
 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian pada penyakit tidak 

menular nomor satu disetiap tahunnya (Pusat data dan informasi Kementrian 

Kesehatan RI, 2014; World Health Organization (WHO), 2016). Walaupun telah 

ada kemajuan dalam penatalaksanaan namun kejadian penyakit kardiovaskuler 

masih meningkat (Zordoky, et al. 2015). Tingkat sosial ekonomi yang rendah 

dapat mempengaruhi terjadinya Risiko penyakit kardiovaskuler (Bergström, et al. 

2015). Sehingga sangat penting pula skrinning faktor risiko penyakit 

kardiovaskuler pada individu yang memiliki sosialekonomi rendah (Kazemi, et al. 

2015). Bertambahnya umur maka fungsi fisiologis mengalami penurunan 

utamanya pada lanjut usia. Sehingga didapatkan dari hasil Riskesdas 2013, 

penyakit terbanyak pada lanjut usia adalah penyakit kardiovaskuler yang terdiri 

dari hipertensi dan stroke. Tahun 2012 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 

data Kasus penyakit tertinggi adalah kelompok penyakit jantung dan pembuluh 

darah. Total kejadian 1.212.167 kasus dilaporkan 66,51% (806.208 kasus) (Dinas 

Kesehatan Jawa Tengah 2013). Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan 

pravelensi hipertensi menjadi penyakit utama  pada tahun 2012 sebesar 19.920 

kasus dan stroke 475 kasus (Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2014). 

Kronotipe adalah preferensi fase bangun dan tidurnya seseorang yang 

mencerminkan variasi ritme sirkardian individualnya (Lucassen, et al., 2013). 

Kronotipe dibagi menjadi tiga tipe disebut sebagai Tipologi sirkardian terdiri dari 

tipe pagi (morningness), tipe malam (eveningness) dan tipe intermediate (antara 

keduanya). Tipe pagi secara umum dikatakan memiliki pola bangun lebih pagi 

tidur lebih awal, karena itu tipe pagi memiliki kinerja terbaik di jam pagi hingga 

sore pada malam hari merupakan Tipe malamdengan pola tidur lebih larut, 

bangun terlambat (Kenneth P. Wright, et al. 2013). Sehingga Kekurangan tidur 

yang terjadi dikaitkan pada Misalignment ritme sirkardian yang berdampak bagi 
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kesehatan tubuh (Erin E, et al., 2016). Terganggunya ritme sirkardian terjadi pula 

pada kerja shift yang dapat membebani pekerja pada saat malam hari. Efek 

samping dari bekerja pada kerja shift akan mengakibatkan peningkatan risiko 

penyakit kardiovaskuler (Vena, et al., 2015).  

Selama ini peneliti belum menemukan penelitian yang sama sehingga 

pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Berdasarkan dengan uraian diatas 

bahwa adanya hubungan tingginya penyakit kardiovaskuler dan permasalahan 

tidur pada lansia, bahwa pada individu yang mempunyai kronotipe malam 

memiliki status imunitas yang kurang baik. Hal ini disebabkan oleh desinkronisasi 

osilator internal yang akan berakibat pada penurunan fungsionalitas dari sistem 

pengendalian sirkardian, yang memungkinkan tubuh rentan terhadap penyakit. 

Penulis merujuk pada Posyandu Lansia Kecamatan Kartasura karena dari data 

yang didapat bahwa jumlah kasus penyakit kardiovaskuler utamanya pada 

hipertensi menjadi penyakit utama didaerah Sukoharjo yang merupakan 

Kabupaten dari Kecamatan Kartasura dan jumlah pralansia dan lansia yang sesuai 

dengan kriteria penelitian sehingga sample diharapkan akan representatif dengan 

penelitian yang dilakukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara kronotipe dengan risiko kardiovaskuler pada 

peserta posyandu lansia di Kecamatan Kartasura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui ada tidaknya hubungan antara kronotipe dengan risiko 

kardiovaskuler pada peserta posyandu lansia di Kecamatan Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan masukan dalam penelitian selanjutnya yang 
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berhubungandengan kronotipe dengan risiko kardiovaskuler pada peserta 

posyandu lansia di Kecamatan Kartasura. 

 

2. Aspek Aplikatif 

a. Memberi informasi mengenai ada tidaknya hubungan antara kronotipe  

dengan risiko kardiovaskuler pada peserta posyandu lansia di Kecamatan 

Kartasura. 

b. Menjadi masukan dalam penatalaksanaan yang dapat meminimalisir 

peningkatan tingkat risiko kardiovaskuler pada peserta posyandu lansia 

di Kecamatan Kartasura. 


