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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hipertensi menjadi masalah terbesar di dunia khususnya Indonesia. Di 

Indonesia prevalensi terjadi hipertensi pada usia diatas 18 tahun sangat tinggi 

yaitu sebesar 25,8 % (Riskesdas, 2013). Menurut American Heart Association 

(AHA), penduduk Amerika yang berusia diatas 20 tahun yang menderita 

hipertensi telah mencapai angka 74,5 juta jiwa. Namun, hampir sekitar 90 – 95% 

kasus tidak diketahui penyebabnya. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) 2007 – 2013 terjadi penurunan sebesar 5,9%. Penurunan ini terjadi 

karena berbagai faktor, seperti alat ukur tensi yang berbeda, dan masyarakat 

yang sudah mulai sadar akan bahaya penyakit hipertensi. Prevalensi tertinggi  

terdapat di Provinsi Bangka Belitung (30,9%) dan terendah Papua (16,8%). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan di provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta  prevalensi hipertensi usia diatas 18 tahun terdapat 

di 3 besar kabupaten/kota. Tertinggi di Kabupaten Gunung Kidul (33,5 %), Kota 

Yogyakarta (27,7 %), kemudian Kabupaten Kulon Progo (27,3 %), dan terendah 

Kabupaten Bantul (20,8 %). Menurut laporan Survailans Terpadu Penyakit 

(STP) Puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 jumlah 

penderita hipertensi sebanyak 29.546 kasus dan masuk dalam urutan ketiga dari 

distribusi sepuluh besar penyakit berbasis STP.  
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Hipertensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah 

meningkat secara kronis. Penderita hipertensi sering tidak menampakkan gejala. 

Penderita menyadari kondisinya jika hipertensi sudah menimbulkan masalah 

atau komplikasi yang berat yang berakibat pada kematian. Hal inilah yang 

membuat hipertensi dikenal sebagai “Silent Killer” (Hahn & Payna, 2010). 

Peningkatan tekanan darah (hipertensi) yang berlangsung dalam waktu yang 

lama dapat menimbulkan kerusakan pada organ ginjal, jantung, dan otak. 

Hipertensi diklasifikasikan menjadi dua yaitu hipertensi primer dan 

sekunder. Hipertensi primer terjadi karena peningkatan persisten tekanan pada 

arteri akibat ketidakteraturan mekanisme kontrol homeostatik normal, atau 

sering disebut hipertensi idiopatik. Hipertensi sekunder merupakan hipertensi 

yang penyebabnya diketahui, hampir semua hipertensi sekunder berhubungan 

dengan gangguan sekresi hormone dan fungsi ginjal (Guyton, 2008). 

Hipertensi dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor risiko yang dapat 

mempengaruhi kejadian hipertensi di klasifikasikan menjadi dua faktor yaitu 

faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor 

yang tidak dapat dimodifikasi seperti riwayat keluarga yang memiliki hipertensi, 

umur, jenis kelamin, dan etnis. Sedangkan, faktor yang dapat dimodifikasi 

seperti nutrisi, stress, obesitas, zat yang berbahaya (rokok, alkohol) dan aktivitas 

fisik.  

Menurut Price (2012) selain dilihat dari lamanya, risiko merokok terbesar 

tergantung pada jumlah rokok yang dihisap perhari. Seseorang lebih dari satu 

pak rokok sehari menjadi 2 kali lebih rentan terkena hipertensi dari pada mereka 
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yang tidak merokok. Kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya 

hipertensi karena kandungan nikotin yang terdapat dalam rokok sehingga bisa 

mengakibatkan pengapuran pada dinding pembuluh darah (Sigalingging, 2011 

dalam Putra, 2016).  

Menurut The National High Blood Pressure Education Program Working 

Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents (2004) dalam Haris 

(2016) penyakit parenkim ginjal penyebab utama terjadinya hipertensi pada anak 

usia preadolesen (4-13 tahun)  sebesar 60 – 70%. Pada usia remaja (12-18 tahun) 

biasanya memiliki hipertensi primer (esensial) sebesar 85 – 95% yang 

disebabkan oleh riwayat keluarga, penyakit kardiovaskular, dan sindrom 

metabolik (Luma, 2006).  

Prevalensi hipertensi semakin meningkat seiring bertambahnya umur. Pada 

umur 25-44 tahun prevalensi hipertensi sebesar 29%, pada umur 45-64 tahun 

sebesar 51%, dan pada umur diatas 65 tahun sebesar 65% (Setiawan, 2006). 

Menurut Hasurungan (2002) dalam Rahajeng (2009) pada umur lansia 60-64 

tahun terjadi peningkatan risiko hipertensi sebesar 2,18 kali, umur 65-69 tahun 

sebesar 2,45 kali, dan umur diatas 70 tahun sebesar 2,97 kali. 

