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ABSTRAK 
 

Penyebab kematian ke 3 di Indonesia setelah stroke dan tuberkulosis 
adalah hipertensi. Hipertensi akan meningkatkan risiko mortalitas akibat penyakit 
kardiovaskular, dimana Berbagai faktor dapat mempengaruhi respon pembuluh 
darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar risiko indeks massa tubuh 
dan kebiasaan merokok serta signifikan atau tidak hubungannya dengan kejadian 
hipertensi. 

Penelitian ini bersifat survey analitik dengan pendekatan case control yang 
dilakukan secara retrospektif dan dianalisis dengan uji chi-square dan odds ratio. 
Sebanyak 80 pasien diambil terdiri dari 40 pasien hipertensi dan 40 pasien tidak 
hipertensi. Data diambil dari hasil kuisioner yang dilakukan dengan teknik 
wawancara dan data rekam medik di Puskesmas “X”.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Indeks masa tubuh kategori berat 
badan lebih (IMT ≥25 kg/m2) merupakan faktor risiko terhadap kejadian 
hipertensi (OR 1,246; CI95% 0,496-3,129) tetapi hubungannya tidak signifikan 
(ρ>0,05). Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko terhadap kejadian 
hipertensi (OR 1,842; CI95% 0,755-4,493) tetapi hubungannya tidak signifikan 
(ρ>0,05).  
 
Kata kunci : hipertensi, merokok, indeks massa tubuh  

 
 

ABSTRACT 
 
  3 cause of death in Indonesia after a stroke and tuberculosis are 
hypertension. Hypertension increases the risk of mortality from cardiovascular 
disease, in which various factors can affect the response of blood vessels. This 
study aims to determine the risk of body mass index and smoking habits and their 
significant or no relation to the incidence of hypertension. 
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This was a survey of case-control analytic approach performed 
retrospectively and analyzed with chi-square test and odds ratio. A total of 80 
patients taken from 40 patients comprised 40 patients with hypertension and no 
hypertension. Data taken from the questionnaire that was done by using interview 
data and medical records at the “X” health center. 

The results showed that body mass index categories of overweight (BMI ≥ 
25 kg/m2) is a risk factor for incident hypertension (OR 1.246; CI95% from 0.496 
to 3.129) but the relationship was not significant (ρ> 0.05). Smoking is a risk 
factor for incident hypertension (OR 1.842; CI95% from 0.755 to 4.493) but the 
relationship was not significant (ρ> 0.05). 
 
Key words: hypertension, smoking, body mass index. 
 

 
 

1. PENDAHULUAN 

Penyebab kematian ke 3 di Indonesia setelah stroke dan tuberkulosis adalah 

hipertensi, yakni  mencapai 6,7% dari populasi kematian pada semua umur. 

Hipertensi merupakan gangguan sistem peredaran darah. Hasil Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) Balitbangkes tahun 2007 menunjukkan prevalensi hipertensi 

secara nasional mencapai 31,7% (DepKes, 2010). 

Kerusakan jantung dan pembuluh darah dapat terjadi akibat bertambahnya 

beban kerja jantung dan arteri (Juni, 2010). Otak (stroke), pembuluh darah jantung 

(penyakit jantung koroner), otot jantung (left ventricle hypertrophy) merupakan 

target organ dari gejala  hipertensi (Bustan, 2000).  

Faktor risiko utama penyakit jantung koroner salah satunya adalah rokok.  

Penyakit jantung koroner bekerja sinergis terhadap faktor risiko lainnya, seperti 

hipertensi, kadar kolesterol meningkat, kencing manis, dan lain-lain.  Pada 

perokok risiko stroke dan kematian juga meningkat (Indriasari, 2006). Pelepasan 

katekolamin dirangsang oleh nikotin didalam rokok yang akan menyebabkan 

peningkatan denyut jantung, iritabilitas miokardial, dan menyebabkan 

vasokontriksi, sehingga akan meningkatkan tekanan darah (Juni, 2010).   

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa obesitas telah 

menjadi masalah epidemi dunia. Di Indonesia prevalensi obesitas pada tahun 2002 

diperkirakan telah mencapai kisaran 22% - 24% atau sekitar 48-53 juta penduduk. 
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Fakta bahwa obesitas merupakan faktor risiko utama bagi penyakit diabetes 

mellitus tipe 2, hipertensi, kanker dan penyakit-penyakit kardiovaskuler, maka 

penanganan masalah ini patut mendapatkan perhatian yang lebih serius (Basha, 

2008b).  

