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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Penyakit adalah suatu keadaan abnormal tubuh atau pikiran yang 

menyebabkan ketidaknyamanan disfungsi atau kesukaran terhadap orang 

yang dipengaruhinya. Ada beberapa jenis penyakit, yaitu jenis penyakit 

menular, penyakit tidak menular dan penyakit kronis (Wikipedia, 2008). 

Perkembangan penyakit tidak menular telah menjadi suatu tantangan pada 

abad 21. Di dunia penyakit tidak menular telah menyumbang 3 juta kematian, 

pada tahun 2005 di mana 60% kematian di antaranya terjadi pada penduduk 

berumur di bawah 70 tahun (WHO Technical Report Series, 2003). Penyakit 

tidak menular yang sering menjadi masalah kesehatan di Indonesia salah 

satunya ialah Hipertensi. 

      Hipertensi merupakan kelainan pada sistem kardiovaskular yang masih 

menjadi beban kesehatan di masyarakat global karena prevalensinya yang 

tinggi. Data dari The National Heart and Nutrition Examination Survey 

(NHNES) dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan insiden 

hipertensi pada orang dewasa di Amerika sebesar 29-31%. Hipertensi dikenal 

sebagai salah satu penyebab utama kematian di Amerika Serikat (Yogiantoro, 

2006). 

      Berdasarkan data WHO diperkirakan penderita hipertensi di seluruh dunia 

berjumlah 600 juta orang, dengan 3 juta kematian setiap tahun. Di Amerika, 

diperkirakan 1 dari 4 orang dewasa menderita Hipertensi (Mukhtar, 2007). 



2 
 

 

      Di Indonesia, sampai saat ini memang belum ada data yang bersifat 

nasional, multisenter, yang dapat menggambarkan prevelensi lengkap 

mengenai hipertensi. Namun beberapa sumber, yakni Survei Kesehatan 

Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004, prevalensi hipertensi di Indonesia pada 

orang yang berusia di atas 35 tahun adalah lebih dari 15,6%. Survei faktor 

resiko penyakit kardiovaskular (PKV) oleh proyek WHO di Jakarta, 

menunjukkan angka prevalensi hipertensi dengan tekanan darah 160/90 

masing-masing pada pria adalah 13,6% (1988), 16,5% (1993), dan 12,1% 

(2000). Pada wanita, angka prevalensi mencapai 16% (1988), 17% (1993), 

dan 12,2% (2000). Secara umum, prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 50 

tahun berkisar antara 15%-20% (Depkes, 2010). 

      Hipertensi juga menempati peringkat ke-2 dari 10 penyakit terbanyak 

pada pasien rawat jalan di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2006 dengan 

prevalensi sebesar 4,67% (Depkes, 2008). Data Riset Kesehatan Dasar (2007) 

menyebutkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia berkisar 30% dengan 

insiden komplikasi penyakit kardiovaskular lebih banyak pada perempuan 

(52%) dibandingkan laki-laki (48%). Data Riskesdas juga menyebutkan 

hipertensi sebagai penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan 

tuberkulosis, jumlahnya mencapai 6,8% dari proporsi penyebab kematian 

pada semua umur di Indonesia (Depkes, 2010). 

      Prevalensi hipertensi di Pulau Jawa 41,9%, dengan kisaran di masing-

masing provinsi 36,6% - 47,7%. Prevalensi di perkotaan 39,9% (37,0% - 

45,8%) dan di pedesaan 44,1 (36,2%-51,7%) (Setiawan, 2004). 
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      Hipertensi memiliki berbagai faktor resiko yang memiliki keterkaitan erat 

dengan pemicu terjadinya penyakit tersebut. Berbagai faktor resiko hipertensi 

meliputi genetik, ras, usia, jenis kelamin, merokok, obesitas ,  serta stress 

psikologis dan  faktor yang menyebabkan kambuhnya hipertensi antara lain 

pola makan, merokok dan stres (Yogiantoro, 2006 & Marliani, 2007). 

      Stres merupakan suatu respon nonspesifik tubuh terhadap setiap tekanan 

atau tuntutan yang mungkin muncul, baik dari kondisi menyenangkan 

maupun tidak menyenangkan (Sadock, 2003). Stres dapat menghasilkan 

perubahan fisiologis dan psikologis yang mengakibatkan berkembangnya 

suatu penyakit dan dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada sistem 

fisik tubuh yang dapat mempengaruhi kesehatan. Hubungan antara stres 

dengan rasa sakit, ditandai dengan proses pelepasan hormon, khususnya 

hormon catecholamine dan corticosteroid, yang dilepas oleh rangsangan 

sistem kardiovaskuler. Stres psikologis dapat juga menyebabkan terjadinya 

penyimpangan fisiologis, seperti : asma, penyakit kepala kronis, rematik 

arthritis, dan hipertensi (Smet, 2000). 