Perempuan cenderung akan mengalami peningkatan resiko tekanan darah 

tinggi setelah menopause yaitu pada usia diatas 45 tahun. (Anggraini dkk, 2009, 

dalam Tri Novitaningtyas, 2014). Menurut Black & Hawks (2005) dalam Putra 

(2016) menyatakan tingkat kejadian hipertensi lebih tinggi pada pria daripada 

wanita pada usia dibawah 55 tahun. Akan tetapi kejadian ini akan menjadi 
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sebanding pada usia 55-74 tahun, wanita lebih rentan mengalami hipertensi 

daripada pria.  

Hipertensi cenderung merupakan penyakit keturunan. Jika salah satu  orang 

tua kita mempunyai hipertensi maka sepanjang hidup kita mempunyai 25 % 

kemungkinan mendapatkannya. Jika kedua orang tua kita mempunyai hipertensi, 

kemungkinan kita mendapatkan penyakit tersebut 60 % (Sheps, 2005).  

Menurut Blood Pressure UK (2008) dalam Adriaansz (2016) menyatakan 

bahwa asupan garam atau natrium yang dikonsumsi melebihi takaran normal 

perhari dapat menyebabkan kondisi yang merusak ginjal, arteri, jantung dan 

otak. WHO menganjurkan  untuk mengkonsumsi garam kurang dari 6 gram/hari 

atau setara dengan 2400 mg/hari. Salah satu dari fungsi natrium dalam tubuh 

adalah mengatur osmolaritas volume darah yang menjaga cairan tidak keluar 

dari darah dan masuk ke dalam sel-sel serta membantu transmisi kontraksi otot. 

Jadi, jika seseorang mengkonsumsi natrium yang berlebih akan menyebabkan 

tubuh meretensi cairan kemudian dapat meningkatkan volume darah , 

mengecilkan diameter arteri, dan menyebabkan jantung akan memompa keras 

untuk mendorong volume darah sehingga tekanan darah menjadi naik 

(Yogiantoro, 2006 dalam Yuliana, 2015). 

Salah satu faktor risiko hipertensi yang dapat dikontrol adalah obesitas. 

Akan, tetapi risiko hipertensi pada seseorang yang mengalami obesitas 2-6 kali 

lebih tinggi dibanding seseorang dengan berat badan normal (Muniroh, 2007 

dalam Prayitno, 2013). Obesitas dikaitkan dengan kegemaran mengkonsumsi 

makanan yang mengandung tinggi lemak. Obesitas dapat meningkatkan risiko 
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terjadinya hipertensi karena beberapa sebab. Semakin besar massa tubuh, 

semakin banyak darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan 

ke jaringan tubuh. Kemudian, volume darah yang beredar melalui pembuluh 

darah menjadi meningkat sehingga memberi tekanan lebih besar pada dinding 

arteri. Kelebihan berat badan juga meningkatkan frekuensi denyut jantung dan 

kadar insulin dalam darah. Peningkatan insulin menyebabkan tubuh menahan 

natrium dan air (Yundini, 2006). 

QS. Al-A'râf [7]: 31  

بَنِٓي َءادََم ُخذُواْ ِزينَتَُكۡم ِعندَ ُكل ِ َمۡسِجٖد َوُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َوَل   ٣١يَن إِنَّهُۥ َل يُِحبُّ ٱۡلُمۡسِرفِ   تُۡسِرفُٓواْ  ۞يََٰ

 

Artinya: 

 

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. 

Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." 

 

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa boleh saja  berpakaian, 

makan dan minum tetapi janganlah sampai berlebihan, karena akan 

mencerminkan sifat kesombongan dan akan memberikan kemadharatan pada 

tubuh. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (FKIK UMY) angkatan 2013 dengan menggunakan google form di 

dapatkan hasil terdapat 15 mahasiswa laki – laki dan 33 mahasiswa perempuan, 

di dapatkan juga bahwa terdapat mahasiswa yang merokok (7 orang), dan 

merokok lebih dari 3 batang/hari (3 orang), mengkonsumsi makanan instan/junk 

food (44 orang), dan dalam sebulan mengkonsumsi makanan instan/junk food 
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lebih dari 3 kali (22 orang), mengkonsumsi minuman beralkohol (2 orang), 

mengalami kegemukan (4 orang), dan memiliki riwayat hipertensi (7 orang). 

