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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan 

tuberkulosis, yakni  mencapai 6,7% dari populasi kematian pada semua umur di 

Indonesia. Hipertensi merupakan gangguan sistem peredaran darah yang 

menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas normal, yaitu 140/90 mmHg. Hasil 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Balitbangkes tahun 2007 menunjukkan 

prevalensi hipertensi secara nasional mencapai 31,7% (DepKes, 2010)  

Hipertensi menambah beban kerja jantung dan arteri bila berlanjut dapat 

menimbulkan kerusakan jantung dan pembuluh darah (Juni, 2010). Hipertensi 

akan memberi gejala yang berlanjut untuk suatu target organ seperti otak (stroke), 

pembuluh darah jantung (penyakit jantung koroner), otot jantung (left ventricle 

hypertrophy) (Bustan, 2000).  

Rokok menjadi faktor risiko utama penyakit jantung koroner.  Penyakit ini 

bekerja sinergis terhadap faktor risiko lainnya, seperti hipertensi, kadar kolesterol 

meningkat, kencing manis, dan lain-lain.  Risiko stroke dan kematian juga 

meningkat pada perokok (Indriasari, 2006). Nikotin dalam rokok merangsang 

pelepasan katekolamin. Peningkatan katekolamin menyebabkan iritabilitas 

miokardial, peningkatan denyut jantung, dan menyebabkan vasokontriksi, yang 

mana pada akhirnya 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. 

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 Kartasura dimana berdasarkan data 

rekapitulasi menduduki peringkat keempat termasuk ke dalam 10 besar urutan 
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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 Kartasura.  

 
 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah indeks masa tubuh termasuk faktor risiko terhadap kejadian hipertensi 

pada laki-laki pasien rawat jalan di Puskesmas Kartasura dan apakah 

hubungannya signifikan? 

2. Apakah kebiasaan merokok termasuk faktor risiko kejadian hipertensi pada 

laki-laki pasien rawat jalan di Puskesmas Kartasura dan apakah hubungannya 

signifikan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui indeks masa tubuh termasuk faktor risiko atau tidaknya 

terhadap kejadian hipertensi pada laki-laki pasien rawat jalan di Puskesmas 

Kartasura dan mengetahui hubungannya signifikan atau tidak. 

2. Untuk mengetahui kebiasaan merokok termasuk faktor risiko atau tidaknya 

terhadap kejadian hipertensi pada laki-laki pasien rawat jalan di Puskesmas 

Kartasura dan mengetahui hubungannya signifikan atau tidak. 

 
 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Hipertensi 

a. Definisi 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan 

tekanan darah diatas normal yang mengakibatkan peningkatan angka kesakitan 

(morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) (Basha, 2008a). Hipertensi 
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didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana tekanan sistoliknya di atas 

140mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90mmHg. Pada populasi manula, 

hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160mmHg dan tekanan diastolik 

90mmHg (Smeltzer&Bare, 2002). Tekanan darah tinggi terjadi apabila suatu 

tekanan yang berlebihan menekan dinding pembuluh arteri. Arteri adalah 

pembuluh yang membawa darah dari jantung pemompa menuju ke seluruh 

jaringan dan organ tubuh (Siauw, 1994).  

 

b. Penyebab 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi menurut Basha (2008b) dibedakan 

menjadi dua bagian: 

1) Hipertensi essensial/primer. Jenis hipertensi yang penyebabnya masih belum 

dapat diketahui. Sekitar 90% penderita hipertensi menderita jenis hipertensi 

ini.Oleh karena itu, penelitian dan pengobatan lebih banyak ditujukan bagi 

penderita hipertensi essensial ini. 

2) Hipertensi sekunder. Jenis hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui, antara 

lain kelainan pada pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, atau 

penyakit kelenjar adrenal.  

 

c. Patofisiologi  

Multifaktor yang dapat menimbulkan hipertensi primer, adalah:  

1) Ketidaknormalan humoral meliputi sistem renin- angiotensin-aldosteron, 

hormon natriuretik, atau hiperinsulinemia. 

2) Masalah patologi pada sistem syaraf pusat, serabut saraf otonom, volume 

plasma, dan konstriksi arteriol. 

3) Defisiensi senyawa sintesis lokal vasodilator pada endotelium vaskular, 

misalnya prostasiklin, bradikinin, dan nitrit oksida, atau terjadinya peningkatan 

produksi senyawa vasokonstriktor seperti angiotensin II dan endotelin I. 

4) Asupan natrium tinggi dan peningkatan sirkulasi hormon natriuretik yang 

menginhibisi transpor natrium intraseluler, menghasilkan peningkatan 

reaktivitas vaskular dan tekanan darah. 
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5) Peningkatan konsentrasi kalsium intraseluler, memicu perubahan vaskular, 

fungsi otot halus dan peningkatan resistensi vaskular perifer (ISO 

Farmakoterapi, 2008). 

