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ABSTRAK
PRADETYAWAN. J500100062. 2014. HUBUNGAN USIA DAN JENIS
KELAMIN DENGAN TEKANAN DARAH TINGGI DI POSYANDU
LANSIA DESA TRIYAGAN MOJOLABAN SUKOHARJO
ABSTRAK

Latar Belakang : Hipertensi merupakan penyakit dengan berbagai kausa.
Berbagai penelitian telah membuktikan berbagai faktor risiko yang berpengaruh
terhadap timbulnya hipertensi. Kejadian hipertensi di Indonesia mencapai 31,7%
dari penduduk dewasa. Kejadian hipertensi di Jawa Tengah mencapai 7,6% untuk
kasus hipertensi yang berdasarkan pada diagnosis tenaga kesehatan, 7,9% kasus
berdasarkan minum obat dan 37% kasus berdasarkan hasil pengukuran tekanan
darah.
Metode : Desain penelitian adalah observasional analitik dengan pendekatan
cross sectional. Penelitian dilakukan di Posyandu Lansia Desa Triyagan
Mojolaban Sukoharjo pada bulan Juni 2014. Populasi penelitian adalah lansia
yang melakukan pemeriksaan di Posyandu Lansia Desa Triyagan Mojolaban
Sukoharjo dengan sampel sebanyak 85 orang dengan teknik purposive sampling.
Analisis data menggunakan regresi logistik.
Hasil : sebagian besar responden berusia kurang dari 55 tahun sebanyak 53
responden (62,4%), mayoritas adalah perempuan yaitu sebanyak 61 responden
(71,8%) dan sebanyak 50 orang (58,8%) mengalami hipertensi. Analisis statistik
menunjukkan terdapat hubungan antara usia dengan kejadian hipertensi dengan
nilai p 0,000 (p < 0,05) dan ada hubungan jenis kelamin dengan kejadian
hipertensi dengan nilai p 0,033 (p < 0,05).
Kesimpulan : ada hubungan usia dan jenis kelamin dengan tekanan darah tinggi
di Posyandu Lansia Desa Triyagan Mojolaban Sukoharjo

Kata Kunci : usia, jenis kelamin, hipertensi
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PENDAHULUAN
Tekanan darah tinggi atau yang biasa disebut dengan hipertensi merupakan
penyakit yang terjadi karena adanya peningkatan tekanan darah. Hipertensi dapat
dibagi ke dalam dua kategori yaitu hipertensi primer dengan penyebab yang tidak
diketahui dan hipertensi sekunder yang disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit
endokrin, penyakit jantung, gangguan anak ginjal, dan lain-lain. Hipertensi
terkadang tidak terdapat beberapa gejala, sementara tekanan darah yang terusmenerus tinggi dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan komplikasi
(Sigarlaki, 2006).
Hiptertensi dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, hal ini
dikarenakan apabila seseorang mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi
dan orang tersebut tidak mendapatkan pengobatan secara rutin, maka dapat
menyebabkan terjadinya kasus-kasus serius bahkan dapat menyebabkan terjadinya
kematian (Wolff, 2006).
Prevalensi kejadian hipertensi menurut WHO pada bulan September 2011
telah mencapai 13% atau sekitar 7,1 juta penderita hipertensi mengalami
kematian. Sedangkan Kartikasari (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa
hipertensi menyebabkan 8 juta kematian per tahun di seluruh dunia dan 1,5 juta
kematian per tahun di wilayah Asia Tenggara.
Hasil pertemuan WHO di Jenewa tahun 2002 diketahui bahwa prevalensi
penyakit hipertensi 15-37% terjadi pada populasi penduduk dewasa di dunia.
Setengah dari populasi penduduk dunia yang berusia lebih dari 60 tahun
menderita hipertensi (Kartikasari, 2012). Kejadian hipertensi di Indonesia
mencapai 31,7% dari penduduk dewasa. Prevalensi berdasarkan diagnosis tenaga
kesehatan 7,2%. Dari jumlah itu hanya sekitar 0,4% kasus yang meminum obat
hipertensi untuk pengobatan (Riskesdas, 2007). Kejadian hipertensi di Jawa
Tengah mencapai 7,6% untuk kasus hipertensi yang berdasarkan pada diagnosis
tenaga kesehatan, 7,9% kasus berdasarkan minum obat dan 37% kasus
berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah (Riskesdas, 2007).
Tekanan darah tinggi (hipertensi) terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Banyak riset yang telah membuktikan berbagai faktor fisiko atau penyebab
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yang dapat mempengaruhi terjadinya hipertensi. Hasil penelitian terdahulu
diketahui bahwa faktor penyebab hipertensi dibedakan menjadi dua faktor yaitu
faktor yang tidak dapat dikontrol adalah riwayat keluarga, jenis kelamin, usia,
serta faktor yang dapat dikontrol antara lain adalah pola konsumsi makanan yang
mengandung natrium, lemak, perilaku merokok, obesitas, dan kurangnya aktivitas
fisik (Kartikasari, 2012).
Hipertensi pada pria dan wanita pada usia 55-64 tahun pada pria sama
banyak (Depkes, 2006). Hasil penelitian Cahyono (2008) mengenai tingginya
prevalensi hipertensi disebabkan karena bertambahnya umur, di mana seseorang
yang beresiko terkena hipertensi adalah orang yang berusia diatas 55 tahun.
Bila ditinjau perbandingan prevalensi hipertensi antara perempuan dan lakilaki, ternyata menunjukkan angka