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas “X” dimana berdasarkan data 

rekapitulasi menduduki peringkat keempat termasuk ke dalam 10 besar urutan 

penyakit terbanyak tahun 2010 dan 2011. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

meneliti hubungan indeks masa tubuh dan kebiasaan merokok dengan kejadian 

hipertensi pada laki-laki pasien rawat jalan di Puskesmas “X”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

1. Rancangan  Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi observasional penelitian analitik yang  

menganalisis beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian 

hipertensi. Rancangan penelitiannya mengguanakan kasus kontrol atau case 

control.  

2.  Alat dan Bahan 

Spygmomanometer, alat pengukur tinggi badan, timbangan berat badan, 

rekam medik pasien dan kuisioner. Pengisian kuisioner dilakukan dengan teknik 

wawancara secara langsung kepada responden. 

3.  Subyek Penelitian 

Variabel Bebas (Independent) dalam penelitian ini adalah kategori indeks 

masa tubuh dan kebiasaan merokok. Sedangkan Variabel Terikat (Dependent) 

dalam penelitian ini adalah diagnosa hipertensi. 

Populasi penelitian yang diambil yaitu semua pasien rawat jalan di 

Puskesmas “X” pada bulan Maret – April  2012. Pengambilan sampel penelitian 

menggunakan non probability quota sampling yaitu ditentukan berdasarkan 

kunjungan pasien laki-laki di Puskemas “X” yang telah memenuhi kriteria inklusi. 

Besar sampel dalam penelitian ini sejumlah 80 responden yang terdiri dari 40 

subjek uji yang terdiagnosa hipertensi dan 40 subjek kontrol yang tidak 

terdiagnosa hipertensi. Adapun kriteria inklusi subyek uji: laki-laki terdiagnosa 
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hipertensi, usia 18-55 tahun merokok maupun tidak merokok, mempunyai berat 

badan normal maupun tidak, tidak minum alkohol, dan bersedia menjadi subyek 

penelitian. Sedangkan Kriteria inklusi subyek kontrol : laki-laki tidak terdiagnosa 

hipertensi, usia 18-55 tahun merokok maupun tidak merokok, mempunyai berat 

badan normal maupun tidak, tidak minum alkohol, tidak mengkonsumsi obat 

penurun tekanan darah, dan bersedia menjadi subyek penelitian. 

4. Jalannya Penelitian 

Jalannya penelitian yang dilakukan meliputi persiapan yang mencakup 

pembuatan proposal dan studi pustaka yang akan digunakan kemudian pengajuan 

proposal dan permohonan ijin melakukan penelitian, penelusuran dan 

pengambilan data dilakukan pengisian kuisioner dengan teknik wawacara dan 

retrospektif dari rekam medik kemudian dilakukan analisis dan pembahasan data. 

1. Analisis Data 

1. Analisis Univariat  

Analisis ini menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari setiap variabel.. 

2. Analisis Bivariat 

Odds Ratio (OR) digunakan untuk menentukan seberapa besar peran faktor risiko 

yang diteliti terhadap terjadinya efek. Hasil/ nilai Odds Rasio, jika OR = 1 

menunjukkan bahwa faktor risiko yang diteliti ternyata bukan merupakan  faktor 

risiko untuk terjadinya efek. OR >  1 menunjukkan  bahwa benar faktor risiko 

yang diteliti merupakan faktor risiko terjadinya efek, sedangkan OR < 1 

menunjukkan bahwa faktor tersebut merupakan  faktor protektif  untuk terjadinya 

efek. 

Uji statistik chi square ini dapat menyimpulkan adanya hubungan dua 

variabel berdasarkan perbandingan ρ  atau tingkat kepercayaan dengan taraf 

signifikan atau alpha (α) 5 % atau 0,05. 

1. Bila ρ < 0,05, maka Ho ditolak berarti ada hubungan yang signifikan antara 

indeks masa tubuh dan kebiasaan merokok terhadap kejadian hipertensi. 

