
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyebab utama 

kematian di dunia, yang bertanggung jawab atas 68% dari 56 juta 

kematian yang terjadi pada tahun 2012 (WHO, 2014). Salah satu PTM 

yang menjadi masalah kesehatan yang sangat serius saat ini yakni 

hipertensi (Triyanto, 2014). Menurut WHO (2013) hipertensi bertanggung 

jawab setidaknya 45% dari kematian akibat penyakit jantung (total 

mortalitas penyakit jantung iskemik dan 51% kematian akibat stroke). 

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular, penyakit degeneratif ini 

banyak terjadi dan mempunyai tingkat mortalitas yang cukup tinggi serta 

mempengaruhi kualitas hidup dan produktifitas seseorang. 

Berdasarkan data World Health Organisation (2013) dari 50% 

penderita hipertensi yang diketahui hanya 25% yang mendapat 

pengobatan, dan hanya 12,5% yang diobati dengan baik. Tiap tahunnya, 7 

juta orang di seluruh dunia meninggal akibat hipertensi. Masalah 

kesehatan global terkait hipertensi menyebabkan biaya kesehatan yang 

tinggi. Dua pertiga hipertensi hidup di negara miskin dan berkembang.  

Menurut Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 

prevalensi nasional hipertensi pada penduduk umur 18 tahun ke atas di 

Indonesia yakni sebesar 25,8% (Kemenkes, 2014). Prevalensi kasus 
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hipertensi esensial di Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 554.771 kasus 

(67,57%) lebih rendah dibanding tahun 2011 sebesar 72,13% (Dinkes 

Provinsi Jawa Tengah, 2012). 

Berdasarkan data pada tahun 2014, hipertensi termasuk dalam 3 

besar penyakit tidak menular tertinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo dengan prevalensi sebanyak 21,16% (18.734 kasus) (Dinkes 

Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2014). Sedangkan pada tahun 2015, 

prevalensi hipertensi mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 

41,57% (36.827 kasus) (Dinkes Kabupaten Sukoharjo, 2015). 

Hipertensi menduduki peringkat keempat dari sepuluh besar 

penyakit di Puskesmas Bulu. Prevalensi hipertensi di Puskesmas Bulu 

pada tahun 2015 sebesar 93,56%  (3.949 kasus) (Puskesmas Bulu, 2015). 

Sedangkan prevalensi hipertensi esensial berdasarkan data rekapitulasi 

terbaru dari Puskesmas Bulu, bulan Januari hingga Februari 2016 sebesar 

21,98% (928 kasus) (Puskesmas Bulu, 2016). 

Dariyo (2003) mencatat bahwa secara umum seseorang yang 

tergolong usia dewasa muda (young adulthood) dengan usia sekitar 20-40 

tahun. Penyakit hipertensi pada golongan laki-laki dewasa muda yang 

terdapat di Puskesmas Bulu tahun 2015 sebanyak 72 kasus. Jumlah ini 

mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2014 yaitu sebanyak 67 

kasus pada golongan laki-laki golongan dewasa muda. Meskipun kasusnya 

lebih rendah dibandingkan dengan usia lansia, akan tetapi bisa saja 

menjadi masalah kesehatan yang serius. Hal ini dapat mengakibatkan 
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komplikasi yang berbahaya jika tidak terkendali dan tidak diupayakannya 

pencegahan dini terhadap faktor-faktor risiko yang mempengaruhi 

kejadian hipertensi pada dewasa muda. 

Banyak faktor yang berperan untuk terjadinya hipertensi meliputi 

faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan dan faktor risiko yang dapat 

dikendalikan. Faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan seperti 

keturunan, jenis kelamin, ras dan usia. Sedangkan faktor risiko yang dapat 

dikendalikan yaitu obesitas, kurang olahraga atau aktivitas fisik, merokok, 

minum kopi, sensitivitas natrium, kadar kalium rendah, alkohol, stres, 

pekerjaan, pendidikan dan pola makan (Kurniadi dan Nurrahmani, 2014). 

