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ABSTRAK 

Peningkatan tekanan darah masih menjadi ancaman bagi masyarakat 
dunia. Peningkatan tekanan darah dapat menyebabkan gejala yang berlanjut untuk 
suatu target organ. Kebiasaan merokok, minum alkohol, dan obesitas dapat 
berdampak pada terjadinya peningkatan tekanan darah. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dampak kebiasaan merokok, minum alkohol, dan 
obesitas terhadap peningkatan tekanan darah. 

Penelitian dilakukan di Desa Gonolan Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo. Desain penelitian ini adalah cross-sectional. Populasi dalam penelitian 
adalah penduduk Desa Gonilan yang memenuhi kriteria inklusi. Sampel dalam 
penelitian adalah 60 warga yang terdiri dari 30 orang dengan tekanan darah > 
140/90 mmHg dan 30 orang dengan tekanan darah < 140/90 mmHg. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini convenience sampling. Data diperoleh 
dari subyek penelitian berdasarkan kuisioner dan wawancara lansung serta 
pemeriksaan fisik. Analisis data dilakukan secara bertahap mencakup analisis 
univariat dan bivariat melalui uji chi-square untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara penyebab terjadinya peningkatan tekanan darah terhadap 
peningkatan tekanan darah.  

Hubungan indeks masa tubuh kategori berat badan lebih (IMT ≥25 kg/m2), 
kebiasaan merokok dan minum alcohol dengan peningkatan tekanan darah 
menunjukkan nilai PR berturut-turut 1,710; 2,00; dan 1,158 sehingga faktor 
tersebut dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah pada masyarakat desa 
Gonilan.  

 
 

Kata kunci: Peningkatan tekanan darah, Merokok, Obesitas, Konsumsi alkohol. 
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IMPACT OF SMOKING HABITS, DRINKING ALCOHOL AND OBESITY 

ON THE IMPROVEMENT ON THE BLOOD PRESSURE 
IN VILLAGE GONILAN VILLAGE KARTASURA 

DISTRICT SUKOHARJO 
 

ABSTRACT 
 

Increased blood pressure is still a threat to the world. Increased blood 
pressure can cause symptoms that continue to a target organ. Smoking, drinking 
alcohol, and obesity can have an impact on the increase in blood pressure. The 
purpose of this study was to determine the effects of smoking, drinking alcohol, 
and obesity on the rise in blood pressure. 

The study was conducted in the Village District Gonolan Kartasura 
Sukoharjo. The study design was cross-sectional. The population is Gonilan 
villagers who met the inclusion criteria. The sample in the study was 60 people 
consisting of 30 people with blood pressure> 140/90 mmHg and 30 people with 
blood pressure <140/90 mmHg. Sampling technique in this study convenience 
sampling. Data obtained from the study subjects based on questionnaires and 
interviews directly and physical examination. Data analysis was conducted in 
stages include univariate and bivariate analysis through chi-square test to 
determine the relationship between the cause of the elevated blood pressure to 
elevated blood pressure. 

The results showed that the cause of the increase in blood pressure in the 
village of Gonilan is body mass index weight category (BMI ≥ 25 kg/m2) (PR 
1.710), smoking (PR 2.00), alcohol consumption habits (PR 1.158) . 
 
Keywords: Increased blood pressure, smoking, obesity, alcohol consumption. 
 
PENDAHULUAN 

Terjadinya peningkatan tekanan darah atau peningkatan tekanan darah 

dapat memberi gejala yang berlanjut untuk suatu target organ seperti stroke untuk 

otak, penyakit jantung koroner untuk pembuluh darah jantung dan untuk otot 

jantung. Proporsi kematian karena penyakit kardiovaskular mengalami 

peningkatan pada kurun waktu terakhir ini (Depkes RI, 2003). Penderita 

terjadinya peningkatan tekanan darah atau peningkatan tekanan darah di Indonesia 

sekitar 15 juta orang tetapi hanya 4% yang merupakan terjadinya peningkatan 

tekanan darah atau peningkatan tekanan darah terkontrol. Sebanyak 6-15% pada 
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orang dewasa, 50% diantaranya tidak menyadari sebagai penderita terjadinya 

