random sampling dengan sampel 45 responden. Pengumpulan data menggunakan 

lembar kuesioner. Hasil dari 45 responden sebagian besar yaitu 30 orang (66,7%) 

memiliki self efficacy dalam kategori tinggi dan sebagian besar yaitu 24 orang 

(53,3%) memiliki penatalaksanaan hipertensi primer dalam kategori baik. Hasil 

analisis Rank Spearman diperoleh tingkat signifikan <0,05 yaitu 0,00 yang artinya 

ada Hubungan Self Efficacy Dengan Penatalaksanaan Pasien Hipertensi Primer Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Tabanan II. Diharapkan dengan self efficacy yang tinggi 

dan penatalaksanaan hipertensi primer yang baik tekanan darah pasien hipertensi 

primer dapat terkendali sehingga angka morbiditas dan mortalitas menurun. 
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ABSTRACT 

 

Primary hypertension is a non-communicable disease with an unknown cause 

that cannot be cured but can be controlled. In Indonesia, the number of primary 

hypertension patients is quite high, reaching 32% of the total population. The 

impact of primary hypertension if not addressed is to trigger the onset of a disease 

and increase morbidity and mortality rates. Efforts can be made to control primary 

hypertension by managing primary hypertension pharmacologically and non-

pharmacologically. One of the things that influences the management of primary 

hypertension in primary hypertension patients is self efficacy. The purpose of this 

study was to identify the Relationship of Self Efficacy with Management of Primary 

Hypertension Patients in the Work Area of Puskesmas Tabanan II. This research 

uses analytic design with cross sectional approach. The sampling technique used is 

probability sampling, namely simple random sampling with a sample of 45 

respondents. Data collection using questionnaire sheets. The results of 45 

respondents most of which are 30 people (66.7%) have self efficacy in the high 

category and the majority of which are 24 people (53.3%) have the management of 

primary hypertension in either category. The result of Spearman Rank analysis 

obtained a significant level <0.05 which is 0.00, which means there is a 

Relationship between Self Efficacy and Management of Primary Hypertension 

Patients in the Work Area of Puskesmas Tabanan II. It is expected that with high 

self efficacy and good management of primary hypertension the blood pressure of 

primary hypertension patients can be controlled so that morbidity and mortality 

rates decrease. 
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PENDAHULUAN 

Pola penyakit di Indonesia mengalami transisi epidemiologi selama dua 

dekade terakhir, yakni dari penyakit menular yang semula menjadi beban utama 

kemudian mulai beralih menjadi penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular 

yang utama di antaranya diabetes melitus, kanker, penyakit paru obstruktif kronik, 

dan hipertensi (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Penyakit hipertensi atau tekanan 

darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah persisten yang tidak memiliki 

gejala yang khas, sehingga seseorang yang mengidap hipertensi selama bertahun – 

tahun tidak menyadari sampai terjadi kerusakan organ vital yang cukup berat yang 

bahkan dapat menyebabkan kematian sehingga hipertensi menjadi salah satu 

penyakit tidak menular yang menyebabkan angka morbiditas dan mortalitas yang 

tinggi (Hafiz, 2016). Hipertensi dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu 

hipertensi primer (esensial) dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah 

hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Hipertensi jenis ini merupakan 90% 

kasus hipertensi yang banyak terjadi di masyarakat. Sedangkan hipertensi sekunder 

adalah tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh masalah kesehatan atau penyakit 

lain, seperti gangguan pada pembuluh darah, jantung, ginjal, atau sistem endokrin 

(Ibrahim, 2017). 

Menurut World Health Organization (WHO), jumlah data pasien hipertensi 

primer diseluruh dunia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Negara – 

negara berpendapatan tinggi memiliki prevalensi pasien hipertensi primer lebih 

rendah daripada negara berpenghasilan rendah atau sedang. Negara dengan 

ekonomi berkembang memiliki pasien hipertensi primer sebesar 40% sedangkan 

negara maju hanya 35%. Kasus hipertensi primer tertinggi berada di kawasan 

Afrika yaitu sebesar 40%, kawasan Amerika sebesar 35% dan Asia Tenggara 36%. 

Di kawasan Asia penyakit ini telah membunuh 1,5 juta orang setiap tahunnya, 

sedangkan di Indonesia cukup tinggi yakni mencapai 32% dari total jumlah 

penduduk (Widiyani, 2013). 