      Pengaruh kemajuan jaman dan era globalisasi berdampak  pada perubahan 

gaya hidup masyarakat. Kecenderungan masyarakat bergaya hidup dinamis, 

mengkonsumsi makanan instan, makanan tinggi lemak, merokok, dan kurang 

olah raga, sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Persaingan bisnis, dan 

persaingan di berbagai bidang semakin memacu orang untuk selalu bekerja. 

Faktor pekerjaan yang berat juga dapat menjadi stressor seseorang sehingga 

bisa mengalami stres psikologis disamping permasalahan di lingkungan 
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maupun keluarga. Hal ini akan terus menerus memicu respon seseorang, 

sehingga dapat membawa kepada meningginya tekanan darah secara kronis, 

kambuhnya hipertensi sampai menurunnya keefektifan kekebalan tubuh.  

      Hal ini relevan denga hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti 

terhadap 7 pasien dengan hipertensi yang memeriksakan dirinya di UPT. 

Puskesmas Purwosari Surakarta. Dari hasil wawancara, mereka mengaku  

mengalami kekambuhan hipertensi  pada waktu mengalami stres, hal ini juga 

di dukung dengan data pengukuran tekanan darah pasien yang terdapat di 

UPT. Puskesmas Purwosari Surakarta. Dan berdasarkan keterangan yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan tenaga kesehatan di UPT. Puskesmas 

Purwosari Surakarta juga data tahun 2008, didapatkan data dari jumlah 

pengunjung yang datang sebesar 11,5% menderita hipertensi dan pada tahun 

2009 mengalami kenaikan menjadi 13,03%. Dan dalam 3 bulan terakhir di 

tahun 2010, sebanyak 13,6% . Tingkat kekambuhan penyakit hipertensi yang 

relatif tinggi serta stres yang dialami penderita hipertensi telah melatar 

belakangi peneliti untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara stres 

dengan  tingkat kekambuhan pada penderita hipertensi di wilayah kerja UPT. 

Puskesmas Purwosari Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian di atas, dikemukakan  rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut: “Apakah ada hubungan antara stres dengan tingkat 

kekambuhan pada penderita hipertensi di wilayah kerja UPT. Puskesmas 

Purwosari Surakarta?”  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara stres dengan tingkat kekambuhan pada 

penderita hipertensi di wilayah kerja UPT. Puskesmas Purwosari 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui stres pada penderita hipertensi di wilayah kerja UPT. 

Puskesmas Purwosari Surakarta. 

b. Mengetahui tingkat kekambuhan pada penderita hipertensi di wilayah 

kerja UPT. Puskesmas Purwosari Surakarta. 

c. Mengetahui hubungan antara stres dengan tingkat kekambuhan pada 

penderita hipertensi di wilayah kerja UPT. Puskesmas Purwosari 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi 

pendidikan untuk menambah pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang 

masih sering terjadi di masyarakat khususnya tentang penyakit hipertensi. 

2. Bagi Profesi 

Bagi ilmu keperawatan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah keilmuan serta memperdalam pengetahuan tentang penyakit 

hipertensi yang terjadi di masyarakat dan sebagai  masukan bagi profesi 
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dalam mengembangkan perencanaan keperawatan yang akan 

dilakukan tentang stres yang dapat menyebabkan kekambuhan pada 

penderita hipertensi.  

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti yaitu menjadi sebuah 

pengalaman yang berharga dan menjadi sebuah kebanggaan dan kepuasan 

tersendiri ketika mampu memberikan suatu hal yang berarti bagi 

perkembangan ilmu keperawatan. 

E. Keaslian penelitian 

      Penelitian tentang hubungan antara stres dengan tingkat kekambuhan 

pada penderita hipertensi di wilayah kerja UPT. Puskesmas Purwosari 

Surakarta belum pernah dilakukan, adapun penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini pernah dilakukan oleh : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Mayasari (2009) dengan judul 

hubungan respon imun dan stres dengan tingkat kekambuhan demam tifoid 

pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Colomadu. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian deskriptif korelatif dengan rancangan 

croos sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling dengan jumlah sampel sebanyak 43 orang. Metode pengumpulan 

data pada peneletian ini adalah dengan cara wawancara dan kuisioner 

terhadap responden untuk data respon imun dan stress, dan tingkat 

kekambuhan demam tifoid. Dengan hasil ada hubungan respon imun dan 
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stres dengan tingkat kekambuhan demam tifoid pada masyarakat di 

wilayah kerja Puskesmas Colomadu 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Danang Prasetyo (2009) dengan judul 

hubungan stress kerja dengan adaptasi pada perawat di IGD Rumah Sakit 

Pandan Arang Boyolali. Penelitian ini bersifat non eksperimental dengan 

metode deskriptif korelatif menggunakan pendekatan cross sectional. 

Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling dengan sampel 

sebanyak 16 responden. Uji validitas menggunakan uji prodect moment 

dan reabilitas menggunakan uji alfa cronbach. Sedangkan untuk analisa 

data menggunakan uji Kendal tau-b. Hasil yang didapat adalah ada 

hubungan stress kerja dengan adaptasi pada perawat di IGD Rumah Sakit 

Pandan Arang Boyolali. 