peningkatan tekanan darah sehingga mereka cenderung untuk menjadi terjadinya 

peningkatan tekanan darah berat karena tidak menghindari dan tidak mengetahui 

faktor risikonya, dan 90% merupakan terjadinya peningkatan tekanan darah 

esensial (Irza, 2009). Jumlah penderita terjadinya peningkatan tekanan darah atau 

peningkatan tekanan darah di dunia juga mengalami peningkatan, ini 

menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan tekanan darah atau peningkatan 

tekanan darah masih menjadi ancaman bagi masyarakat dunia (Adi, 2009) 

Faktor pemicu terjadinya peningkatan tekanan darah atau peningkatan 

tekanan darah dapat dibedakan atas yang tidak dapat dikontrol dan dapat 

dikontrol. Faktor yang tidak dapat dikontrol seperti keturunan, jenis kelamin, dan 

umur. Sedangkan faktor yang dapat dikontrol diantaranya stress, kegemukan, 

kurang olahraga, merokok, serta konsumsi alkohol dan garam. Terjadinya 

peningkatan tekanan darah bersifat diturunkan atau bersifat genetik. Insidensi 

terjadinya peningkatan tekanan darah meningkat seiring dengan pertambahan usia 

(Sugiharto, 2007).  

Obesitas dapat meningkatkan kejadian terjadinya peningkatan tekanan 

darah, hal ini disebabkan penimbunan lemak yang menimbulkan sumbatan pada 

pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Asupan garam yang 

tinggi akan menyebabkan pengeluaran berlebihan dari hormon natriouretik yang 

secara tidak langsung akan meningkatkan tekanan darah (Anggraeni et al., 2009). 

Kebiasaan merokok berpengaruh dalam  peningkatan tekanan darah melalui 

ganggguan dari status lipid, peningkatan obesitas sentral, gangguan dari resistensi 
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insulin, peningkatan massa ventrikel kiri dan peningkatan kekakuan dinding 

pembuluh darah. Peningkatan konsumsi alkohol jangka lama berpengaruh pada 

peningkatakan kadar kortisol dalam darah sehingga aktivitas renin-angiotensin 

dan aldosteron akan meningkat, jika RAAS meningkat maka kenaikan tekanan 

darah terjadi (Gray et al., 2005). 

Berdasarkan data rekapitulasi, terjadinya peningkatan tekanan darah atau 

peningkatan tekanan darah merupakan peringkat keempat dari 10 besar urutan 

penyakit terbanyak tahun 2010 dan 2011 di puskesmas Kartasura (Pratiwi, 2012). 

Masyarakat Desa Gonilan merupakan bagian dari Kecamatan Kartasura. Oleh 

karena itu, perlu adanya penelitian mengenai dampak kebiasaan merokok, minum 

alkohol, dan obesitas terhadap kenaikan tekanan darah pada masyarakat di Desa 

Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat disusun rumusan 

masalah “apakah kebiasaan merokok, minum alkohol, dan obesitas dapat 

menyebabkan peningkatan tekanan darah pada masyarakat di Desa Gonilan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ?” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dampak kebiasaan 

merokok, minum alkohol, dan obesitas terhadap peningkatan tekanan darah. 

Tekanan darah merupakan gaya yang diberikan darah pada dinding 

pembuluh darah. Terjadinya peningkatan tekanan darah juga disebut dengan 

tekanan darah tinggi, dimana tekanan tersebut dihasilkan oleh kekuatan jantung 

ketika memompa darah sehingga terjadinya peningkatan tekanan darah ini 

berkaitan dengan kenaikan tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Standar 
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terjadinya peningkatan tekanan darah adalah sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik ≥ 

90 mmHg (National Institutes of Health, 2004). 

 Terjadinya peningkatan tekanan darah berdasarkan penyebabnya dibagi 

menjadi dua jenis yaitu : (1) Terjadinya peningkatan tekanan darah primer atau 

esensial adalah terjadinya peningkatan tekanan darah yang tidak / belum diketahui 

penyebabnya. (2) Terjadinya peningkatan tekanan darah sekunder adalah 

terjadinya peningkatan tekanan darah yang disebabkan sebagai akibat dari adanya 

penyakit  (Hernawati, 2008).  

Faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi antara lain faktor genetik, 

umur, jenis kelamin, dan etnis. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi 

meliputi stres, obesitas dan nutrisi. Hubungan antara rokok dengan peningkatan 

risiko kardiovaskuler telah banyak dibuktikan. Zat-zat kimia beracun, seperti 

nikotin dan karbonmonoksida yang dihisap melalui rokok, yang masuk ke dalam 

aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri dan 

mengakibatkan proses aterosklerosis dan terjadinya peningkatan tekanan darah 

(Nurkhalida, 2003). 

Syaraf otak merespon reaksi terhadap nikotin dengan memberi sinyal 

pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin (adrenalin). Hormon yang kuat ini 

akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih 

berat karena tekanan yang lebih tinggi. Setelah merokok dua batang saja maka 

baik tekanan sistolik maupun diastolik akan meningkat 10 mmHg. Konsumsi 

alkohol mengakibatkan peningkatan kadar kortisol dan peningkatan volume sel 

darah merah serta kekentalan darah merah berperan dalam menaikkan tekanan 

darah (Beevers, 2005) 
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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 (Sugiharto, 2007). 

Menurut Chua & Bakris (2005), tekanan darah ditentukan oleh aksi 

pompa dari jantung (cardiac output/CO) dan resistensi arteri (peripheral 

resistance/PR). Terjadinya peningkatan tekanan darah merupakan abnormalitas 

dari faktor-faktor penyebabnya yang ditandai dengan peningkatan curah jantung 

dan/atau ketahanan periferal. Kejadian ini pada dasarnya dipengaruhi kondisi 

hormonal (perubahan aktivitas RAAS, mekanisme vasodepressor,mekanisme 

abnormalitas neural, gangguan autoregulasi perifer dan gangguan sodium,kalsium 

dan ANP). 

Tujuan pengobatan pasien terjadinya peningkatan tekanan darah adalah: 

Target tekanan darah yatiu <140/90 mmHg dan untuk individu berisiko tinggi 

seperti diabetes melitus, gagal ginjal target tekanan darah adalah <130/80 mmHg, 

Penurunan morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler dan Menghambat laju 

penyakit ginjal. Terapi non farmakologis terdiri dari menghentikan kebiasaan 

merokok, menurunkan berat badan berlebih, konsumsi alkohol berlebih, asupan 

garam dan asupan lemak, latihan fisik serta meningkatkan konsumsi buah dan 

sayur. Pengobatan terjadinya peningkatan tekanan darah dari farmakologis 

meliputi: pemberian diuretic, Penghambat adrenergic bisa -blocker, -blocker, 

ataupun -  blocker, Angiotensine Converting-Enzyme-Inhibitor (ACE-
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Inhibitor), Angiotensine II- Receptor-Blocker, Calcium Channel Blocker dan 

Vasodilator. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah survei epidemiologik menggunakan desain penelitian 

analitik. Dalam penelitian survei analitik ini, penelitian tidak dilakukan terhadap 

seluruh objek yang diteliti (populasi), tetapi hanya mengambil sebagian dari 

populasi tersebut (sampel). Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

penelitian cross-sectional yaitu penelitian survey analitik yang mengetahui 

hubungan antara variabel bebas (faktor risiko) dengan variabel tergantung (efek) 

melalui pengukuran sesaat (Sastroasmoro, 2008). Dampak yang diukur dalam 

penelitian ini adalah obesitas, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol. 

Penelitian dilaksanakan di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten Sukoharjo. Variabel bebas adalah kategori indeks masa tubuh,  

kebiasaan merokok dan kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Variabel tergantung 

adalah angka tekanan darah. Pengukuran menggunakan Spygmomanometer, alat 

pengukur tinggi badan, timbangan berat badan, dan kuisioner. Pengisian kuisioner 

dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung kepada responden.Kriteria 

inklusi dari penelitian ini adalah semua warga masyarakat desa Gonilan 

Kecamatan Kartasura Sukoharjo usia 18-55 tahun merokok maupun tidak 

merokok, mempunyai berat badan normal maupun tidak, minum alkohol maupun 

tidak, dan bersedia menjadi subyek penelitian. Kriteria eksklusi dari penelitian ini 

adalah penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan wanita hamil trimester. 

