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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Rangsangan baik secara fisik, kimiawi, psikologis, maupun psikososial 

yang mengganggu dan mengancam sistem tubuh dapat memicu respon stres. 

Sebagian besar stresor dalam kehidupan sehari – hari yang kita hadapi bersifat 

psikososial misalnya rasa takut, resah, cemas mengenai ujian, bertemu dokter di 

rumah sakit dan waktu divonis penyakit yang sulit disembuhkan, konflik dengan 

orang yang dicintai atau rasa tidak sabar sewaktu terjebak dalam kemacetan 

(Sherwood, 2001). 

Respon stres adalah pola reaksi saraf dan hormon yang bersifat 

menyeluruh dan tidak spesifik terhadap semua situasi apapun yang mengancam 

homeostasis. Respon stres misalnya dapat berupa pengaktifan menyeluruh saraf 

simpatis yang akan menyebabkan peningkatan curah jantung, pengalihan aliran 

darah dari daerah yang mengalami vasokontriksi, misalnya saluran pencernaan 

dan ginjal ke otot rangka dan jantung yang lebih aktif dan mengalami vasodilatasi 

untuk mempersiapkan tubuh melaksanakan respons fight or flight (Felix, 2009). 

Respon stres berupa pengaktifan saraf simpatis berupa peningkatan curah jantung, 

dapat diamati berupa perubahan tekanan darah dan denyut nadi (Schuster & 

Kutty, 2011). 

Pengertian tekanan darah itu sendiri adalah kekuatan yang diperlukan 

agar darah dapat mengalir di dalam pembuluh darah dan beredar mencapai semua 

jaringan tubuh manusia (Dorland, 1998). Tekanan darah termasuk salah satu 

parameter vital diantara tanda - tanda vital tubuh, yaitu denyut nadi, pernafasan, 

suhu tubuh, tinggi, dan berat badan (Ting & Feng, 2012). 

Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada waktu jantung 

menguncup (sistol). Adapun tekanan darah diastolik adalah tekanan darah pada 

saat jantung mengendor kembali (diastole). Dengan demikian, jelaslah bahwa 

tekanan darah sistolik selalu lebih tinggi dari pada tekanan darah diastolik. 

Tekanan sistolik dan diastolik bervariasi untuk setiap individu. Secara umum 
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ditetapkan, tekanan darah normal untuk orang dewasa (> 18 tahun) adalah 120/80, 

angka 120 disebut tekanan sistolik, dan angka 80 disebut tekanan diastolik. 

Tekanan darah seseorang dapat lebih atau kurang dari batas normal, jika melebihi 

nilai normal orang tersebut menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, 

sebaliknya jika kurang dari nilai normal, orang tersebut menderita tekanan darah 

rendah atau hipotensi (Chin & Badri, 2012). 

Terkadang mekanisme kontrol tekanan darah tidak berfungsi secara 

benar atau tidak mampu secara total mengkompensasi perubahan – perubahan 

yang terjadi, sehingga salah satu akibatnya akan menyebabkan peningkatan 

tekanan darah yang disebut dengan hipertensi (Sherwood, 2001). Hipertensi 

merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan dampak pada morbiditas dan 

mortalitas. Hipertensi menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia yang berjuang 

untuk menurunkan penyakit kardiovaskuler, penyebab kematian utama di dunia. 

Jumlah populasi penderita hipertensi mengalami peningkatan di negara 

berkembang, termasuk di negara –  negara asia, salah satunya di Indonesia 

(Ridjab, 2007).  

Pada penelitian sebelumnya di Turki yang dilakukan oleh Helvasi dan 

Seyhanli (2006) diantara 438 pasien, 170 orang (38 %) normotensi, 190 (43 %) 

tekanan darah meningkat saat sebelum bertemu dokter, 68 orang (15 %) hipertensi 

berkelanjutan atau hipertensi yang terdeteksi, dan 10 orang  (2%) hipertensi 

esensial (hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya). 

Jumlah penderita hipertensi di Indonesia saat ini belum diketahui pasti. 