2. Bila ρ > 0,05, maka Ho gagal ditolak berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan antara indeks masa tubuh dan kebiasaan merokok terhadap 

kejadian hipertensi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Pasien 

1. Karakteristik Pasien Berdasarkan Usia. 

Karakteristik pasien berdasarkan usia dibagi menjadi 2 kategori yaitu 19-40 

tahun dan 41-55 tahun. Hasil penelitian ditunjukan pada tabel 1. 
Tabel 1. Karakteristik Pasien Berdasarkan Usia di Puskesmas “X” 

Kategori Usia Hipertensi  Tidak hipertensi Jumlah Total  
Jumlah Responden 

18-40 tahun 3 
(3,75%) 

16 
(20%) 

19 
(23,75%) 

41-55 tahun 37 
(46,25%) 

24 
(30%) 

61 
(76,25%) 

Jumlah total 40 
(50%) 

40 
(50%) 

80 
(100%) 

 
Hasil penelitian ditunjukkan bahwa pasien yang terdiagnosa hipertensi 

paling banyak berusia 41-55 tahun yaitu sebanyak 37 responden (46,25%). 

Sedangkan pada pasien yang tidak terdiagnosa hipertensi yang berusia 41-55 

tahun hanya 24 responden (24%). 

 
2. Karakteristik Pasien Berdasarkan Pekerjaan. 

Dari 80 sampel pasien laki-laki di Puskesmas “X”, dibagi menjadi 8 

kategori pekerjaan yaitu wiraswasta atau swasta, buruh, pelajar, petani, PNS, 

pensiunan, dan tidak bekerja hasil penelitian ditunjukan pada tabel 2. 
Tabel 2. Karakteristik Pasien Berdasarkan Pekerjaan di Puskesmas “X” 

Kategori Pekerjaan Hipertensi  Tidak hipertensi Jumlah Total 

Jumlah Responden 

Swasta atau wiraswasta 24 
(30%) 

25 
(31,25%) 

49 
(61,25%) 

Buruh 10 
(12,5%) 

5 
(6,25%) 

15 
(18,75%) 

Pelajar  0 
(0%) 

3 
(3,75%) 

3 
(3,75%) 

Petani  1 
(1,25%) 

1 
(1,25%) 

2 
(2,5%) 

PNS 1 
(1,25%) 

3 
(3,75%) 

4 
(5%) 

Pensiunan  4 
(5%) 

1 
(1,25%) 

5 
(6,25%) 

Tidak bekerja 0 
(0%) 

2 
(2,5%) 

2 
(2,5%) 

Jumlah total 40 
(50%) 

40 
(50%) 

80 
(100%) 

 
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa kategori pekerjaan yang paling banyak pada 

pasien yang terdiagnosa hipertensi adalah kategori pekerjaan swasta atau 
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wiraswasta yaitu sebanyak 24 responden (30%) dan tidak ada responden yang 

masih sebagai pelajar dan tidak bekerja. Sedangkan pada pasien yang tidak 

terdiagnosa hipertensi kategori pekerjaan swasta atau wiraswasta juga paling 

banyak yaitu sebanyak 25 responden (31,25%) sedangkan paling sedikit yaitu 

petani dan pensiunan yaitu masing-masing 1 responden (1,25%). 

 

3. Karakteristik Pasien Berdasarkan Pendidikan 

Karakteristik pasien berdasarkan pekerjaan di Puskesmas “X” 

dikelompokan menjadi 5 kategori. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.  
Tabel 3. Karakteristik Pasien Berdasarkan Pendidikan di Puskesmas “X” 

Kategori Pendidikan Hipertensi  Tidak hipertensi Jumlah Total 

Jumlah Responden 

Tidak sekolah 2 
(2,5%) 

0 
(0%) 

2 
(2,5%) 

SD 12 
(15%) 

6 
(7,5%) 

18 
(22,5%) 

SMP 8 
(10%) 

5 
(6,25%) 

13 
(16,25%) 

SMA 16 
(20%) 

25 
(31,25% 

41 
(51,25%) 

Sarjana  2 
(2,5%) 

4 
(5%) 

6 
(7,5%) 

Jumlah total 40 
(50%) 

40 
(50%) 

80 
(100%) 

 
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendidikan responden pada pasien 

yang terdiagnosa hipertensi paling banyak adalah tamat SMA sebanyak 16 

responden (20%) dan yang paling sedikit yaitu responden yang tidak sekolah 

sebanyak 2 responden (2,5%). Sedangkan pada pasien yang tidak terdiagnosa 

hipertensi paling banyak juga tamat SMA yaitu sebanyak 25 responden (31,25%) 

dan tidak ada responden yang tidak bersekolah. 