Besar sampel dalam penelitian ini sejumlah minimal 30 responden pada 

masing – masing kelompok. Teknik atau cara pengambilan sampel dalam 
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penelitian ini adalah convenience sampling yakni peneliti akan mengambil sampel 

secara bebas, siapa saja yang masuk dalam kriteria penelitian (Usman, 2008). 

Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari subyek 

penelitian berdasarkan kuisioner dan wawancara secara langsung. Pengambilan 

data dilakukan melalui dokumentasi hasil kuisioner serta koreksi data untuk 

melihat kelengkapan jawaban kuesioner dan wawancara, konsistensi dan 

kesesuaian kriteria data yang diperlukan untuk menguji hipotesis  atau menjawab 

tujuan penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan memasukan data pada tabel 

untuk mendapatkan gambaran hubungan indeks masa tubuh, kebiasan merokok 

dan mengkonsumsi alkohol dengan peningkatan tekanan darah di Desa Gonilan 

Kecamatan Kartasura. Data yang sudah diolah kemudian dianalisa dengan 

menggunakan program SPSS versi 16 yang meliputi: Analisis univariat dilakukan 

untuk mengetahui faktor penyebab terhadap munculnya efek. Faktor penyebab 

yang diteliti adalah merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan obesitas. 

Analisis bivariat dilakukan dengan uji chi square yang digunakan untuk menguji 

hipotesis hubungan yang signifikan antara faktor penyebab terhadap peningkatan 

tekanan darah. Dasar pengambilan keputusan penerimaan hipotesis penelitian 

berdasarkan tingkat signifikansi 5% dan angka rasio prevalensi (Prevalence Ratio 

= PR). Prevalence Ratio yaitu diperoleh dengan membandingkan prevalensi 

kenaikan tekanan darah pada kelompok berisiko dengan prevalens kenaikan 

tekanan darah pada kelompok tidak berisiko (Sastroasmoro, 2008).  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan pada karakteristik demografi warga 

masyarakat dibagi menjadi empat bahasan yaitu : karaktersitik warga masyarakat 

berdasarkan usia, pekerjaan, pendidikan, status menikah. 

Tabel 1. Karakteristik Demografi Masyarakat Gonilan 

Karakteristik 
warga masyarakat 
Gonilan 

Kategori Usia 
Jumlah Responden dengan 

tekanan darah Jumlah Total 
< 140/90mmHg ≥ 140/90 mmHg 

Berdasarkan 
Usia 

18-40 tahun 8 (13,33%) 6 (10%) 14 (23,33%) 
41-55 tahun 22 (36,67%) 24 (40%) 46 (76,66%) 

Berdasarkan 
Pekerjaan 

Swasta atau 
wiraswasta 15 (25%) 14 (23,33%) 39 (48,33%) 

Buruh 5 (8,33%) 10 (16,66%) 15 (18,75%) 
Pelajar 3 (5%) 0 (0%) 3 (5%) 
Petani 1 (1,66%) 1 (1,66%) 2 (3,33%) 
PNS 3 (5%) 1 (1,66%) 4 (6,66%) 
Pensiunan 1 (1,66%) 4 (6,66%) 5 (8,33%) 
Tidak bekerja 2 (3,33%) 0 (0%) 2 (3,33%) 

Berdasarkan 
Pendidikan 

Tidak sekolah 2 (3,33%) 2 (3,33%) 4 (6,66%) 
SD 6 (10%) 8 (13,33%) 14 (23,33%) 
SMP 10 (16,66%) 4 (6,66%) 14 (23,33%) 
SMA 8 (13,33%) 10 (16,66% 18 (30%) 
Sarjana 2 (3,33%) 8 (13,33%) 10 (16,66%) 

Berdasarkan 
Status Menikah 

Belum menikah 0 (0%) 2 (3,33%) 2 (3,33%) 
Menikah 30 (50%) 28 (46,6%) 58 (96,6%) 