Menurut laporan Kementerian Kesehatan (2013), bahwa kasus hipertensi 

primer dari tahun ke tahun terus meningkat dan merupakan penyebab kematian 

nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis, dimana proporsi kematiannya mencapai 

6,7% dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia. Hasil Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi hipertensi primer secara 

nasional mencapai 27%. Dari seluruh pasien hipertensi primer di Indonesia, hanya 

4% yang hipertensi primer terkendali. Sebaliknya sebesar 50% pasien hipertensi 

primer tidak menyadari dirinya sebagai pasien hipertensi primer sehingga mereka 

cenderung untuk menderita hipertensi yang lebih berat. Prevalensi penderita 

hipertensi tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 13,5% 

dan prevalensi terendah berada di Provinsi Papua sebesar 4,7%. Menurut data dari 

Dinas Kesehatan Provinsi Bali (2019), bahwa prevalensi kasus hipertensi di 

Provinsi Bali pada tahun 2016 sebesar 7%, tahun 2017 sebesar 14% dan pada tahun 

2018 sebesar 47,3%. Hal ini membuktikan bahwa kasus hipertensi primer di 

Provinsi Bali masih sangat tinggi. Berdasarkan pola 10 besar penyakit terbanyak 

yang ada di Puskesmas Provinsi Bali, hipertensi menduduki peringkat ke-2 dengan 

jumlah kasus hipertensi sebanyak 89.394 orang. Prevalensi hipertensi tertinggi di 

Bali yaitu terdapat di daerah Kabupaten Buleleng yaitu 14.700 orang, kedua di 



Kabupaten Tabanan yaitu 11.178 orang, dan yang ketiga di Kabupaten Gianyar 

yaitu 5.867 orang (Riskesdas, 2018). Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten 

Tabanan (2018), dari 20 Puskesmas yang ada di Kabupaten Tabanan, Puskesmas 

Tabanan II termasuk dalam 3 besar Puskesmas dengan kasus hipertensi tertinggi 

yaitu sebanyak 42,9% kasus hipertensi. Hipertensi menduduki peringkat ke-1 dalam 

10 penyakit tidak menular di Puskesmas Tabanan II dan hipertensi berturut – turut 

menduduki peringkat ke-1 di Puskesmas Tabanan II sejak beberapa bulan 

belakangan tepatnya dari bulan Februari 2019 sampai dengan saat ini. 

Semakin meningkatnya kasus hipertensi primer saat ini dipengaruhi oleh 

rendahnya kesadaran pasien hipertensi primer tentang penyakit hipertensi primer. 

Hal ini terbukti dari masih banyaknya pasien hipertensi primer yang kurang patuh 

dalam mengkonsumsi obat antihipertensi yang menjadi penyebab penting 

kegagalan tercapainya tekanan darah terkontrol. Pasien hipertensi primer juga 

masih kurang menyadari gaya hidup sehat, dimana gaya hidup merupakan salah 

satu pemicu yang menyebabkan terjadinya hipertensi primer misalnya kelebihan 

berat badan yang diikuti dengan kurangnya olahraga, kebiasaan merokok, serta 

mengkonsumsi makanan siap saji yang umumnya berlemak dan berkadar garam 

tinggi (Zuhrina & Azhari, 2018). 

Dampak dari hipertensi primer yaitu memicu timbulnya suatu penyakit. 

Tekanan darah yang meningkat secara persisten dalam jangka waktu lama dapat 

menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah, ginjal, jantung, otak, dan mata. 

Dalam hal ini, tekanan darah tinggi dapat merusak bagian dalam arteri dan 

memungkinkan untuk terjadinya pembekuan darah. Jika terjadi pada jantung maka 

akan menyebabkan penyakit jantung, jika terjadi pada retina mata maka akan 

menyebabkan gangguang penglihatan hingga kebutaan, jika terjadi pada ginjal 

maka akan menyebabkan penyakit ginjal, dan jika terjadi pada otak maka akan 

menyebabkan demensia bahkan stroke (Yanita, 2017).  

Salah satu hal yang mempengaruhi pengontrolan tekanan darah pada pasien 

hipertensi primer adalah keyakinan (self efficacy) dari pasien hipertensi primer itu 

sendiri. Self efficacy didefinisikan sebagai keyakinan seseorang terhadap 

kemampuannya dalam menghasilkan tindakan sesuai tujuan yang ingin dicapai dan 

mempunyai pengaruh pada kehidupannya. Self efficacy akan mempengaruhi 

bagaimana seseorang berpikir, merasa, memotivasi diri sendiri dan bertindak. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi self efficacy antara lain jenis kelamin, usia, 

pendidikan dan pengalaman. Pasien hipertensi primer yang memiliki self efficacy 

yang rendah lebih cenderung tidak memperhatikan pengobatan dan gaya hidup 

sehat. Pasien hipertensi primer harus memiliki self efficacy yang tinggi untuk 

memotivasi dan meyakinkan diri sendiri agar mampu mencapai gaya hidup yang 

sehat. Dengan memiliki self efficacy yang tinggi pasien hipertensi primer mampu 

menjalankan gaya hidup sehat dan memiliki kepatuhan pengobatan antihipertensi 

sehingga meminimalkan komplikasi serta tercapainya tekanan darah terkontrol 

(Indah, 2014). 