yang bervariasi.

Irza (2009)

dalam

penelitiannya menyatakan bahwa hipertensi lebih banyak dialami oleh wanita
(66,67%)

sedangkan

Sugihartono (2007) dalam

penelitiannya di Jakarta

(Petukangan) diketahui bahwa pria lebih banyak mengalami hipertensi 14,6%
pria.

METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross
sectional.
Penelitian ini dilakukan di Posyandu Lansia Desa Triyagan Mojolaban
Sukoharjo pada bulan Juni 2014.
Populasi penelitian ini adalah lansia yang melakukan pemeriksaan di
Posyandu Lansia Desa Triyagan Mojolaban Sukoharjo yaitu sebanyak 153 orang.
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu sesuai dengan kriteria
inklusi yang ditetapkan peneliti. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam
penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 85 responden.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah usia dan jenis kelamin yang
diperoleh melalui data probandus sedangkan sebagai variabel terikat adalah
hipertensi yang diperoleh melalui rekam medis.
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Teknik analisis data menggunakan chi square dan analisis regresi logistik
ganda.
HASIL
1.

Karakteristik Responden
Hasil karakteristik responden dapat dilihat tabel sebagai berikut :
Tabel 1. Karakteristik Responden
Usia

Jumlah

Persentase (%)

< 55 tahun
55 tahun ke atas
Jumlah
Jenis Kelamin

53
32
85
Jumlah

62,4
37,6
100
Persentase (%)

Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Tekanan darah

24
61
85
Jumlah

28,2
71,8
100
Persentase (%)

Normal
Hipertensi
Jumlah

35
50
85

41,2
58,8
100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dengan usia kurang dari
55 tahun sebanyak 53 orang (62,4%), responden dengan usia 55 tahun ke atas
sebanyak 32 orang (37,6%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden
laki-laki sebanyak 24 orang (28,2%) dan responden perempuan sebanyak 61
orang (71,8%), sehingga mayoritas responden adalah perempuan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 35 orang (41,2%)

mempunyai

tekanan darah yang normal sedangkan sebanyak 50 orang (58,8%) mengalami
hipertensi.
2. Analisis bivariat
a. Hubungan usia dengan kejadian hipertensi
Hasil analisis hubungan usia dengan kejadian hipertensi pada Posyandu
Lansia Desa Triyagan Mojolaban Sukoharjo dapat dilihat pada tabel
berikut :
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Tabel 2. Hubungan Usia dengan Kejadian Hipertensi di Posyandu Lansia
Desa Triyagan Mojolaban Sukoharjo
Kejadian hipertensi
Usia
55 tahun ke atas
< 55 tahun

Normal
F
%
27
31,7
23
27,1
50
58,8

Hipertensi
F
%
5
5,9
30
35,3
35
41,2

JML
32
53

X2
( p value)
13,833
(0,000)
0R = 7,043

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai X2 13,833 dengan p value
0,000 < 0,05 yang berarti ada hubungan usia dengan kejadian hipertensi.
Nilai Odd Ratio sebesar 7,043 berarti bahwa responden dengan usia 55
tahun ke atas mempunyai kemungkinan mengalami hipertensi 7,043 kali
lebih besar daripada responden dengan usia kurang dari 55 tahun.
b. Hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi
Hasil analisis hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi pada
Posyandu Lansia Desa Triyagan Mojolaban Sukoharjo dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 3. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Hipertensi di
Posyandu Lansia Desa Triyagan Mojolaban Sukoharjo
Kejadian hipertensi
Jenis Kelamin
Perempuan
Laki-laki