Survey kesehatan rumah tangga tahun 1995 menunjukkan prevalensi sebesar 

8,3%. Penelitian di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada tahun 2007 menyatakan 

jumlah penderita hipertensi sebesar 2000 orang dari 7000 responden 

(Strokebethesda, 2012). 

Menurut Depkes (2012), hipertensi merupakan penyebab kematian 

nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis yakni  mencapai 6,7% dari populasi 

kematian pada semua umur di Indonesia. Mengingat tingginya angka kejadian 

hipertensi di Indonesia ini maka hipertensi termasuk salah satu penyakit tersering 

ditemui dan berbahaya. Menurut data prevanlensi hipertensi di daerah Simo 
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Boyolali satu tahun terakhir (2011) didapatkan hasil 408 jumlah kasus hipertensi 

dengan persentasi 6,10% (Data rekamedik RSUD Simo Boyolali, 30 April 2012). 

Penyebab dari peningkatan tekanan darah atau hipertensi tergantung dari 

faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi tersebut, salah satunya yaitu 

faktor stres (Munakata, 2008). Jika tekanan stres terlampau besar hingga 

melampaui daya tahan individu, maka akan timbul gejala – gejala seperti sakit 

kepala, gampang marah, tidak bisa tidur, gejala – gejala tersebut merupakan reaksi 

non – spesifik pertahan diri, dan ketegangan jiwa itu akan merangsang pelepasan 

hormon adrenalin yang memacu jantung berdenyut lebih cepat serta lebih kuat, 

sehingga tekanan darah menjadi naik dan aliran darah ke otak, paru-paru, dan otot 

perifer meningkat (Gibson, 2002). 

Terdapat tiga golongan penyebab stres yaitu, ”stresor fisikbiologik” 

meliputi dingin, panas, infeksi, rasa nyeri, “stresor psikologis” meliputi takut, 

khawatir, cemas, marah, kekecewaan, kesepian, jatuh cinta, “stresor sosial 

budaya” meliputi menganggur, perceraian, perselisihan, dll (Gunawan, 2007). 

Menurut Woolfson (2004), ketakutan bisa disebabkan beberapa faktor salah 

satunya saat menjalani pemeriksaan oleh dokter dan tenaga medis lainya, karena 

pasien cenderung beranggapan atau mempunyai perasaan tertekan dikarenakan 

pasien takut dengan hasil pemeriksaan atau hasil diagnosis dokter atau tenaga 

medis di tempat dia memeriksakan diri. Oleh karena ketakutan merupakan salah 

satu faktor penyebab stres dan pemeriksaan dokter atau tenaga medis dapat 

menyebabkan ketakutan maka pemeriksaan dokter dan tenaga medis tersebut 

dapat menyebabkan stres (Schwartz, 2000). Dengan demikian, untuk 

memanejemen stres itu sendiri kita sebagai manusia bisa melakukan hal – hal 

yang dapat mencegah stres tersebut salah satunya dengan sabar dan tawakal 

kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam kitabnya : “ Hai orang-

orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah  kesabaranmu dan tetaplah 

bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya 

kamu beruntung” (Q.S. Ali „Imran : 200). 
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Berdasarkan latar belakang diatas, hal itulah yang mendasari penulis 

untuk mengangkat judul “Perbedaan tekanan darah pada pasien hipertensi 

sebelum dan sesudah menjalani pemeriksaan oleh dokter”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan tekanan darah pada pasien hipertensi sebelum dan 

sesudah menjalani pemeriksaan oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Simo 

Boyolali ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tekanan 

darah pada pasien hipertensi sebelum dan sesudah menjalani pemeriksaan oleh 

dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Simo Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai perbedaan 

tekanan darah pada pasien hipertensi sebelum dan sesudah menjalani 

pemeriksaan oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Simo Boyolali. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perbedaan 

tekanan darah pada pasien hipertensi sebelum dan sesudah menjalani 

pemeriksaan oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Simo Boyolali.  

 

 