 

 



Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 23 Desember 2019 di Wilayah Kerja Puskesmas Tabanan II, didapatkan 

hasil bahwa jumlah kasus hipertensi primer pada tiga bulan terakhir sebanyak 151 

orang yang berumur dari 26 tahun sampai 55 tahun. Peneliti juga melakukan 

wawancara langsung dengan 10 orang pasien hipertensi primer. Dari 10 pasien 

hipertensi primer yang diwawancarai langsung berdasarkan persepsi pasien 

hipertensi tentang kepatuhan minum obat antihipertensi dan gaya hidup, sebanyak 

7 orang mengatakan tidak teratur minum obat antihipertensi, masih mengkonsumsi 

kopi, kurang istirahat yang cukup, masih merokok, dan kurang melakukan olahraga. 

Hal ini disebabkan karena mereka sering lupa karena kesibukan dan bosan untuk 

minum obat antihipertensi maupun menjaga gaya hidup, sedangkan 3 orang lainnya 

mengatakan selalu minum obat sesuai dengan anjuran, sudah mengatur diet seperti 

mengurangi mengkonsumsi garam, tidak minum kopi, dan mengurangi 

mengkonsumsi daging karena mereka memiliki keyakinan apabila tidak minum 

obat dengan teratur dan menjaga gaya hidup, tekanan darah mereka akan tetap 

tinggi dan tidak dalam batas normal. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan analitik dengan pendekatan cross 

sectional, yaitu penelitian untuk mempelajari dinamika kolerasi antara faktor-faktor 

risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data 

sekaligus pada waktu yang sama (Notoatmodjo, 2010). Penelitian ini menggunakan 

Simple Random Sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 

(Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien hipertensi 

primer, baik yang lama maupun yang baru yang berkunjung di Puskesmas Tabanan 

II dengan rata – rata kunjungan perbulan sebanyak 50 orang. Sampel dalam 

penelitian ini adalah penderita hipertensi primer yang berkunjung di Puskesmas 

Tabanan II yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 45 orang. Proses pengambilan 

data dilaksanakan pada tanggal 13 Maret sampai 15 Maret 2020 di Wilayah Kerja 

Puskesmas Tabanan II. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, baik 

variabel self efficacy dan penatalaksanaan hipertensi primer adalah kuesioner. Uji 

analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa yang dilakukan terhadap 

dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Untuk mengetahui adanya 

hubungan self efficacy dengan penatalaksanaan pasien hipertensi primer akan 

menggunakan uji statistik Rank Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN DISKUSI 

Hasil Penelitian 

Tabel 1. 

Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik umur, jenis kelamin, 

pendidikan dan pekerjaan pasien hipertensi primer di Wilayah Kerja Puskermas 

Tabanan II. 

     No.           Umur (tahun)                     Frekuensi (f)                 Persentase (%) 

          1.                   36 – 45                                  35                                     77,8 

          2.                   46 – 55                                  10                                     22,2 

                Jumlah                                   45                                     100  
         No.           Jenis Kelamin                     Frekuensi (f)                 Persentase (%) 

          1.                 Laki-laki                                  9                                       20 

          2.                Perempuan                               36                                      80 

                                Jumlah                                   45                                     100  
         No.               Pendidikan                     Frekuensi (f)                 Persentase (%) 

          1.                      SMP                                    1                                       2,2 

          2.                      SMA                                  34                                      75,6 

          3.                        PT                                    10                                      22,2 

                                 Jumlah                                 45                                      100  
        No.                Pekerjaan                       Frekuensi (f)                  Persentase (%) 

          1.           Tidak bekerja/IRT                         6                                        13,3 

          2.                Wiraswasta                              29                                       64,4 

          3.                    Petani                                    2                                         4,5 

          4.                      PNS                                     8                                        17,8 

                                 Jumlah                                  45                                       100  
 

Dari tabel 1 diatas,  berdasarkan karakteristik penelitian didapatkan bahwa 

mayoritas pasien hipertensi primer pada umur yaitu berumur 36 - 45 tahun  

sebanyak 35 orang (77,8%), mayoritas pasien hipertensi primer pada jenis kelamin 

yaitu berjenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang (80%), mayoritas pasien 

hipertensi primer pada pendidikan yaitu berpendidikan SMA sebanyak 34 orang 

(75,6%), mayoritas pasien hipertensi primer pada pekerjaan yaitu bekerja wirawasta 

sebanyak 29 orang (64,4%). 