Normal
F
%
31
36,5
19
22,3
50
58,8

Hipertensi
F
%
30
35,3
5
5,9
35
41,2

JML
61
24

X2
( p value)
5,714
(0,017)

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai X2 5,714 dengan p value
0,017 < 0,05 yang berarti ada hubungan jenis kelamin dengan kejadian
hipertensi. Nilai Odd Ratio sebesar 0,272 berarti bahwa responden dengan
jenis kelamin perempuan mempunyai kemungkinan mengalami hipertensi
0,272 kali lebih besar daripada responden dengan jenis kelamin laki-laki.
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3. Regresi Logistik
Hasil perhitungan analisis regresi logistik ganda tentang hubungan usia dan
jenis kelamin dengan hipertensi dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 3. Analisis Regresi Logistik Ganda
Variabel
Usia
Jenis Kelamin
N observasi
Nagelkerke R 2

Exp (b)
(OR)
0,871
3,835
85
40,4%

CI 95%
Batas bawah
Batas atas
0,812
0,934
1,112
13,234

p Uji
Wald
0,000
0,033

Variabel yang paling berpengaruh terhadap kejadian hipertensi adalah
jenis kelamin dan usia. Kekuatan hubungan dapat dilihat dari nilai OR (Exp
(B). Kekuatan hubungan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah jenis
kelamin (OR = 3,835) dan usia (OR = 0,871). Hasil penelitian menunjukkan
diperoleh p value dari uji wald variabel usia sebesar 0,000 yang berarti ada
hubungan usia dengan hipertensi. Hubungan tersebut secara statistik signifikan
(OR= 0,871; CI 95% 0,812 hingga 0,934 ; p = 0.000)
Hasil penelitian menunjukkan diperoleh p value dari uji wald variabel
jenis kelamin sebesar 0,033 yang berarti ada hubungan usia dengan hipertensi.
Hubungan tersebut secara statistik signifikan (OR= 3,835; CI 95% 1,112
hingga 13,234 ; p = 0.033).
Nilai Negelkerke R2 sebesar 40,4% berarti bahwa kedua variabel bebas
(usia dan jenis kelamin) mampu menjelaskan kejadian hipertensi sebesar
40,4% dan sisanya yaitu sebesar 59,6% dijelaskan oleh faktor lain diluar model
penelitian.