 

4. Karakteristik Pasien Berdasarkan Status Menikah 

Karakteristik pasien berdasarkan status menikah di Puskesmas “X” 

dikelompokan menjadi 2 kategori yaitu belum menikah dan menikah. Adapun 

hasilnya dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4. Karakteristik Pasien Berdasarkan Status Menikah di Puskesmas “X” 
Kategori status menikah Hipertensi  Tidak hipertensi Jumlah Total 

Jumlah Responden 

Belum menikah 0 
(0%) 

6 
(7,5%) 

6 
(7,5%) 

Menikah  40 
(50%) 

34 
(42,5%) 

74 
(92,5%) 

Jumlah total 40 
(50%) 

40 
(50%) 

80 
(100%) 

 
Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa pada pasien yang terdiagnosa 

hipertensi sebanyak 40 responden (50%) sudah menikah dan tidak ada pasien 
yang belum menikah, sedangkan pada pasien tidak hipertensi yang sudah menikah 
34 responden (42,5%) dan yang belum menikah 6 responden (7,5%). 

 
5. Karakteristik Pasien Berdasarkan Kategori Indeks Masa Tubuh. 

Karateristik pasien berdasarkan Indeks Masa Tubuh di Puskesmas “X”. 
Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 5. 
Tabel 5. Karakteristik Pasien Berdasarkan Kategori  Indeks Masa Tubuh di Puskesmas “X” 

Kategori  Indeks Masa 
Tubuh 

Hipertensi  Tidak hipertensi Jumlah Total 
Jumlah Responden 

Berat badan lebih 15 
(18,75%) 

13 
(16,25%) 

28 
(35%) 

Normal 25 
(31,25%) 

27 
(33,75%) 

52 
(65%) 

Jumlah total 40 
(50%) 

40 
(50%) 

80 
(100%) 

 
Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa kategori indeks masa tubuh baik 

pada pasien yang terdiagnosa hipertensi maupun yang tidak hipertensi paling 
banyak masuk dalam kategori normal (IMT 18,5-24,9 kg/m2) yaitu 25 responden 
(31,25%) pasien hipertensi dan 27 responden (33,75%) pasien tidak hipertensi. 

 
6. Karakteristik Pasien Berdasarkan Kebiasaan Merokok. 

Karateristik pasien berdasarkan Status Merokok di Puskesmas “X”. Adapun 
hasilnya dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6. Karakteristik Pasien Berdasarkan Kebiasaan Merokok di Puskesmas “X” 

Kebiasaan Merokok Hipertensi  Tidak hipertensi Jumlah Total 
Jumlah Responden 

Merokok  21 
(26,25%) 

15 
(18,75%) 

36 
(45%) 

Tidak merokok 19 
(23,75%) 

25 
(31,25%) 

44 
(55%) 

Jumlah total 40 
(50%) 

40 
(50%) 

80 
(100%) 

 
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa pasien yang terdiagnosa hipertensi 

yang merokok jumlahnya 21 responden (26,25%) lebih banyak dibandingkan pada 
pasien yang tidak terdiagnosa hipertensi yang merokok hanya 15 responden 
(18,75%). Sedangkan pada pasien yang tidak terdiagnosa hipertensi paling banyak 
adalah responden yang tidak merokok yaitu 25 responden (31,25%) dan yang 
tidak merokok pada pasien yang terdiagnosa hipertensi hanya 19 responden 
(23,75%). Dari tabel 6 dapat dikategorikan lagi menjadi beberapa kelompok yang 
dapat dilihat pada tabel 7.  

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa pada kategori perokok responden 
yang terdiagnosa hipertensi yang aktif merokok jumlahnya paling banyak yaitu 21 
responden (52,5%) sedangkan pada responden yang tidak terdiagnosa hipertensi 
yang aktif merokok berjumlah 15 responden (37,5%). Dilihat dari lama merokok 
responden yang merokok lebih dari 20 tahun sebanyak 16 responden (40%) yang 
terdiagnosa hipertensi dan 10 responden (25%) yang tidak terdiagnosa hipertensi. 
Dilihat dari waktu merokok responden yang merokoknya setiap hari sebanyak 22 
responden (55%) yang terdiagnosa hipertensi dan 15 responden (37,5%) yang 
tidak terdiagnosa hipertensi. Dilihat dari jenis rokok responden yang 
menggunakan rokok filter sebanyak 25 responden (62,5%) yang terdiagnosa 
hipertensi dan 18 responden (45%) yang tidak terdiagnosa hipertensi. Dilihat dari 
rata-rata jumlah rokok responden yang tidak tentu berapa banyak rokok 
dikonsumsi sebanyak 15 responden (57,5%) yang terdiagnosa hipertensi dan 9 
responden (22,5%) yang tidak terdiagnosa hipertensi. 
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Tabel 7. Karakteristik Pasien Berdasarkan Kategori merokok di Puskesmas “X” 
Karakteristik reponden Hipertensi Tidak hipertensi 