 

Tabel 2. 

Distribusi Frekuensi self efficacy dan penatalaksanaan pasien hipertensi primer di 

Wilayah Kerja Puskesmas Tabanan II 
        No.                  Self Efficacy                     Frekuensi (f)                     Persentase (%) 

               1.                        Rendah                                   1                                        2,2 

               2.                        Sedang                                  14                                       31,1 

               3.                        Tinggi                                   30                                       66,7 

                                          Jumlah                                  45                                       100  
             No.       Penatalaksanaan Hipertensi      Frekuensi (f)                     Persentase (%) 

               1.                        Kurang                                   1                                         2,2 

               2.                         Cukup                                  20                                        44,5 

               3.                           Baik                                   24                                        53,3 

                                           Jumlah                                 45                                        100  
 

Berdasarkan tabel 2 diatas, berdasarkan variabel self efficacy dengan 

penatalaksanaan pasien hipertensi primer maka didapatkan hasil self efficacy 

dengan mayoritas kategori tinggi  sebanyak 30 orang (66,7%) dan penatalaksanaan 

hipertensi primer dengan mayoritas kategori baik sebanyak 24 orang (53,3%). 



 

Tabel 3. 

Hubungan Self Efficacy Dengan Penatalaksanaan Pasien Hipertensi Primer Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Tabanan II 

 

   Penatalaksanaan hipertensi      

Kurang             Cukup              Baik        

F       %            F       %           F       %                

   

r 

  

Sig 

Self efficacy 

Rendah       1     2,2           0        0            0        0    
 

Sedang       0       0           12     26,7         2       4,4           0,    
 

Tinggi        0       0            8      17,8        22     48,9    
 

      

 

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa responden dengan self 

efficacy tinggi dan penatalaksanaan hipertensi primer baik sebanyak 22 orang 

(48,9%) sedangkan responden dengan self efficacy rendah dan penatalaksanaan 

hipertensi primer kurang sebanyak 1 orang (2,2%). Hasil uji coeficient korelasi 

Rank Spearman hitung menunjukkan nilai p value = 0,00 yang artinya hipotesa nol 

(Ho) ditolak dan hipotesa alternatif (Ha) diterima atau dengan kata lain ada 

hubungan yang signifikan self efficacy dengan penatalaksanaan pasien hipertensi 

primer di wilayah kerja Puskesmas Tabanan II. Berdasarkan kuat lemahnya 

hubungan diketahui bernilai 0,593 yang berarti ada hubungan yang kuat antara self 

efficacy dengan penatalaksanaan pasien hipertensi primer di wilayah kerja 

Puskesmas Tabanan II. 
 

Diskusi Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Tabanan II didapatkan hasil bahwa self efficacy pasien hipertensi primer 

kategori tinggi sebanyak 30 orang (66,7%). Hal ini menunjukkan bahwa responden 

hipertensi primer di wilayah kerja Puskesmas Tabanan II sebagian besar memiliki 

self efficacy yang tinggi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Kevin (2019) yang menyebutkan bahwa 

sebagian besar self efficacy pasien hipertensi di Puskesmas Ranotana Weru Kota 

Manado adalah tinggi dengan hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden 

memiliki self-efficacy tinggi yaitu sebesar 77,6 %. Hasil penelitian lainnya yang 

mendukung penelitian ini yaitu Amila & Sembiring (2018) yang menyebutkan 

sebagian besar self efficacy pasien hipertensi di Mutiara Homecare Medan adalah 

tinggi dengan hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memiliki self 

efficacy tinggi yaitu sebesar 96,1%. Hasil penelitian yang juga mendukung 

penelitian ini yaitu Annalia (2019) yang menyebutkan bahwa sebagian besar self 

efficacy pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura 2 Tahun 2019 

adalah tinggi dengan hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memiliki 

self efficacy tinggi yaitu sebesar 46,8%. 

Menurut Okatiranti (2017) tinggi rendahnya self efficacy pada diri seseorang 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan 

pengalaman. Berdasarkan hasil penelitian ini didapat mayoritas usia antara 36 - 45 

  0,593 0,00 



tahun sebanyak 77,8%, self efficacy usia produktif terkait pengalaman pasien 

terhadap gaya hidupnya juga berhubungan dengan lama sakit. Ketika pengalaman 

yang dialami adalah baik artinya pasien dapat membuat kesehatannya lebih baik 

sehingga dari pengalaman tersebut dapat meningkatkan motivasi untuk melakukan 

gaya hidup sehat. Namun jika pengalaman sebelumnya tidak baik maka dari 

pengalaman tersebut akan menurunkan motivasinya dalam melakukan perawatan 

diri sehingga dapat terjadi penurunan kesehatannya.  