 

Karakteristik Faktor Risiko Terjadinya peningkatan tekanan darah Warga 

Masyarakat di Desa Gonilan sebagai berikut: 

Tabel 2. . Karakteristik Penyebab Terjadinya Kenaikan Tekanan Darah Warga Masyarakat 
di Desa Gonilan (n = 60) 

Karakteristik reponden Jumlah responden 
  <140 mmHg ≥ 140/90 mmHg 
Kategori perokok Aktif 14 (23,3%) 20 (33,3%) 
 Pasif 14 (23,33%) 6 (10%) 
 Pasif dan dahulu merokok 2 (3,33%) 4 (6,66%) 
Lama Merokok < 1 tahun 2 (3,33%) 0 (0%) 
 1-20 tahun 6 (10 %) 10 (16,66%) 
 >20 tahun 8 (13,33%) 14 (23,33%) 
 Tidak merokok 14 (23,33%) 6 (10%) 
Waktu merokok  Tidak tentu 3 (5%) 3 (5%) 
 Setiap hari 13 (21,6%) 22 (36,66%) 
 Seminggu tidak tentu 0 (5%) 1 (1,6%) 
 Tidak merokok 14 (23,33%) 6 (10%) 
Jenis rokok Filter 12 (20%) 20 (33,33%) 
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 Non filter 3 (5%) 2 (3,33%) 
 Filter dan non filter 1 (1,6%) 2 (3,33%) 
 Tidak merokok 14 (23,33%) 6 (10%) 
Rata-rata jumlah 
rokok 

Tidak tentu 8 (22,5%) 6 (37,5%) 

 <10 batang 4 (27,5%) 8 (20%) 
 10-20 btang 2 (12,5%) 2 (12,5%) 
 >20 batang 2 (0%) 8 (7,5%) 
 Tidak merokok 14 (23,33%) 6 (10%) 

 

Berdasarkan analisis data diperoleh: 

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

penyebab terjadinya peningkatan tekanan darah (PR 1,710) hubungannya 

signifikan (ρ < 0,05).  

2. Kebiasaan merokok merupakan penyebab terjadinya peningkatan tekanan 

darah (PR 2) dengan hubungan signifikan (ρ < 0,05). 

3. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol merupakan penyebab terjadinya peningkatan 

tekanan darah (PR 1,158) hubungannya tidak signifikan (ρ > 0,05). 

 

Makin besar massa tubuh, makin banyak darah yang dibutuhkan untuk 

memasok oksigen dan makanan ke jaringan tubuh. Volume darah dalam 

pembuluh darah meningkat sehingga kebutuhan tekanan lebih besar pada dinding 

arteri. Selain itu kelebihan berat badan juga akan meningkatkan frekuensi denyut 

jantung dan kadar insulin dalam darah. Peningkatan insulin serta peningkatan 

respon saraf simpatis akan meningkatkan kadar aldosteron yang berperan dalam 

penahanan natrium dan air. Kegemukan yang ditandai dengan peningkatan 

jaringan lemak dalam tubuh biasanya diikuti dengan peningkatan kadar lemak 

dalam darah dimana peningkatan lemak ini juga akan meningkatkan viskositas 
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darah yang juga berdampak pada peningkatan tekanan darah (Sugiharto, 2007). 

Hasil Prevalence Ratio (PR) 1,710 (CI: 95%) menunjukkan orang yang 

mempunyai berat badan lebih yakni IMT ≥25 kg/m2 berpotensi 1,710 kali lebih 

besar mengalami peningkatan tekanan darah dibandingkan dengan orang yang 

indeks masa tubuhnya normal (IMT 18,5- 24,9 kg/m2).  

Nilai ρ=0,034 (ρ < 0,05) pada analisis statistik uji chi-square 

menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara indeks masa tubuh 

terhadap angka kejadian peningkatan tekanan darah. Hal ini menunjukkan bahwa 

berat badan lebih yang merupakan bagian dari produk budaya sedentary life style 

menjadi penyebab terjadinya peningkatan tekanan darah. 