Faktor gender berpengaruh pada terjadinya hipertensi. Pria lebih 

banyak menderita hipertensi dibandingkan dengan wanita, dengan rasio 

sekitar 2,29 untuk peningkatan tekanan darah sistolik dan 3,76 untuk 

kenaikan tekanan darah diastolik. Hal ini disebabkan pria memiliki gaya 

hidup yang cenderung dapat meningkatkan tekanan darah dibandingkan 

dengan wanita. Namun, setelah memasuki menopause, prevalensi 

hipertensi pada wanita meningkat. Bahkan setelah usia 65 tahun, terjadi 

hipertensi pada wanita lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang 

diakibatkan oleh faktor hormonal. Menurut hasil penelitian Pradetyawan 

(2014) ada hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi (p=0,033). 

Nilai Odd Ratio sebesar 0,272 berarti bahwa responden dengan jenis 

kelamin perempuan mempunyai kemungkinan mengalami hipertensi 0,272 
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kali lebih besar daripada responden dengan jenis kelamin laki-laki 

(Karyadi, 2002) 

Salah satu penyebab hipertensi yakni kebiasaan merokok. Zat 

nikotin yang terdapat dalam rokok dapat meningkatkan epinefrin yang 

dapat menyebabkan terjadinya penyempitan dinding arteri. Zat lain dalam 

rokok diantaranya yakni karbon monoksida (CO) yang mengakibatkan 

jantung akan bekerja lebih berat untuk memberi cukup oksigen sel-sel 

tubuh. Rokok menyebabkan kenaikan tekanan darah yang berperan 

membentuk arterosklerosis dengan meningkatkan penggumpalan sel-sel 

darah (Wijaya dan Putri, 2013). Berdasarkan penelitian Paat (2014), 

kebiasaan merokok (perokok aktif) mempunyai hubungan dengan kejadian 

hipertensi (p=0,001). Menurut penelitian Syahrini (2012), kebiasaan 

merokok (perokok aktif) tidak ada hubungan yang bermakna dengan 

kejadian hipertensi (p=0,655). Hasil dari Riskesdas tahun 2012 mencatat 

bahwa proporsi terbanyak perokok aktif setiap hari pada umur 30-34 tahun 

sebesar 33,4% dan umur 35-39 tahun sebanyak 32,2%. Perilaku merokok 

penduduk Indonesia umur 15 tahun ke atas periode tahun 2007-2013 

masih tinggi. Peningkatan terjadi pada tahun 2007 yaitu 34,2% menjadi 

36,3% pada tahun 2013. Pada tahun 2013 pada perokok laki-laki sebanyak 

64,9%, ditemukan sebanyak 1,4% perokok yang berumur 10-14 tahun dan 

9,9% perokok pada kelompok tidak bekerja. Rata-rata batang rokok yang 

dihisap per hari per orang di Indonesia sebanyak 12,3 batang (setara satu 
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bungkus). Hal ini menunjukan bahwa perilaku merokok di Indonesia 

masih tinggi (Kemenkes RI, 2013). 

Aktivitas fisik atau olahraga secara teratur bermanfaat untuk 

mengatur berat badan serta menguatkan sistem jantung dan pembuluh 

darah. Dalam Riskesdas tahun 2012, kriteria aktivitas fisik aktif yakni 

individu yang melakukan aktivitas fisik berat, sedang atau keduanya. 

Sedangkan kriteria kurang aktif yakni individu yang tidak melakukan 

aktivitas fisik sedang ataupun berat. Proporsi aktivitas fisik penduduk di 

Indonesia tergolong kurang aktif, secara umum yang melakukan aktivitas 

fisik aktif sebesar 26,1% saja. Pada kelompok umur ≥10 tahun, penduduk 

yang melakukan aktivitas fisik 3-6 jam sebanyak 42%, sedangkan yang 

melakukan aktivitas fisik ≥ 6 jam per hari sebanyak 24,1%. Berdasarkan 

kelompok umur terdapat kecenderungan semakin bertambah umur 

semakin menurun proporsi perilaku aktivitas fisik (Kemenkes RI, 2013). 