Pada penelitian Wantiyah (2015), mengatakan bahwa faktor yang lebih 

berpengaruh dalam self efficacy pasien adalah pengetahuan pasien. Pengetahuan 

yang tinggi akan meningkatkan self efficacy pasien. Pendidikan erat dihubungkan 

dengan pengetahuan dan bukan merupakan salah satu penyebab terjadinya 

hipertensi akan tetapi pendidikan dapat mempengaruhi gaya hidup. Berdasarkan 

hasil penelitian ini, didapat mayoritas pendidikan responden SMA sebanyak 75,6%. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan pasien diharapkan akan 

berdampak pada self efficacy atau keyakinan diri yang dimiliki. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa jenis kelamin mayoritas perempuan sebanyak 80%. Hal ini 

sama dengan penelitian Huda (2017), perempuan lebih mungkin mengendalikan 

tekanan darah dibanding laki-laki. Dalam budaya Indonesia, sebagian besar laki-

laki adalah pekerja dan hal ini mungkin disebabkan karena laki-laki memiliki peran 

penting dalam keluarga sehingga tidak banyak waktu dalam mengontrol tekanan 

darah mereka.  

Menurut peneliti, self efficacy yang tinggi pada penelitian ini sangat 

dipengaruhi oleh karakteristik umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan 

responden. Self efficacy yang tinggi pada pasien hipertensi primer pada penelitian 

ini sesuai dengan pernyataan dengan skor yang paling tinggi dijawab oleh 

responden adalah yakin akan kemampuan yang dimiliki, saya selalu bersikap baik 

kepada orang lain, berani mempertahankan pendapat saya, emosi saya stabil saat 

ini, selalu memiliki harapan yang sesuai dengan kemampuan saya dan saya tidak 

pernah berprasangka buruk kepada orang lain. 

Hasil penelitian responden pada penelitian ini memiliki self efficacy atau 

keyakinan yang tinggi disebabkan karena responden yang menderita hipertensi rata 

– rata sudah mampu melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi dirinya yang 

menderita hipertensi sehingga mampu menerima kondisi dirinya. Seseorang akan 

dikatakan penyesuaian dirinya baik, ketika mereka sudah dapat menerima segala 

kelebihan dan kekurangannya. Ketika seseorang sudah mampu melakukan 

penerimaan diri maka orang tersebut akan dapat menghargai dirinya sendiri. Ciri - 

ciri orang yang menghargai dirinya sendiri adalah yakin akan kemampuan yang 

dimiliki dan berani mempertahankan pendapatnya sendiri. Seseorang yang mampu 

menghargai dirinya sendiri pasti akan mampu menghargai orang lain juga, misalnya 

dengan selalu bersikap baik kepada orang lain dan tidak berprasangka buruk kepada 

orang lain. Seseorang yang memiliki self efficacy yang tinggi pasti akan selalu 

berusaha mengendalikan pikirannya, karena mereka akan memiliki pendapat bahwa 

pikiran sangatlah berpengaruh terhadap penyakit yang dimilikinya. Seseorang yang 

dapat mengendalikan pikirannya misalnya selalu mengontrol emosi agar tetap stabil 

dan selalu memiliki harapan sesuai dengan kemampuannya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Tabanan II didapatkan hasil bahwa penatalaksanaan pasien hipertensi 

primer kategori baik sebanyak 24 orang (53,3%). Hal ini menunjukkan bahwa 



responden hipertensi primer di wilayah kerja Puskesmas Tabanan II sebagian besar 

memiliki penatalaksanaan hipertensi yang baik. Penatalaksanaan pasien hipertensi 

primer dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan terapi farmakologi 

atau obat antihipertensi dan terapi nonfarmakologi atau gaya hidup. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Jayanti (2013), yang menyebutkan bahwa 

pengendalian tekanan darah pada pasien hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta adalah baik, dengan hasil penelitian menunjukkan 

73,8% responden dengan tekanan darah terkendali baik. Hasil penelitian lainnya 

yang mendukung penelitian ini yaitu Sunarti (2015), yang menyebutkan upaya 

pasien hipertensi untuk mempertahankan hidup sehat untuk mencegah kekambuhan 

hipertensi di Poli Umum UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar adalah 

baik dengan hasil penelitian menunjukkan 57,6% pasien hipertensi memiliki upaya 

yang baik untuk mempertahankan hidup sehat untuk mencegah kekambuhan 

hipertensi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini, yang menunjukkan hasil 

penelitian sebesar 53,3% pasien hipertensi primer di Wilayah Kerja Puskesmas 

Tabanan II memiliki penatalaksanaan hipertensi primer yang baik. 