  Jumlah Responden 
Kategori perokok Aktif 21  

(52,5%) 
15 

(37,5%) 
 Pasif 9 

(22,5%) 
10 

(25%) 
 Pasif dan dahulu merokok 10 

(25%) 
15 

(37,5%) 
Total 40 

(100%) 
40 

(100%) 
Lama Merokok < 1 tahun 0 

(0%) 
1 

(2,5%) 
 1-20 tahun 6 

(15%) 
4 

(10 %) 
 >20 tahun 16 

(40%) 
10 

(25%) 
 Tidak merokok 18 

(45%) 
25 

(62,5%) 
Total 40 

(100%) 
40 

(100%) 
Waktu merokok  Tidak tentu 8 

(20%) 
8 

(20%) 
 Setiap hari 22 

(55%) 
15 

(37,5%) 
 Seminggu tidak tentu 1 

(2,5%) 
2 

(5%) 
 Tidak merokok 9 

(22,5%) 
15 

(37,5%) 
Total 40 

(100%) 
40 

(100%) 
Jenis rokok Filter 25 

(62,5%) 
18 

(45%) 
 Non filter 3 

(7,5%) 
5 

(12,5%) 
 Filter dan non filter 3 

(7,5%) 
2 

(5%) 
 Tidak merokok 9 

(22,5%) 
15 

(37,5%) 
Total 40 

(100%) 
40 

(100%) 
Rata-rata jumlah rokok Tidak tentu 15 

(37,5%) 
9 

(22,5%) 
 <10 batang 8 

(20%) 
11 

(27,5%) 
 10-20 btang 5 

(12,5%) 
5 

(12,5%) 
 >20 batang 3 

(7,5%) 
0 

(0%) 
 Tidak merokok 9 

(22,5%) 
15 

(37,5%) 
Total 40 

(100%) 
40 

(100%) 
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7. Hubungan Antara Hipertensi dan Tidak Hipertensi Terhadap Faktor 

Risiko 

1. Faktor Risiko Indeks Masa Tubuh Kategori Berat Badan Lebih 

Dengan Kejadian Hipertensi  

Hasil Odds Ratio (OR) 1,246, (CI: 95%) menunjukkan bahwa orang yang 

mempunyai berat badan lebih (IMT ≥25 kg/m2) mempunyai kemungkinan 

hipertensi 1,246 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang indeks masa 

tubuhnya normal (IMT 18,5- 24,9 kg/m2). Makin besar massa tubuh, makin 

banyak darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan ke jaringan 

tubuh. Ini berarti volume darah yang beredar melalui pembuluh darah menjadi 

meningkat sehingga memberi tekanan lebih besar pada dinding arteri. Kelebihan 

berat badan juga meningkatkan frekuensi denyut jantung dan kadar insulin dalam 

darah. Peningkatan insulin menyebabkan tubuh menahan natrium dan air (Sheps, 

2005).  

Hasil analisis statistik uji chi-square menunjukkan nilai ρ=0,639 (ρ > 0,05), 

maka tidak ada hubungan yang signifikan antara indeks masa tubuh terhadap 

pasien yang terdiagnosa maupun yang tidak terdiagnosa hipertensi. Hal tersebut 

kemungkinan disebabkan variabel indeks masa tubuh dipengaruhi oleh variabel 

lain yang lebih kuat sebagai faktor risiko hipertensi. Untuk terjadinya hipertensi 

perlu peran faktor risiko tersebut secara bersama-sama  (common underlying risk 

factor), dengan kata lain satu faktor risiko saja belum cukup menyebabkan 

timbulnya hipertensi (DepKes, 2003). Hubungan indeks masa tubuh terhadap 

kejadian hipertensi dilihat pada tabel 8. 
Tabel 8. Distribusi Proporsi Responden Hipertensi Dan Tidak Hipertensi Berdasarkan 