PEMBAHASAN
1. Hubungan usia dengan kejadian hipertensi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan usia dengan
kejadian hipertensi dengan p value 0,000 < 0,05. Hasil penelitian Sigarlaki
(2010) di mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa usia mempunyai
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hubungan dengan hipertensi di desa Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Sigarlaki (2010) menyatakan bahwa hipertensi dapat dipengaruhi dua
faktor yaitu faktor yang tidak terkontrol (misalnya keturunan, jenis kelamin
dan usia) dan faktor yang dapat dikontrol (misalnya kegemukan, kurang
olahraga, merokok, serta konsumsi alkohol dan garam). Penderita hipertensi
yang sangat heterogen membuktikan bahwa penyakit ini bagaikan mosaik,
diderita oleh orang banyak yang datang dari berbagai sub kelompok berisiko
di dalam masyarakat. Hal tersebut juga berarti bahwa hipertensi dipengaruhi
oleh faktor resiko ganda, baik yang bersifat endogen seperti neurotransmitter,
hormon dan genetik, maupunyang bersifat eksogen seperti rokok, nutrisi dan
stressor (Sigarlaki, 2010).
Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sistem
sirkulasi peningkatan atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi
homeostatsis di dalam tubuh. Jika sirkulasi darah menjadi tidak memadai lagi,
maka terjadilah gangguan pada sistem transportasi oksigen, karbondioksida,
dan hasil-hasil metabolisme lainnya. Di lain pihak fungsi organ-organ tubuh
akan mengalami gangguan seperti gangguan pada proses pembentukan air seni
di dalam ginjal ataupun pembentukan cairan serebrospinalis dan lainnya.
Terdapat dua macam kelainan tekanan darah, antara lain yang dikenal sebagai
hipertensi atau tekanan darah tinggi dan hipotensi atau tekanan darah rendah.
Hasil penelitian Anggara dan Prayitno (2013) menunjukan bahwa usia
berhubungan secara statistik dengan tekanan darah (p < 0,05).
Insidensi hipertensi meningkat seiring dengan pertambahan usia. Pasien
yang berusia di atas 60 tahun, 50 – 60% mempunyai tekanan darah lebih besar
atau sama dengan 140/90 mmHg. Hal ini merupakan pengaruh degenerasi
yang terjadi pada orang yang bertambah usianya. Hipertensi merupakan
penyakit multi faktorial yang munculnya oleh karena interaksi berbagai faktor.
Dengan bertambahnya usia, maka tekanan darah juga akan meningkat. Setelah
usia 45 tahun, dinding arteri akan mengalami penebalan oleh karena adanya
penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan
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berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Tekanan darah sistolik
meningkat karena kelenturan pembuluh darah besar yang berkurang pada
penambahan usia sampai dekade ke tujuh sedangkan tekanan darah diastolik
meningkat sampai dekade ke lima dan ke enam kemudian menetap atau
cenderung menurun. Peningkatan usia akan menyebabkan beberapa perubahan
fisiologis,pada usia lanjut terjadi peningkatan resistensi perifer dan aktivitas
simpatik. Pengaturan tekanan darah yaitu reflek baroreseptor pada usia lanjut
sensitivitasnya sudah berkurang, sedangkan peran ginjal juga sudah berkurang
dimana aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus menurun.
2. Hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan jenis kelamin
dnegan kejadian hipetensi dengan nilai dengan p value 0,033 < 0,05. Hasil
penelitian ini mendukung penelitian dari Sigarlaki (2010) menyatakan bahwa
jenis kelamin mempunyai hubungan dengan hipertensi di desa Bocor,
Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sementara
penelitian dari Anggara dan Prayitno (2013) diperoleh hasil bahwa jenis
kelamin berhubungan secara statistik dengan tekanan darah

(p < 0,05).

Jenis kelamin (seks) adalah perbedaan antara perempuan dengan lakilaki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh lakilaki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sperma, sementara
perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk
menstruasi, hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis lakilaki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan
fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan pada segala ras yang ada di
muka bumi (Hungu, 2007).
Hasil penelitian menunjukkan nilai OR (Odds Ratio) sebesar 0,260 hal
ini berarti bahwa laki-laki mempunyai kemungkinan 0,260 kali lebih besar
mengalami hipertensi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sanif (2009)
yang menyatakan bahwa hipertensi adalah penyebab terbesar penyakit
kardiovaskular di Amerika Serikat dan penyumbang terbanyak terhadap angka
kesakitan dan kematian. Pria di dalam populasi umum memiliki angka
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diastolik tertinggi pada tekanan darahnya dibandingkan dengan wanita pada
semua usia dan juga pria memiliki angka prevalensi tertinggi untuk terjadinya
hipertensi. Walau pria memiliki insiden tertinggi kasus kardiovaskular pada
semua usia, hipertensi pada pria dan wanita dapat menyebabkan stroke,
pembesaran ventrikel kiri, dan disfungsi ginjal. Hipertensi terutama
mempengaruhi wanita karena faktor risikonya dapat dimodifikasi dan
hipertensi sering terjadi pada wanita tua.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Ada hubungan usia dengan kejadian hipertensi di Posyandu Lansia Desa
Triyagan Mojolaban Sukoharjo dengan p value (0,000 < 0,05).
b. Ada hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi

di Posyandu

Lansia Desa Triyagan Mojolaban Sukoharjo dengan p value (0,033 <
0,05).
2. Saran
a. Bagi Pelayanan Kesehatan
Hendaknya Puskesmas berupaya untuk memberikan informasi kepada
masyarakat dengan pemberian pendidikan kesehatan dalam upaya
menyusun strategi untuk pencegahan, menurunkan atau pengendalian
angka kesakitan pada penderita hipertensi di wilayah kerjanya.
b. Bagi Masyarakat
Hendaknya masyarakat meningkatkan pengetahuannya tentang sumber
informasi tentang hipertensi sehingga mengetahui faktor yang dapat
menjadi penyebab hipertensi dan berupaya untuk menghindari penyakit
hipertensi sedini mungkin
c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian untuk meneliti faktorfaktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian hipertensi pada masyarakat,
misalnya konsumsi rokok, kegemukan, riwayat penyakit keluarga.
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