Pada penelitian Siti (2017), mengatakan bahwa faktor yang lebih berpengaruh 

dalam penatalaksanaan hipertensi primer pada pasien hipertensi adalah umur dan 

jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan mayoritas pasien 

hipertensi berusia antara 36 - 45 tahun sebanyak 77,8%. Pasien hipertensi biasanya 

terjadi pada usia diatas 50 tahun, namun saat ini tidak menutup kemungkinan 

diderita oleh yang berusia muda. Sebagian besar hipertensi primer terjadi pada usia 

produktif, hal ini dikarenakan pada usia produktif seseorang jarang memeriksakan 

kesehatannya, dan kurang memperhatikan pola hidup sehat. Pada penelitian ini, 

didapatkan mayoritas pasien hipertensi primer berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 80%. Sebagian besar pasien hipertensi primer berjenis kelamin 

perempuan dikarenakan perempuan lebih tanggap dalam memeriksakan 

kesehatannya ke pelayanan kesehatan daripada laki – laki sehingga lebih banyak 

ditemukan pasien hipertensi primer perempuan daripada laki – laki.  

Menurut peneliti, penatalaksanaan pasien hipertensi primer yang baik pada 

penelitian ini sesuai dengan pernyataan dengan skor yang paling tinggi dijawab oleh 

responden adalah kontrol tekanan darah satu kali dalam seminggu, mengkonsumsi 

obat hipertensi tepat waktu, mengurangi kadar garam dalam makanan sehari – hari, 

tidak mengkonsumsi kopi, dan mengatur jam tidur yang cukup. 

Hasil penelitian responden pada penelitian ini dengan penatalaksanaan 

hipertensi primer yang baik dikarenakan adanya kesadaran dan sikap positif pasien 

hipertensi dalam menjaga gaya hidup sehat yang berguna untuk pengelolaan dan 

pengendalian penyakit hipertensi yang dimilikinya. Hal ini terbukti dari mayoritas 

pasien hipertensi primer yang memiliki kesadaran sendiri untuk datang ke fasilitas 

kesehatan atau puskesmas seminggu sekali untuk mengontrol tekanan darah dan 

mengkonsumsi obat hipertensi tepat waktu. Hal lainnya yaitu pasien hipertensi 

memiliki sikap positif dengan menjaga gaya hidup sehat untuk mengendalikan 

penyakitnya yaitu dengan mengurangi kadar garam dalam makanan sehari – hari, 

tidak mengkonsumsi kopi, serta mengatur jam tidur yang cukup. Responden pada 

penelitian ini dengan penatalaksanaan hipertensi primer cukup juga hampir sama 

jumlahnya dengan respoden penatalaksanaan baik yaitu sebanyak 20 orang 

(44,5%). Responden dengan penatalaksanaan cukup sudah memiliki kesadaran dan 

sikap positif dalam menjaga gaya hidup sehat, namun mereka belum 



menerapkannya secara maksimal sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi kesadaran 

atau motivasi pasien hipertensi untuk melakukan penatalaksanaan hipertensi agar 

penatalaksanaan pasien hipertensi menjadi lebih baik. Sedangkan responden pada 

penelitian ini dengan penatalaksanaan hipertensi primer kurang, dikarenakan pasien 

hipertensi tersebut kurang memiliki kesadaran dan belum memiliki sikap positif 

untuk berusaha menerapkan gaya hidup yang sehat yang berguna untuk 

pengendalian penyakit hipertensinya. Menerapkan penatalaksanaan hipertensi 

primer, baik yang farmakologi maupun nonfarmakologi pada pasien hipertensi 

primer sangatlah penting untuk pengontrolan tekanan darah agar dapat terkendali 

dengan baik dan untuk menurunkan terjadinya komplikasi akibat hipertensi primer 

serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa responden dengan self efficacy 

tinggi dan penatalaksanaan hipertensi primer baik sebanyak 22 orang (91,7%) 

sedangkan responden dengan self efficacy rendah dan penatalaksanaan hipertensi 

kurang sebanyak 1 orang (2,2%). Hasil uji coeficient korelasi Rank Spearman 

hitung menunjukkan nilai p value = 0,00 yang artinya hipotesa nol (Ho) ditolak dan 

hipotesa alternatif (Ha) diterima atau dengan kata lain ada hubungan yang 

signifikan self efficacy dengan penatalaksanaan pasien hipertensi primer di Wilayah 

Kerja Puskesmas Tabanan II. Berdasarkan kuat lemahnya hubungan diketahui 

bernilai 0,593 yang berarti ada hubungan yang kuat antara self efficacy dengan 

penatalaksanaan pasien hipertensi primer di Wilayah Kerja Puskesmas Tabanan II. 