Indeks Masa Tubuh Kategori Berat Badan Lebih Terhadap Kejadian Hipertensi di 
Puskesmas “X” 

Kategori indeks masa 
tubuh 

Hipertensi  Tidak hipertensi Jumlah 
Total 

ρ OR CI95% 
Jumlah Responden 

Berat badan lebih 15 
(18,75%) 

13 
(16,25%) 

28 
(35%) 

 
0,639 

 
1,246 

 
0,496-
3,129 Normal  25 

(31,25%) 
27 

(33,75%) 
52 

(65%) 
Jumlah Total 40 

(50%) 
40 

(50%) 
80 

(100%) 
 

 



11 

2. Faktor RisikoMerokok Terhadap Kejadian Hipertensi  

Untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok terhadap kejadian 

hipertensi dilihat pada tabel 9. 
Tabel 9.Distribusi Proporsi Hipertensi Dan Tidak Hipertensi Berdasarkan Kebiasaan 

Merokok Terhadap Kejadian Hipertensi di Puskesmas “X” 
Kebiasaan Merokok Hipertensi Tidak hipertensi Jumlah 

Total 
ρ OR CI 95% 

Jumlah Responden 
Merokok 21 

(26,25%) 
15 

(18,75%) 
36 

(45%) 
 
0,178 

 
1,842 

 
0,755-4,493

Tidak merokok 19 
(23,75%)

25 
(31,25%)

44 
(55%)

Jumlah Total 40 
(50%) 

40 
(50%) 

80 
(100%) 

 
Didapatkan nilai Odds Ratio (OR) 1,842 (CI:95%) menunjukkan bahwa 

orang yang merokok mempunyai kemungkinan hipertensi 1,842 kali lebih besar 

dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Kebiasaan merokok akan 

menyebabkan peningkatan sekresi kelenjar adrenalin serta nikotin yang 

terkandung pada rokok berakibat menyempitnya pembuluh darah yang diikuti 

dengan kenaikan tekanan darah (Isselbacher, 2000). Zat-zat kimia beracun seperti 

karbon monoksida dan nikotin yang dihisap melalui rokok yang masuk ke dalam 

aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri dan 

mengakibatkan tekanan darah tinggi dan proses arterosklerosis (Karyadi, 2002).  

Hasil uji statistik chi-square menunjukkan nilai ρ= 0,178(ρ > 0,05), maka 

tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok terhadap pasien 

yang terdiagnosa hipertensi maupun yang tidak terdiagnosa hipertensi. Hal 

tersebut kemungkinan disebabkan variabel kebiasaan merokok dapat dipengaruhi 

oleh variabel lain yang lebih kuat sebagai faktor risiko hipertensi. Hipertensi 

dipengaruhi oleh faktor risiko ganda, baik yang bersifat endogen seperti 

neurotransmitter, nutrisi dan stressor , hormon dan genetik, maupun yang bersifat 

eksogen seperti rokok (Mansjoer, 2001). 
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3. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil hubungan indeks masa tubuh dan kebiasaan merokok 

dengan kejadian hipertensi di Puskesmas “X”, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Indeks masa tubuh kategori berat badan lebih (IMT ≥25 kg/m2) merupakan 

faktor risiko terhadap kejadian hipertensi (OR 1,246; CI95% 0,496-3,129) 

tetapi hubungannya tidak signifikan (ρ > 0,05).  

2. Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko terhadap kejadian hipertensi (OR 

1,842; CI95% 0,755-4,493) tetapi hubungannya tidak signifikan (ρ > 0,05). 

 

3. SARAN 

1. Bagi laki-laki 

1. Diharapkan laki-laki yang mempunyai kebiasaan merokok agar berhenti 

merokok 

2. Diharapkan laki-laki yang mempunyai berat badan di atas normal untuk 

mengurangi berat badannya dengan makanan yang banyak serat dan olah raga 

yang teratur.  

3. Bagi Puskesmas “X” 

Diharapkan lebih meningkatkan penyuluhan kesehatan bagi laki-laki pada 

kegiatan-kegiatan di masyarakat pada umumnya dan kegiatan di lingkungan 

Puskesmas pada khususnya;  

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor risiko hipertensi beserta 

kepatuhan penggunaan antihipertensi yang digunakan. 
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