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ABSTRAK 

 

Intan Asmarita. J500100053. 2014. Hubungan Antara Kualitas Tidur dengan 

Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah 

Karanganyar. 

 

Latar Belakang : Hipertensi merupakan faktor resiko utama untuk morbiditas 

dan mortalitas kardiovaskular. 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 

(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. 

 

Tujuan Penelitian : Penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kualitas 

tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. 

 

Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Subjek dalam penelitian berjumlah 36 pasien. 

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, sphygmomanometer air raksa, 

stetoskop, dan rekam medis. 

 

Hasil Penelitian : Untuk menguji hipotesis digunakan uji analisis Chi-Square 

didapatkan nilai p = 0,001, nilai signifikan p < 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

 

Kesimpulan : Ada hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada 

pasien hipertensi. 

 

Kata Kunci : Kualitas Tidur, Tekanan Darah, Hipertensi 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Intan Asmarita. J500100053. 2014. Correlation Between Sleep Quality and 

Blood Pressure of Patients with Hypertension of Karanganyar General 

Hospital. 

 

Background : Hypertension is a primary risk factor for cardiovascular morbidity 

and mortality. Totally, hypertension may be directly or indirectly responsible for 

10-20% of fatalities (Julian et al., 2005). Sleep disturbance occurs in great 

percentage among population and usually, it is not discussed as a part of complete 

medical evaluation (Remmes, 2012). National Heart, Lung, and Blood Institute of 

United States Department of Health and Human Services of 2009 informed that 

less sleep time or poor sleep quality increases risks of blood high pressure, 

cardiovascular diseases, and other medical conditions. 

 

Purpose of the Research : Purpose of the research is to know correlation 

between sleep quality and blood pressure of patients with hypertension. 

 

Method of the Research : The research uses the observational analytical method 

with cross sectional approach. Subject of the research is 36 patients. Instruments 

of the research are questionnaire, mercury sphygmomanometer, stethoscope, and 

medical records. 

 

Results of the Research : Chi-Square analysis was used to examine hypothesis 

and it obtained p value = 0.001, significance value p < 0.05. It means that Ho is 

rejected and Ha is accepted. 

 

Conclusion : There a correlation between sleep quality and blood pressure of 

patients with hypertension. 

 

Keywords : Sleep Quality, Blood Pressure, Hypertension 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 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 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. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional untuk mempelajari hubungan antara kualitas 

tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. Penelitian ini dilakukan di 

Bagian Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar pada 

bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014. Sampel dalam 

penelitian ini diambil dari populasi pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum 

Daerah Karanganyar. Kriteria inklusi : pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Karanganyar, pasien menjalani perawatan di bagian Poliklinik Penyakit Dalam, 

dan pasien menderita hipertensi. Kriteria eksklusi : pasien berusia < 18 tahun, 

pasien tidak bersedia menjadi responden, dan pasien menderita diabetes. 

 

HASIL 

Penelitian mengenai “ Hubungan Antara Kualitas Tidur dengan Tekanan 

Darah pada Pasien Hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar” telah 

dilakukan pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 di 

Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar dan didapatkan 36 sampel, dengan hasil 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik Sampel 

1.1. Distribusi Sampel Berdasarkan Usia 

  Dalam penelitian ini didapatkan subjek penelitian paling banyak 

adalah pasien dengan usia antara 61-70 tahun sebanyak 12 orang (33.3%), 



sedangkan yang paling sedikit adalah pasien dengan usia ≤ 40 tahun 

sebanyak 1 orang (2.8%) (Tabel 1). 

Tabel 1. Distribusi Sampel Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi % 

≤ 40 Tahun 

41-50 Tahun 

51-60 Tahun 

61-70 Tahun 

71-80 Tahun 

> 80 Tahun 

1 

2 

10 

12 

7 

4 

2.8 

5.6 

27.8 

33.3 

19.4 

11.1 

Jumlah 36 100.0 

 

1.2.  Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dalam penelitian ini didapatkan subjek penelitian yang terdiri dari 

13 pasien (36.1%) berjenis kelamin laki-laki dan 23 pasien (63.9%) 

berjenis kelamin perempuan (Tabel 2). 