 

d. Klasifikasi Hipertensi 

Klasifikasi hipertensi menurut The Joint National Committe 7 Report (JNC 

7) terdapat 4 kategori, yaitu: normal, prehipertensi, hipertensi tingkat 1, dan 

hipertensi tingkat 2. 
Tabel 1. Klasifikasi tekanan darah menurut JNC VII 

Klasifikasi 
Klasifikasi Tekanan Darah Pada orang dewasa (umur ≥ 18 tahun) 

Tekanan darah Sistolik(mmHg) Tekanan darah diastolik (mm Hg) 
Normal                 < 120                       dan                          < 80 

Prehipertensi              120-139                      atau                       80-89 

Hipertensi stage 1             140-159                       atau                       90-99 

Hipertensi stage 2               ≥ 160                         atau                       ≥ 100 
*Untuk pasien dengan diabetes mellitus, gagal ginjal kronik dengan tekanan darah ≥ 130 mm Hg 
termasuk kategori hipertensi (Chobanian et al., 2003) 
 

e. Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis hipertensi (Corwin, 2001) : 

1) Nyeri kepala, kadang-kadang mual dan muntah, akibat tekanan darah 

intrakranium. 

2) Penglihatan kabur akibat kerusakan retina karena hipertensi . 

3) Ayunan langkah tidak mantap karena kerusakan susunan syaraf. 

4) Nokturia, karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerolus. 

5) Edeme dependen akibat peningkatan tekanan darah kapiler. 

Gejala lain adalah sakit kepala, epistaksis, marah, telinga berdengung, rasa 

berat di tengkuk, sukar tidur, mata berkunang-kunang dan pusing (Mansjoer, 

2001). 

 

f. Komplikasi  

Komplikasi hipertensi terdiri dari stroke, infark miokardium, gagal ginjal, 

ensefalopati (kerusakan otak), dan pregnancy induced hypertension (PIH) 
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(Corwin, 2001). Beberapa penyakit yang terkait dengan masalah hipertensi (Arief, 

2007a) : 

1) Stroke  

Tekanan darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh 

darah di otak yang mengakibatkan terjadinya pendarahan diotak. 

2) Gangguan Penglihatan 

Penglihatan menjadi kabur karena pembuluh darah pada mata pecah atau 

mengalami pendarahan dan dapat berakhir dengan kebutaan. 

3) Serangan Jantung 

Apabila jantung tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup, dapat 

menimbulkan nyeri dada yang disebut angina. 

4) Gangguan Fungsi Ginjal 

Hipertensi dapat membuat gangguan sirkulasi darah pada ginjal, sehingga 

fungsi ginjal mengalami gangguan. 

5) Aterosklerosis  

Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, pembuluh arteri diseluruh tubuh 

akan mengeras terutama di jantung, otak dan ginjal, sehingga menyebabkan 

gangguan suplai darah. 

 

g.  Pengobatan Hipertensi 

1) Pengobatan  non farmakologi  

Mengubah pola hidup non farmakologi pada penderita hipertensi, sangat 

menguntungkan untuk menurunkan tekanan darah. Beberapa pola hidup yang 

harus diperbaiki adalah menurunkan berat badan jika kegemukan, mengurangi 

minum alkohol, meningkatkan aktifitas fisik aerobik, mengurangi asupan garam, 

mempertahankan asupan kalsium dan magnesium yang adekuat, menghentikan 

merokok, mengurangi asupan lemak jenuh dan kolestrol serta menghindari stres. 

Intervensi non farmakologis ini harus dimulai sebelum menggunakan obat-obatan 

(Kuswardhani, 2005).  
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2) Pengobatan farmakologi 

Pengobatan dengan menggunakan obat-obatan kimiawi. Umur dan adanya 

penyakit merupakan faktor yang akan mempengaruhi metabolisme dan distribusi 

obat, karenanya harus dipertimbangkan dalam memberikan obat antihipertensi. 

Hendaknya pemberian obat dimulai dengan dosis kecil dan kemudian ditingkatkan 

perlahan (Basha, 2008a). 

 

2. Faktor Risiko  

a. Kebiasaan Merokok 

Perokok cenderung akan lebih cepat 10 tahun terkena serangan jantung 

dibandingkan dengan yang bukan perokok. Pasien laki-laki yang tidak merokok 

dirawat di rumah sakit karena serangan jantung rata-rata pada usia 64 tahun. 

Sedangkan laki-laki perokok rata-rata dirawat di rumah sakit karena serangan 

jantung pada usia 55 tahun (Ratnadita, 2011). 

Merokok bisa menyebabkan peningkatan sementara tekanan darah sekitar 

10 mmHg pada tekanan sistolik dan 8 mmHg  tekanan diastolik, dapat terjadi pada 

saat merokok dan tak lama setelah merokok. Bahkan yang lebih penting bagi 

penderita hipertensi, merokok dapat menghilangkan khasiat obat-obat anti 

hipertensi (Gardner, 2007). 

