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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang 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 hipertensi atau peningkatan tekanan 

darah di Indonesia sekitar 15 juta orang tetapi hanya 4% yang merupakan 

hipertensi atau peningkatan tekanan darah terkontrol. Sebanyak 6-15% pada orang 

dewasa, 50% diantaranya tidak menyadari sebagai penderita hipertensi sehingga 

mereka cenderung untuk menjadi hipertensi berat karena tidak menghindari dan 

tidak mengetahui faktor risikonya, dan 90% merupakan hipertensi esensial (Irza, 

2009). Jumlah penderita hipertensi atau peningkatan tekanan darah di dunia juga 

mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa hipertensi atau peningkatan 

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

Faktor pemicu hipertensi 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. Hipertensi bersifat diturunkan atau bersifat 

genetik. Insidensi hipertensi meningkat seiring dengan pertambahan usia 

(Sugiharto, 2007).  
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Obesitas dapat meningkatkan kejadian hipertensi, 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 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, hipertensi 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.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat disusun rumusan 

masalah adalah: apakah kebiasaan merokok, minum alkohol, dan obesitas dapat 

menyebabkan peningkatan tekanan darah pada masyarakat di Desa Gonilan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dampak kebiasaan 

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

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Peningkatan Tekanan Darah 

Tekanan darah merupakan gaya yang diberikan darah pada dinding 

pembuluh darah. Tekanan ini ditentukan pembuluh darah, volume darah dan 

denyut jantung. Tekanan ini paling tinggi ketika ventrikel berkontraksi (tekanan 

sistolik) dan paling rendah ketika ventrikel berelaksasi (tekanan diastolik). 

Hipertensi juga disebut dengan tekanan darah tinggi, dimana tekanan tersebut 

dihasilkan oleh kekuatan jantung ketika memompa darah sehingga hipertensi ini 

berkaitan dengan kenaikan tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Standar 

hipertensi adalah sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg (National 

Institutes of Health, 2004). Hipertensi memberi gejala berlanjut pada suatu target 

organ tubuh sehingga timbul kerusakan lebih berat seperti stroke, penyakit 

jantung koroner serta penyempitan ventrikel kiri / bilik kiri. Selain penyakit 



4 
 

tersebut dapat pula menyebabkan gagal ginjal, edema paru, penyakit pembuluh 

lain, dan lain-lain (Sugiharto, 2007). 

Hipertensi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua jenis yaitu : (1) 

Hipertensi primer atau esensial adalah hipertensi yang tidak / belum diketahui 

penyebabnya. Sekitar 90 % pasien termasuk katagori hipertensi primer. Berbagai 

faktor diduga turut berperan sebagai penyebab hipertensi primer seperti 

bertambahnya umur, stress psikologis, hereditas (genetis), dan jenis kelamin. (2) 

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan sebagai akibat dari adanya 

penyakit lain seperti penyakit ginjal, kelainan hormonal, kegemukan, konsumsi 

minuman beralkohol, merokok, kurang olah raga dan pemakaian obat-obatan 

(Hernawati, 2008).  

 

2. Etiologi Hipertensi  

 Hipertensi primer tidak disebabkan oleh faktor tunggal dan khusus. 

Hipertensi ini disebabkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Hipertensi 

sekunder disebabkan oleh faktor primer yang diketahui yaitu seperti kerusakan 

ginjal, gangguan obat tertentu, stres akut, kerusakan vaskuler dan lain-lain. Risiko 

relatif hipertensi tergantung pada jumlah dan keparahan dari faktor risiko yang 

dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi (Anggraini et al., 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. Faktor yang dapat dikontrol atau dimodifikasi 

diantaranya: 
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a. Kebiasaan Merokok 

Rokok juga dihubungkan dengan hipertensi. Hubungan antara rokok 

dengan peningkatan risiko kardiovaskuler telah banyak dibuktikan. Selain dari 

lamanya, risiko merokok terbesar tergantung pada jumlah rokok yang dihisap 

perhari. Seseorang lebih dari satu pak rokok sehari menjadi 2 kali lebih rentan 

hipertensi dari pada mereka yang tidak merokok (Suyono, 2001). 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 hipertensi (Nurkhalida, 2003). 