Nilai Prevalence Ratio (PR) 2,00 (CI:95%) menunjukkan bahwa orang 

yang merokok berisiko 2 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak 

merokok.. Peningkatan sekresi kelenjar adrenalin serta nikotin yang terkandung 

pada rokok akan menyempitkan pembuluh darah sehingga terjadi kenaikan 

tekanan darah. Kerusakan endotel yang diakibatkan oleh nikotin dan karbon 

monoksida mengakibatkan berkembangnya proses arteriosklerosis, jika hal ini 

berlanjut maka penyempitan pembuluh darah dan resiko timbulnya iskemik pada 

jaringan dibawahnya juga akan meningkat. Reaksi atas peningkatan nikotin juga 

akan meningkatkan respon kelenjar adrenal sehingga aktivitas simpatis juga 

meningkat. 

Nilai Prevalence Ratio (PR) 1,158 (CI:95%) menunjukkan bahwa orang 

dengan kebiasaan mengkonsumsi alkohol mempunyai kecenderungan mengalami 

peningkatan tekanan darah 1,158 kali dibandingkan orang yang tidak biasa 
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mengkonsumsi. Peningkatan konsumsi alkohol jangka lama berpengaruh pada 

peningkatakan kadar kortisol dalam darah sehingga aktivitas renin-angiotensin 

dan aldosteron akan meningkat, jika RAAS meningkat maka kenaikan tekanan 

darah terjadi. Selain itu pada orang dengan riwayat konsumsi alkohol volume sel 

darah merah akan meningkat hal ini akan meningkatkan viskositas darah yang 

meningkatkan tekanan darah juga. tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

kebiasaan minum alkohol dengan angka kejadian terjadinya peningkatan tekanan 

darah dimungkinkan terdapat variabel lain yang lebih kuat sebagai faktor risiko 

terjadinya peningkatan tekanan darah. Faktor risiko ganda baik yang bersifat 

endogen seperti neurotransmitter, hormon dan genetik, maupun yang bersifat 

eksogen seperti rokok, nutrisi dan stressor mungkin ada hubungannya.Untuk 

terjadinya terjadinya peningkatan tekanan darah perlu peran faktor risiko tersebut 

secara bersama-sama  (common underlying risk factor), dengan kata lain satu 

faktor risiko saja belum tentu menyebabkan timbulnya terjadinya peningkatan 

tekanan darah (Mansjoer, 2001). 

 

SIMPULAN 

Simpulan dalam penelitian ini adalah penyebab terjadinya peningkatan 

tekanan darah pada masyarakat Desa Gonilan adalah Hubungan indeks masa 

tubuh kategori berat badan lebih (IMT ≥25 kg/m2), kebiasaan merokok dan 

minum alcohol dengan peningkatan tekanan darah menunjukkan nilai PR berturut-

turut 1,710; 2,00; dan 1,158 sehingga faktor tersebut dapat menyebabkan 

peningkatan tekanan darah pada masyarakat desa Gonilan. Terdapat hubungan 
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signifikan antara konsumsi merokok dengan kejadian peningkatan tekanan darah. 

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan mengkonsumsi alkohol 

terhadap terjadinya peningkatan tekanan darah.  

Saran bagi penduduk yakni: pasien dengan berat badan di atas normal 

untuk mengurangi berat badannya dengan makanan yang banyak serat dan olah 

raga yang teratur, pasien dengan kebiasaan konsumsi rokok untuk dengan segera 

memberhentikan kebiasaan tersebut, Pasien dengan kebiasaan konsumsi alkohol 

untuk dengan segera memberhentikan kebiasaan tersebut, serta perlu dilakukan 

rutinitas pengecekan tekanan darah secara dua mingguan agar penderita dengan 

tekanan darah tinggi dalam status terkontrol. Bagi petugas kesehatan diharapkan 

lebih meningkatkan penyuluhan kesehatan tentang terjadinya peningkatan tekanan 

darah, faktor resiko dan bahaya yang mengancam. Perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya peningkatan tekanan darah beserta 

kepatuhan penggunaan obat penurun tekanan darah yang digunakan.  
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