Tabel 2. Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi % 

Laki-Laki 

Perempuan 

13 

23 

36.1 

63.9 

Jumlah 36 100.0 

     

1.3.  Distribusi Sampel Berdasarkan Kualitas Tidur 

  Dalam penelitian ini didapatkan data bahwa subjek penelitian yang 

memiliki kualitas tidur baik adalah sebanyak 18 orang (50.0%) dan yang 

memiliki kualitas tidur buruk adalah sebanyak 18 orang (50.0%) (Tabel 3). 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Distribusi Sampel Berdasarkan Kualitas Tidur 

Kualitas Tidur Frekuensi % 

Baik 

Buruk 

18 

18 

50.0 

50.0 

Jumlah 36 100.0 

     

1.4. Distribusi Sampel Berdasarkan Tekanan Darah pada Pasien   Hipertensi 

Dalam penelitian ini didapatkan data bahwa subjek penelitian yang 

memiliki hipertensi derajat 1 adalah sebanyak 20 orang (55.6%) dan yang 

memiliki hipertensi derajat 2 adalah sebanyak 16 orang (44.4%) (Tabel 4). 

Tabel 4. Distribusi Sampel Berdasarkan Tekanan Darah pada Pasien 

Hipertensi 

Tekanan Darah pada 

Pasien Hipertensi 

Frekuensi % 

Hipertensi derajat 1 

Hipertensi derajat 2 

20 

16 

55.6 

44.4 

Jumlah 36 100.0 

     

1.5. Distribusi Sampel Berdasarkan Kualitas Tidur dan Tekanan Darah pada 

Pasien Hipertensi 

Dari tabel 7 diperoleh data mengenai kualitas tidur dengan tekanan 

darah pada pasien hipertensi. Pada subjek penelitian ini didapatkan pasien 

yang memiliki kualitas tidur baik sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 15 

orang menderita hipertensi derajat 1 ( 83,3%) dan 3 orang menderita 

hipertensi derajat 2 (16,7%). Subjek penelitian yang memiliki kualitas 

tidur buruk sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 5 orang menderita 

hipertensi derajat 1 (27,8%) dan 13 orang menderita hipertensi derajat 2 

(72,2%) (Tabel 5). 

 

 



Tabel 5. Distribusi Sampel Berdasarkan Kualitas Tidur dan Tekanan 

Darah pada Pasien Hipertensi 

Keterangan                   Hipertensi 

                      Derajat 1         Derajat 2 

Jumlah 

Kualitas 

Tidur 

Baik 

% 

Buruk 

% 

15 

83.3 

5 

27.8 

3 

16.7 

13 

72.2 

18 

100.0 

18 

100.0 

Jumlah                       20 16 36 

    

2. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan uji analisis 

Chi-Square yang diolah menggunakan Statistic Product and Service Solution 

(SPSS) 16 karena sudah memenuhi syarat yaitu tidak ada nilai expected yang 

kurang dari 5. Hasil yang didapatkan dari analisis data tersebut adalah nilai p 

sebesar 0,001. Oleh karena itu, Ho ditolak dan Ha diterima (p < 0,05). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kualitas 

tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum 

Daerah Karanganyar. 

 Setelah dianalisis dengan menggunakan uji analisis Chi-Square untuk 

mengetahui adanya hubungan antara kualias tidur dengan tekanan darah pada 

pasien hipertensi, kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi untuk melihat 

besarnya pengaruh kualitas tidur terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi 

dengan uji korelasi Contingency Coefficient. Dari hasil korelasi diperoleh nilai 

0,488, ini menunjukkan bahwa kekuatan korelasinya sedang. 

 

PEMBAHASAN 

 Penelitian mengenai “Hubungan Antara Kualitas Tidur dengan Tekanan 

Darah pada Pasien Hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar” telah 

dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 

setelah mendapatkan izin dari bagian Diklit Rumah Sakit Umum Daerah 



Karanganyar untuk melakukan penelitian di Bagian Poliklinik Penyakit Dalam 

yang memenuhi kriteria inklusi. Subjek penelitian diambil dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Pada penelitian ini diperoleh total 36 sampel, yaitu 

pasien yang memiliki hipertensi derajat 1 atau hipertensi derajat 2 yang menjalani 

perawatan di Bagian Poliklinik Penyakit Dalam. Data diambil secara langsung 

dengan kuesioner untuk mengetahui kualitas tidur, sphygmomanometer air raksa 

dan stetoskop untuk mengetahui tekanan darah pada pasien hipertensi dan secara 

tidak langsung dengan menggunakan rekam medis untuk mengetahui riwayat 

hipertensi. 