Nikotin dalam tembakau merupakan penyebab meningkatnya tekanan 

darah segera setelah hisapan pertama. Seperti zat-zat kimia lain dalam asap rokok, 

nikotin diserap oleh pembuluh-pembuluh darah amat kecil di dalam paru-paru dan 

diedarkan ke aliran darah. Hanya dalam beberapa detik nikotin sudah mencapai 

otak. 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. 

Tekanan darah akan tetap pada ketinggian ini sampai 30 menit setelah 

berhenti mengisap rokok. Sementara efek nikotin perlahan-lahan menghilang, 

tekanan darah juga akan menurun dengan perlahan. Namun pada perokok berat 

tekanan darah akan berada pada level tinggi sepanjang hari (Sugiharto, 2007). 
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b. Kebiasaan Konsumsi Minum - Minuman Beralkohol 

Alkohol juga dihubungkan dengan hipertensi. Peminum alkohol 

cenderung hipertensi, meskipun mekanisme timbulnya hipertensi belum diketahui 

secara pasti. Konsumsi alkohol harus diwaspadai karena survei menunjukkan 

bahwa 10 % kasus hipertensi berkaitan dengan konsumsi alkohol. Mekanisme 

peningkatan tekanan darah akibat alkohol masih belum jelas. Namun diduga, 

peningkatan kadar kortisol dan peningkatan volume sel darah merah serta 

kekentalan darah merah berperan dalam menaikkan tekanan darah (Beevers, 

2005).  

c. Obesitas 

Obesitas erat kaitannya dengan kegemaran mengkonsumsi makanan yang 

mengandung tinggi lemak. Obesitas meningkatkan risiko terjadinya hipertensi 

karena beberapa sebab. 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). 

3. Patofisiologi  

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

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

resistance/PR). Hipertensi merupakan abnormalitas dari faktor-faktor 
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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). 

 
Tabel 1. Mekanisme Potesial Patogenesis 

Aspek Mekanisme Patogenesis 
Peningkatan cardiac output a. Peningkatan cairan dari peningkatan intake 

sodium atau retensi dari ginjal 
b. Kontriksi vena 

1. Peningkatan stimulasi RAAS 
2. Overaktivitas simpatis 

Peningkatan resistensi perifer a. Kontriksi vaskuler fungsional 
1. Stimulasi berlebih RAAS 
2. Overaktivitas simpatis 
3. Perubahan genetik pada membran seluler 
4. Endothelial derived factor 

b. Hipertrofi struktur 
1. Stimulasi berlebih RAAS 
2. Overaktivitas simpatis 
3. Perubahan genetik pada membran seluler 
4. Endothelial derived factor 
5. Hiperinsulinemia dari obesitas ataupun 

sindroma metabolik 
(Sheps, 2005) 

 
4. Penatalaksanaan Terapi 

Tujuan pengobatan pasien hipertensi atau peningkatan tekanan darah adalah:  

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

tinggi seperti diabetes melitus, gagal ginjal target tekanan darah adalah 

<130/80 mmHg. 

b. Penurunan morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. 

c. Menghambat laju penyakit ginjal. 
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a. Non Farmakologis 

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. 

1). Menurunkan berat badan bila status gizi berlebih 

2). Peningkatan berat badan di usia dewasa sangat berpengaruh terhadap tekanan 

darahnya. Oleh karena itu, manajemen berat badan sangat penting dalam 

prevensi dan kontrol hipertensi. 

3). Meningkatkan aktifitas fisik 

4). Orang yang aktivitasnya rendah berisiko terkena hipertensi 30-50% daripada 

yang aktif. Oleh karena itu, aktivitas fisik antara 30-45 menit sebanyak 

>3x/hari penting sebagai pencegahan primer dari hipertensi.  

5). Mengurangi asupan natrium 

6). Apabila diet tidak membantu dalam 6 bulan, maka perlu pemberian obat 

antihipertensi oleh dokter. 