Rata- rata merokok yang dilakukan oleh kebanyakan laki-laki dipengaruhi 

oleh faktor psikologis meliputi rangsangan sosial melalui mulut, ritual 

masyarakat, menunjukkan kejantanan, mengalihkan diri dari kecemasan, 

kebanggaan diri. Selain faktor psikologis juga dipengaruhi oleh faktor fisiologis 

yaitu adiksi tubuh terhadap bahan yang dikandung rokok seperti nikotin atau juga 

disebut kecanduan terhadap nikotin (Mangku, 1997). 

1) Kategori Perokok 

a) Perokok Pasif 

Perokok pasif dalah asap rokok yang di hirup oleh seseorang yang tidak 

merokok (Passive Smoker). Perokok pasif memiliki risiko yang cukup tinggi atas 

kanker paru-paru dan jantung koroner, serta gangguan pernafasan. Bagi anak-anak 
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di bawah umur, terdapat risiko kematian mendadak akibat terpapar asap rokok 

(Jaya, 2009). 

b) Perokok Aktif 

Perokok aktif adalah orang yang merokok dan langsung menghisap rokok 

serta bisa mengakibatkan bahaya bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan 

sekitar (Bustan, 2000). 

2) Jumlah Rokok yang Dihisap 

Jumlah rokok yang dihisap dapat dalam satuan batang, bungkus, pak per 

hari. Jenis rokok dapat dibagi atas 3 kelompok yaitu perokok ringan (merokok 

kurang dari 10 batang per hari), perokok sedang (menghisap 10 – 20 batang per 

hari), dan perokok berat (menghisap lebih dari 20 batang) (Bustan, 2000). 

3) Lama Menghisap Rokok 

Semakin awal seseorang merokok makin sulit untuk berhenti merokok. 

Rokok juga punya dose-response effect, artinya semakin muda usia merokok, 

akan semakin besar pengaruhnya. Apabila perilaku merokok dimulai sejak usia 

remaja, merokok sigaret dapat berhubungan dengan tingkat arterosclerosis. Risiko 

kematian bertambah sehubungan dengan banyaknya merokok dan umur awal 

merokok yang lebih dini (Bustan, 2000). 

4) Cara Menghisap Rokok 

Cara menghisap rokok dapat dibedakan menjadi begitu menghisap langsung 

dihembuskan (secara dangkal), ditelan sampai ke dalam mulut (dimulut saja), 

ditelan sampai di kerongkongan (isapan dalam) (Bustan, 2000). 

5) Jenis Rokok yang Dihisap 

Di Indonesia pada umumnya, rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. 

Perbedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok (klobot, kawung, sigaret, 

cerutu), bahan baku atau isi rokok (rokok putih, rokok kretek, rokok klembak), 

proses pembuatan rokok (sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin), dan 

penggunaan filter pada rokok (rokok filter dan non filter) (Jaya, 2009). 
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6) Bahan – Bahan yang Terkandung Dalam Rokok  

Ketika sebatang rokok terbakar terbentuklah 4000 senyawa kimia, 200 

diantaranya beracun, dan 43 lagi pemicu kanker. Racun utama pada rokok adalah 

tar, nikotin, dan karbon monoksida (Jaya, 2009). 

a) Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada 

paru-paru. 

b) Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat 

ini bersifat karsinogen, dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. 

c) Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin darah, membuat 

darah tidak mampu mengikat oksigen. 

 

b. Indeks Masa Tubuh 

Kegemukan atau obesitas dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana berat 

badan tidak proporsional dengan tinggi badan, atau suatu kondisi dimana jaringan 

lemak dalam tubuh jumlahnya berlebihan. Salah satu cara untuk menentukan 

tingkat obesitas yaitu dengan menghitung indeks masa tubuh atau lebih sering kita 

dengar istilah IMT (Arief, 2007b). Rumus IMT adalah sebagai berikut : 

 

 

Batas nilai IMT menurut Klasifikasi WHO (1998) dalah sebagai berikut :  
Tabel 2. Kategori Indeks Masa Tubuh Menurut WHO 

 
 

E. Hipotesis 

Indeks masa tubuh dan kebiasaan merokok merupakan faktor risiko (OR >1) 

terhadap kejadian hipertensi dan mempunyai hubungan yang signifikan (ρ < 0,05). 

 

Indeks Masa Tubuh Kategori 
< 18,5 Berat badan kurang 

18,5 - 24,9 Berat badan normal 
25 - 29,9 Berat badan lebih 
30 - 34,9 Obesitas I 
35 - 39,9 Obesitas II 

39,9 Sangat obesitas 

    IMT (kg/m2)= berat badan (kg) / tinggi badan2 (m2) 