Hasil penelitian Hengli (2013) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi (p=0,000). Hasil ini tidak 

sejalan dengan penelitian Santoso (2013) yang menyimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan yang bermakna aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi 

(p=0,499).  

Faktor risiko dari penyakit hipertensi lainnya yakni konsumsi 

alkohol. Konsumsi alkohol di dunia menyebabkan kematian lebih dari 3,3 

juta orang setiap tahunnya atau 5,9% dari semua kematian (WHO, 2014). 

Menurut Hasil Riskesdas tahun 2007, di Indonesia prevalensi konsumsi 
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alkohol nasional sebesar 4,6%, pada laki-laki 8,8% dan perempuan 0,5%. 

Berdasarkan hasil penelitian Paat (2014), terdapat hubungan antara 

konsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi (p=0,002). Hasil ini berbeda 

dengan hasil penelitian Syahrini (2012) yaitu tidak terdapat hubungan 

antara konsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi (p=0,383).  

Survei pendahuluan yang  lakukan oleh Peneliti di Desa Puron 

Kecamatan Bulu terhadap 57 responden laki-laki diperoleh informasi 

bahwa frekuensi olahraga masih tergolong rendah. Responden yang 

melakukan aktivitas fisik kurang dari 3x seminggu sebanyak 54 responden 

(94,7%) dan lebih dari 3x seminggu sebanyak 3 responden (5,3%). 

Sebanyak 36 responden (40,4%) terbiasa melakukan aktivitas olahraga 

selama 30 menit  tiap hari, sedangkan sebanyak 53 responden (59,6%) 

tidak terbiasa melakukan aktivitas fisik selama 30 menit setiap hari. Survei 

tentang anggota keluarga yang merokok, diketahui sebanyak 55 responden 

(61,8%) mempunyai keluarga yang merokok dan 34 responden (38,2%) 

tidak memiliki anggota keluarga yang merokok. Hasil survei konsumsi 

alkohol dari 55 responden tedapat 21 responden (38,2%) mengkonsumsi 

alkohol. Hal ini menunjukkan masih tingginya angka kebiasaan merokok, 

konsumsi alkohol dan aktivitas fisik yang rendah pada laki-laki usia 

dewasa muda dari survei yang dilakukan. Oleh karena itu peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan 

konsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi pada laki-laki usia dewasa 

muda di Wilayah Kerja Pusesmas Bulu Kabupaten Sukoharjo. 
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B. Rumusan Masalah 

Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada 

laki-laki usia dewasa muda di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Sukoharjo? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

hipertensi pada laki-laki usia dewasa muda di Wilayah Kerja 

Puskesmas Bulu Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden di Wilayah Kerja 

Puskesmas Bulu. 

b. Mendeskripsikan aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi 

alkohol pada laki-laki usia dewasa muda di Wilayah Kerja 

Puskesmas Bulu. 

c. Mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian 

hipertensi pada laki-laki usia dewasa muda di Wilayah Kerja 

Puskesmas Bulu. 

d. Mengetahui hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian 

hipertensi pada laki-laki usia dewasa muda di Wilayah Kerja 

Puskesmas Bulu. 
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e. Mengetahui hubungan antara konsumsi alkohol dengan kejadian 

hipertensi pada laki-laki usia dewasa muda di Wilayah Kerja 

Puskesmas Bulu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas Bulu 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan untuk membuat kebijakan di bidang kesehatan 

khususnya pencegahan hipertensi.  

2. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

responden sehingga dapat melakukan pencegahan khususnya penyakit 

hipertensi. 

3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan 

untuk pembaca khususnya bagi mahasiswa program studi kesehatan 

masyarakat. 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti untuk memberikan informasi tentang hubungan antara 

aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol dengan terjadinya 

hipertensi. 
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5. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