  Karakteristik sampel penelitian tersebut dilihat dari usia didapatkan 

kelompok usia tertinggi yaitu antara 61-70 tahun sebanyak 12 orang (33,3%), 

kemudian kelompok usia 51-60 tahun sebanyak 10 orang (27,8%), kemudian 

kelompok usia 71-80 tahun sebanyak 7 orang (19,4%), kemudian kelompok usia > 

80 tahun sebanyak 4 orang (11,1), kemudian kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 

2 orang (5,6%), dan yang paling sedikit adalah kelompok usia ≤ 40 tahun 

sebanyak 1 orang (2,8%). Hal ini sesuai dengan teori Yogiantoro (2009), yang 

menyatakan bahwa usia lanjut membawa konsekuensi meningkatnya morbiditas 

dan mortalitas berbagai penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, makin 

meningkatnya populasi usia lanjut maka jumlah pasien dengan hipertensi 

kemungkinan besar juga akan bertambah. 

  Karakteristik sampel penelitian dilihat dari jenis kelamin didapatkan 13 

orang (36,1%) berjenis kelamin laki-laki dan 23 orang (63,9%) berjenis kelamin 

perempuan. Dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang berjenis kelamin perempuan 

lebih banyak daripada jumlah sampel yang berjenis kelamin laki-laki. Menurut 

teori Sanif (2009), laki-laki pada populasi umum memiliki angka diastolik 

tertinggi pada tekanan darahnya dibandingkan dengan perempuan pada semua 

usia dan juga laki-laki memiliki angka prevalensi tertinggi untuk terjadinya 

hipertensi. Walaupun laki-laki memiliki insiden tertinggi kasus kardiovaskuler 

pada semua usia, hipertensi pada laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan 

stroke, pembesaran ventrikel kiri, dan disfungsi ginjal. Hipertensi terutama 



mempengaruhi perempuan karena faktor resikonya dapat dimodifikasi dan 

hipertensi sering terjadi pada perempuan tua.  

Karakteristik sampel berdasarkan kualitas tidur didapatkan yang memiliki 

kualitas tidur baik adalah sebanyak 18 orang (50,0%) dan yang memiliki kualitas 

tidur buruk adalah sebanyak 18 orang (50,0%). Dapat dilihat bahwa jumlah 

sampel yang memiliki kualitas tidur baik sama dengan jumlah sampel yang 

memiliki kualitas tidur buruk. 

  Karakteristik sampel berdasarkan tekanan darah pada pasien hipertensi 

didapatkan yang memiliki hipertensi derajat 1 adalah sebanyak 20 orang (55,6%) 

dan yang memiliki hipertensi derajat 2 adalah sebanyak 16 orang (44,4%). Dapat 

dilihat bahwa jumlah sampel yang memiliki hipertensi derajat 1 lebih banyak 

daripada jumlah sampel yang memiliki hipertensi derajat 2. 

 Tabel 7 menunjukkan bahwa pasien yang memiliki kualitas tidur baik 

sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 15 orang ( 83,3%) menderita hipertensi 

derajat 1 dan 3 orang (16,7%) menderita hipertensi derajat 2. Subjek penelitian 

yang memiliki kualitas tidur buruk sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 5 orang 

(27,8%) menderita hipertensi derajat 1 dan 13 orang (72,2%) menderita hipertensi 

derajat 2. Dapat dilihat bahwa pada sampel yang memiliki kualitas tidur baik lebih 

banyak yang menderita hipertensi derajat 1 daripada hipertensi derajat 2, 

sedangkan sampel yang memiliki kualitas tidur buruk lebih banyak yang 

menderita hipertensi derajat 2 daripada hipertensi derajat 1. Derajat hipertensi 

pada sampel yang kualitas tidurnya buruk lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori 

Remmes (2012), yang menyatakan bahwa gangguan tidur dapat menyebabkan 

atau memperburuk gangguan medis dan psikiatris seperti hipertensi, penyakit 

pembuluh darah koroner atau otak, obesitas, dan depresi. 