Menurut Kevin (2019) yang menyebutkan bahwa sebagian besar self efficacy 

pasien hipertensi di Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado adalah tinggi dengan 

hasil uji statistik menggunakan uji Fisher’s Exact menunjukkan nilai p = 0,000 

dengan tingkat kepercayaan 95% derajat kemaknaan α = 0,05 yang berarti p = 0,000 

< p = 0,05 untuk self-efficacy dan kepatuhan minum obat hipertensi. Hasil 

penelitian lainnya yang mendukung penelitian ini yaitu Amila & Sembiring (2018) 

yang menyebutkan sebagian besar self efficacy pasien hipertensi di Mutiara 

Homecare Medan adalah tinggi dengan hasil penelitian menunjukkan mayoritas 

responden memiliki self efficacy tinggi sebanyak 96,1%, melakukan gaya hidup 

sehat sebanyak 96,2%. Hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang 

sangat kuat antara self efficacy dengan gaya hidup pada pasien hipertensi (r=0,891, 

p<0.05). Hasil penelitian yang juga mendukung penelitian ini yaitu Annalia (2019) 

yang mendapatkan hasil penelitian dengan tingkat kemaknaan ρ=0,000, = 0,05 

(=0,000<0,05) yang berarti H0 gagal diterima, artinya ada hubungan yang 

signifikan antara Self Efficacy Dengan Penatalaksanaan Pencegahan Kekambuhan 

Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura 2 Tahun 2019. Namun, adapun 

penelitian yang menyatakan tidak ada hubungan antara self-efficacy dengan 

kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi primer yaitu penelitian yang 

dilakukakan oleh Ariesti (2018) dari 100 reponden sebagian output besar responden 

memiliki self-efficacy sedang, namun kepatuhan minum obatnya rendah dan juga 

yang memiliki self-efficacy tinggi sebagian besar juga memiliki kepatuhan minum 

obat yang rendah. Sehingga dengan demikian, masih terdapat kesenjangan hasil 

penelitian terkait hubungan self-efficacy dengan kepatuhan minum obat pada pasien 

hipertensi primer. Perbedaan hasil penelitian yang didapatkan antara penelitian 

diatas dengan penelitian ini, disebabkan karena perbedaan jumlah sampel dan 

teknik sampling yang digunakan. Perbedaan juga disebabkan karena hasil self 

efficacy pada penelitian diatas baik self efficacy dalam kategori sedang maupun 



tinggi, hasil dari kepatuhan minum obat pasien hipertensi primernya adalah sama 

yaitu rendah, sedangkan pada penelitian ini didapatkan hasil self efficacy dengan 

kategori tinggi dan hasil penatalaksanaan hipertensi primernya dengan kategori 

baik.  

Hipertensi primer menjadi salah satu penyakit tidak menular yang 

menyebabkan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi sehingga harus 

dilakukan penanganan. Penanganan hipertensi primer terdiri dari penatalaksanaan 

farmakologi atau dengan obat yang saat ini memang telah mengalami kemajuan, 

tetapi terdapat banyak laporan yang menyampaikan bahwa pasien hipertensi primer 

yang datang ke rumah sakit akan datang lagi dengan keluhan tekanan darahnya 

tidak mengalami penurunan bermakna meskipun sudah minum obat sehingga harus 

diikuti dengan penatalaksanaan non-farmakologi dengan memodifikasi gaya hidup 

(Bidjuni, 2014). 

Mengatasi hipertensi primer dapat dilakukan berbagai upaya yaitu dapat 

dilakukan pengontrolan tekanan darah dengan cara pemberian terapi farmakologi 

berupa pemberian obat dengan jenis - jenis medikasi antihipertensi meliputi 

diuretik, penyekat beta-adregenik atau beta-blocker, vasodilator, penyekat saluran 

kalsium dan penghambat enzim pengubah angiotensinterapi. Terapi non 

farmakologis berupa modifikasi gaya hidup misalnya : mengurangi berat badan, 

pembatasan asupan natrium, modifikasi diet rendah lemak, pembatasan alkohol, 

melakukan aktivitas fisik, teknik relaksasi, dan menghentikan kebiasaan merokok 

(Ainurrafiq, 2019). 