7). Menurunkan konsumsi kafein dan alkohol 

8). Kafein dapat memacu jantung bekerja lebih cepat, sehingga mengalirkan lebih 

banyak cairan pada setiap detiknya. Sementara konsumsi alkohol lebih dari 2-

3 gelas/hari dapat meningkatkan risiko hipertensi.  

b. Farmakologis 

Menurut Chua & Bakris (2005), fokus penurunan tekanan darah pada 

pembuluh darah adalah mencegah risiko ataupun menurunkan risiko 

cardiovaskuler dan ginjal. Penggunaan terapi farmakologi umumnya memerlukan 
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dua atau lebih obat hipertensi. Penambahan obat antihipertensi didasarkan pada 

target tekanan darah yakni <140/90 mmHg. Golongan obat yang digunakan untuk 

pengobatan hipertensi adalah: 

1). Diuretik 

Diuretik merupakan obat yang mengurangi jumlah cairan dan elektrolit 

sehingga menurunkan tekanan darah. Diuretik meningkatkan pembuangan kalium 

sehingga terkadang perlu ditambahkan kalium. Adapun jenis dari diuretik 

diantaranya thiazide (chlorthalidone, hydrochlorthiazide, metolazone), loops 

diuretic (bumeramide, furosemide, torsemide), hemat kalium (amiloride dan 

triamterene), dan antagonis aldosteron (spironolakton). 

2). Penghambat adrenergik 

Jenis ini pada dasarnya mengurangi stimulasi simpatis melalui beberapa 

reseptor ( -blocker, -blocker, ataupun -  blocker). Jenis dari -blocker 

diantaranya ada yang bersifat cardioselektif (atenolol, betaxolol, bisoprolol, 

metoprolol), non-selektif (propanolol, timolol), simpatominetik (acebutolol, 

carteolol ). Obat-obatan -blocker bisa berupa 1 blocker (terazofin ) dan 2 

blocker (clonidine, metildopa). Ada juga jenis adrenergic yang bekerja di perifer 

yakni reserpine. 

3). Angiotensine Converting-Enzyme-Inhibitor (ACE-Inhibitor) 

Angiotensine Converting-Enzyme-Inhibitor (ACE-Inhibitor) bekerja 

menghambat kerja enzim ACE, sehingga perubahan angiotensin II dari 

angiotensin I melalui RAAS tidak terjadi. Beberapa contoh obat seperti 

benazepril, captopril, enalapril, quinapril, ramipril. 
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4). Angiotensine II- Receptor-Blocker 

Obat ini bekerja menghambat kinerja angiotensin II di perifer (reseptor). 

Contoh obat ini berupa candesartan, valsartan, irbestan, dan losartan. 

5). Calcium Channel Blocker 

Jenis obat ini bekerja dengan menghambat intake Ca2+ kedalam 

pembuluh darah sehingga konstriksi/pengecilan pembuluh tidak terjadi. Obat ini 

ada dua jenis yaitu dihydropyridine (amlodopine, felodipine,dan nocardopine) dan 

non-dihydropyridine (verapamil). 

6). Vasodilator 

Vasodilator menyebabkan melebarnya pembuluh darah. Obat ini bekerja 

langsung di perifer. Bisa berupa hydralazine dan minobidil. Biasanya obat ini 

diberikan dengan penambahan diuretic dan -blocker untuk mengurangi retensi 

cairan dan refluk takikardi. 

Terapi farmakologis yaitu obat antihipertensi yang dianjurkan oleh JNC 

VII yaitu diuretika, terutama jenis thiazide atau aldosteron antagonis, beta 

blocker, calcium chanel blocker atau calcium antagonist, Angiotensin Converting 

Enzyme Inhibitor (ACEI), angiotensine II receptor blocker atau AT1 receptor 

antagonist blocker (ARB) (Anggraeni et al, 2009).  

 

E. Hipotesis 

Kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan Obesitas 

(IMT ≥25 kg/m2)  berdampak pada terjadinya peningkatan tekanan darah. 

 