  Data tersebut kemudian dianalisis dengan uji analisis Chi-Square dan 

didapatkan hasil nilai p adalah 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang bermakna antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. 

Kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi Contingency Coefficient untuk 

mengetahui berapa kekuatan korelasinya dan diperoleh nilai 0,488, ini 

menunjukkan bahwa kekuatan korelasinya sedang. Hasil dari analisis data tersebut 



juga menunjukkan bahwa pada kualitas tidur buruk resiko terjadinya peningkatan 

hipertensi lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki kualitas tidur baik. 

Menurut hasil penelitian cross sectional oleh Bansil et al. (2011), bahwa orang 

dewasa yang memiliki gangguan tidur, tidur yang pendek, dan kualitas tidur buruk 

1,84 kali lebih mungkin memiliki hipertensi daripada orang dewasa yang tidak 

memiliki gangguan tidur, tidur yang pendek, dan kualitas tidur buruk. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bruno et al. (2013), bahwa kualitas 

tidur yang buruk secara signifikan berhubungan dengan resistensi terhadap 

pengobatan pada perempuan hipertensi, yaitu gabungan antara gangguan 

kardiovaskuler dengan gangguan kejiwaan, sedangkan resistensi terhadap 

pengobatan pada laki-laki hipertensi berhubungan dengan usia, diabetes melitus, 

dan obesitas. 

 Kurang tidur dapat merujuk ke kualitas tidur yang buruk. Tidur yang 

kurang dapat membawa kepada perkembangan hipertensi yaitu dengan cara 

meningkatkan aktivitas simpatis, meningkatkan stresor fisik dan psikis, dan 

meningkatkan retensi garam (Gangwisch et al., 2006). 

Di dalam penelitiannya, Javaheri et al. (2008) menyatakan bahwa data 

mengenai hubungan antara peningkatan tekanan darah karena kualitas tidur yang 

buruk pada orang dewasa sudah banyak, kualitas tidur adalah salah satu faktor 

yang sangat penting dalam mempertahankan kesehatan selain life style, efisiensi 

tidur yang rendah diketahui dapat berisiko terhadap terjadinya hipertensi, 

optimalisasi jam tidur dapat membantu untuk mencegah terjadinya hipertensi. 

Memantau kualitas dan kuantitas tidur sebagai upaya meningkatkan kesehatan 

masyarakat sangat penting dilakukan. 

Menurut Japardi (2002), penatalaksanaan umum gangguan tidur yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pendekatan hubungan antara dokter dengan pasien yang bertujuan : 

a. Mencari penyebab dasar dan pengobatan yang adekuat 

b. Sangat efektif untuk pasien gangguan tidur kronik 

c. Mencegah komplikasi sekunder akibat penggunaan obat hipnotik, alkohol, 

dan gangguan mental 



d. Mengubah kebiasaan tidur yang jelek 

2. Konseling dan psikoterapi 

 Psikoterapi sangat membantu pasien yang memiliki gangguan psikiatri 

(depresi, obsesi, dan kompulsi) dan gangguan tidur kronik. Psikoterapi dapat 

membantu mengatasi masalah-masalah gangguan tidur tanpa penggunaan obat 

hipnotik. 

3. Sleep hygiene 

a. Tidur dan bangun secara reguler/kebiasaan 

b. Hindari tidur pada siang hari/sambilan 

c. Jangan mengkonsumsi kafein pada malam hari 

d. Jangan menggunakan obat-obat stimulan seperti dekongestan 

e. Latihan/olagraga ringan sebelum tidur 

f. Hindari makan sebelum tidur, tetapi jangan tidur dalam keadaan perut 

kosong 

g. Segera bangun dari tempat tidur jika tidak dapat tidur (15-30 menit) 

h. Hindari rasa cemas atau frustasi 

i. Membuat suasana ruang tidur yang sejuk, sepi, aman, dan enak 

4. Pendekatan farmakologi 

 Untuk mengobati gejala gangguan tidur, selain dilakukan pengobatan 

secara kausal juga dapat diberikan obat golongan sedatif hipnotik. 

  

KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bagian Poliklinik 

Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar pada bulan Desember 

2013 sampai dengan bulan Januari 2014 dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

yang bermakna antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. 
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