
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Menurut World Health Organization (WHO), satu dari tiga orang 

dewasa di seluruh dunia memiliki tekanan darah tinggi. Proporsi meningkat 

sejalan dengan bertambahnya usia, yaitu satu dari sepuluh orang berusia 20-

an dan 30-an sampai lima dari sepuluh orang berusia 50-an. Orang dewasa di 

beberapa negara berpendapatan rendah di Afrika memiliki tekanan darah 

tinggi dengan persentase tertinggi sebesar lebih dari 40% (WHO, 2013). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 

sebagian besar kasus tekanan darah tinggi pada masyarakat belum 

terdiagnosis. Di Indonesia, pada usia lebih dari atau sama dengan 18 tahun 

didapatkan prevalensi tekanan darah tinggi sebesar 31,7%, yang sudah 

mengetahui memiliki tekanan darah tinggi hanya 7,2% dan yang minum obat 

hipertensi hanya 0,4% (Depkes RI, 2012). 

Profil Kesehatan Jawa Tengah tahun 2009 menginformasikan bahwa 

prevalensi kasus hipertensi esensial di provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 

2,13%, sedangkan prevalensi hipertensi yang lain sebesar 0,21%. Jadi, total 

prevalensi kasus hipertensi di Jawa Tengah adalah 2,34%. 

Hipertensi merupakan faktor resiko utama untuk morbiditas dan 

mortalitas kardiovaskular. Hipertensi mempercepat proses aterosklerosis pada 

arteri koroner, otak, dan ginjal, serta meningkatkan beban kerja jantung. 

Sebagai hasilnya pada pasien hipertensi adalah berisiko mengembangkan 

infark miokard, stroke, gagal ginjal, dan gagal jantung kongestif. Secara total, 

hipertensi mungkin secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab 

atas 10-20% dari seluruh kematian (Julian et al., 2005). 

Kelainan tidur terjadi dalam persentase yang besar pada populasi dan 

biasanya tidak dibahas sebagai bagian dari evaluasi medis secara lengkap. 

Kantuk meningkatkan risiko kecelakaan kendaraan bermotor, kerja, dan 

mengurangi kinerja dan kualitas hidup. Jika tidak diidentifikasi dan diobati 
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dengan baik, gangguan tidur dapat menyebabkan atau memperburuk 

gangguan medis dan psikiatris seperti hipertensi, penyakit pembuluh darah 

koroner atau otak, obesitas, dan depresi. Keinginan membatasi tidur menjadi 

masalah besar karena peningkatan kompleksitas kehidupan dan ketersediaan 

hiburan larut malam mendorong waktu tidur yang lambat. Kita tidur, rata-rata 

berkurang satu jam pada malam hari daripada yang kita lakukan 100 tahun 

yang lalu, meskipun kebutuhan tidur kita tetap sama, sekitar 8 jam semalam 

(Remmes, 2012). 

National Heart, Lung, and Blood Institut dari United States Department 

of Health and Human Services pada tahun 2009 menginformasikan bahwa 

kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk meningkatkan resiko tekanan 

darah tinggi, penyakit jantung, dan kondisi medis lainnya. 

Berdasarkan data dan informasi tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitan tentang “Hubungan Antara Kualitas Tidur dengan 

Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah 

Karanganyar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang didapatkan rumusan masalah yaitu : 

Adakah hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada pasien 

hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah : 

Untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada 

pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 
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1. Aspek Teoritis 

       Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang hubungan 

antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. 

2. Aspek Aplikatif 

a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya 

mengurangi kejadian hipertensi. 

b. Penelitian ini dapat memberi informasi cara bagaimana dapat 

mengontrol tekanan darah. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 
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