Salah satu hal yang mempengaruhi pengontrolan tekanan darah pada pasien 

hipertensi primer adalah keyakinan (self efficacy) dari pasien hipertensi primer itu 

sendiri. Karena apa yang pasien hipertensi primer pikirkan tentang penyakitnya 

sangatlah berpengaruh pada perilaku pasien hipertensi primer dalam menghadapi 

penyakitnya. Hal tersebut sejalan dengan teori kogitif sosial ( social cognitive 

theory) yang menyatakan bahwa self efficacy (keyakinan diri) berhubungan dengan 

perubahan perilaku sesorang (Behavioural Changes) (Suryani, 2017). Self efficacy 

didefinisikan sebagai keyakinan seorang terhadap kemampuannya dalam 

menghasilkan tindakan sesuai tujuan yang ingin dicapai dan mempunyai pengaruh 

pada kehidupannya. Self efficacy akan mempengaruhi bagaimana seseorang 

berpikir, merasa, memotivasi diri sendiri dan bertindak. Pasien hipertensi primer 

yang memiliki self efficacy yang rendah lebih cenderung tidak memperhatikan 

pengobatan dan gaya hidup sehat. Pasien hipertensi harus memiliki self efficacy 

yang tinggi untuk memotivasi dan meyakinkan diri sendiri agar mampu mencapai 

gaya hidup yang sehat, karena dengan memiliki self efficacy yang tinggi pasien 

hipertensi primer mampu menjalankan gaya hidup sehat dan memiliki kepatuhan 

pengobatan antihipertensi sehingga meminimalkan komplikasi serta meningkatkan 

kualitas hidupnya (Indah, 2014). 

Menurut peneliti, self efficacy merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

penatalaksanaan hipertensi primer dan merupakan hal yang sangat penting dalam 

pengontrolan dan pengendalian penyakit hipertensi primer. Self efficacy 

berhubungan dengan penatalaksanaan pasien hipertensi primer, hal ini disebabkan 

karena keyakinan diri atau self efficacy yang ada dalam diri masing – masing pasien 

hipertensi primer mampu membuat pasien hipertensi primer beradaptasi dengan 

kondisi yang dialami karena menderita hipertensi primer. Self efficacy yang tinggi 

akan berpengaruh terhadap kemampuan pasien hipertensi primer untuk 



menyesuaikan diri, memahami dan mengenal masalah yang diahadapi, 

mengembangkan tujuan dan strategi dalam menghadapi rintangan yang 

menghambat tercapainya tujuan, dan memotivasi dirinya untuk suatu perubahan 

perilaku salah satunya melaksanakan penatalaksanaan hipertensi primer dengan 

baik. Sebaliknya pasien hipertensi primer yang memiliki self-efficacy yang rendah 

akan melaksanakan penatalaksanaan hipertensi primer dengan kurang baik. Self-

efficacy sangat dibutuhkan bagi pasien hipertensi primer untuk meningkatkan 

derajat kesehatan melalui keyakinan dalam menjalankan penatalaksanaan 

hipertensi primer untuk menurunkan terjadinya komplikasi serta menurunkan 

angka morbiditas dan mortalitas. 
 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Setelah melakukan penelitian didapatkan hasil bahwa, sebagian besar self 

efficacy pada responden di wilayah kerja Puskesmas Tabanan II  dengan kategori 

tinggi (66,7%). Sebagian besar penatalaksanaan hipertensi primer pada responden 

di wilayah kerja Puskesmas Tabanan II  dengan kategori baik (53,3%). Hasil uji 

Rank Spearman didapatkan p value sebesar 0,00 (p value < 0,05) dan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,593 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara self efficacy dengan penatalaksanaan pasien hipertensi primer di 

wilayah kerja Puskesmas Tabanan II. 

Saran  

Diharapkan pasien hipertensi dapat meningkatkan self efficacy dan berperan 

secara aktif untuk melaksanakan penatalaksanaan hipertensi primer. Bagi 

puskesmas diharapkan agar membuat program khusus lain untuk penanganan 

terkait dengan hipertensi primer dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar 

mengendalikan faktor – faktor yang mempengaruhi self efficacy dengan 

penatalaksanaan hipertensi primer yaitu dengan menghomogenkan karakteristik 

jenis kelamin responden dan mengadakan penelitian lanjutan mengenai self efficacy 

dengan penatalaksanaan hipertensi primer dengan menggunakan penelitian 

kualitatif agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam lagi. 
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