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2016) tentang faktor risiko 

hipertensi yang ada di Puskesmas Kelayan Timur Kota Banjarmasin 

menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki (berisiko 0,928 kali), kebiasaan 

merokok (berisiko 1,368 kali), kebiasaan makan-makanan asin (berisiko 2,898 

kali), obesitas (berisiko 1,147 kali), konsumsi makanan lemak jenuh (berisiko 

1,505 kali). Penelitian yang dilakukan Anwar (2014) tentang Konsumsi Buah 

dan Sayur Serta Konsumsi Susu Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Hipertensi Di 

Puskesmas S. Parman Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa ada hubungan 

pola makan berdasarkan konsumsi buah dan sayur (p=0,000), dan konsumsi susu 

(p=0,004) pada penderita hipertensi dan tidak hipertensi, serta terdapat 

perbedaan signifikan rata-rata konsumsi buah dan sayur yang cukup (OR=5,30) 

dan konsumsi susu yang kurang (OR=3,72) merupakan faktor risiko terhadap 

kejadian hipertensi. Penelitian yang dilakukan oleh Patricia (2016) tentang 

hubungan konsumsi makanan dengan kejadian hipertensi pada lansia di 

Puskesmas Ranomuut Kota Manado menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara mengkonsumsi makanan asin dengan kejadian hipertensi 

pada lansia. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mancia (2009) menjelaskan bahwa 

kegemukan merupakan ciri khas pada populasi hipertensi.  Hal ini membuktikan 

bahwa faktor ini mempunyai kaitan dengan terjadinya hipertensi di kemudian 

hari.  Kebiasaan merokok juga dihubungkan dengan hipertensi, dimana setelah 
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merokok selama 10 menit. Nikotin yang terdapat pada rokok akan 

mempengaruhi tekanan darah seseorang dengan melalui pembentukan plak 

aterosklerosis, efek langsung nikotin terhadap pelepasan hormon epinefrin dan 

norepinefrin, ataupun melalui efek CO dalam peningkatan sel darah merah 

(Setyanda, 2015). Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

faktor-faktor risiko hipertensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FKIK UMY) angkatan 

2013.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dapat 

diangkat yaitu apa faktor-faktor risiko hipertensi pada mahasiswa FKIK UMY 

angkatan 2013 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

        Untuk mengetahui gambaran faktor risiko hipertensi pada mahasiswa 

FKIK UMY angkatan 2013. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah : 

a) Mengetahui data demografi mahasiswa FKIK UMY angkatan 2013. 

b) Mengetahui gambaran faktor risiko hipertensi pada mahasiswa FKIK 

UMY angkatan 2013 berdasarkan jenis kelamin. 

c) Mengetahui gambaran faktor risiko hipertensi pada mahasiswa FKIK 

UMY angkatan 2013 berdasarkan kebiasaan merokok. 
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d) Mengetahui gambaran faktor risiko hipertensi pada mahasiswa FKIK 

UMY angkatan 2013 berdasarkan konsumsi alkohol. 

e) Mengetahui gambaran faktor risiko hipertensi pada mahasiswa FKIK 

UMY angkatan 2013 berdasarkan aktivitas fisik. 

f) Mengetahui gambaran faktor risiko hipertensi pada mahasiswa FKIK 

UMY angkatan 2013 berdasarkan obesitas.  

g) Mengetahui gambaran faktor risiko hipertensi pada mahasiswa FKIK 

UMY angkatan 2013 berdasarkan stress. 

h) Mengetahui gambaran faktor risiko hipertensi pada mahasiswa FKIK 

UMY angkatan 2013 berdasarkan riwayat hipertensi keluarga. 

i) Mengetahui gambaran faktor risiko hipertensi pada mahasiswa FKIK 

UMY angkatan 2013 berdasarkan konsumsi junk food. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

         Sebagai pengalaman untuk penelitian berikutnya dan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian yang sejenis. 

2. Bagi Mahasiswa 

         Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan hipertensi. 

Sehingga bisa dilakukan intervensi dan rencana untuk pencegahan hipertensi. 

3. Bagi Perawat 

         Manfaat hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berhubungan dengan hipertensi. Sehingga perawat mengerti dan dapat 
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memberikan intervensi yang tepat terkait faktor yang menyebabkan 

hipertensi.  

4. Bagi Fakultas 

        Semoga hasil dari penelitian ini dapat menambah literatur dan 

kepustakaan dalam pengembangan ilmu keperawatan.  

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah : 

1. Indah (2011) dalam penelitiannya yang berjudul : Faktor Risiko Hipertensi 

Pada Mahasiswa PSIK 2011 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui gambaran faktor risiko 

hipertensi pada mahasiswa keperawatan angkatan 2011 Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian  non-eksperimen dengan deskriptif analitik dan menggunakan 

teknik total sampling. Kesimpulan dari penelitian ini   secara keseluruhan 

pada mahasiswa PSIK 2011 mayoritas beresiko hipertensi. Perbedaan dari 

penelitian ini yaitu sampel responden, teknik sampling, dan tujuan 

penelitiannya.  

2. Putra (2016) dalam penelitiannya yang berjudul : Analisis Faktor Risiko 

Hipertensi Di Puskesmas Kelayan Timur Kota Banjarmasin. Tujuan 

penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor risiko terjadinya hipertensi di 

Puskesmas Kelayan Timur Kota Banjarmasin. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dengan pengambilan data menggunakan 

kuesioner. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor risiko 
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hipertensi yang ada di Puskesmas Kelayan Timur Kota Banjarmasin adalah 

jenis kelamin (berisiko 0,928 kali), kebiasaan merokok (berisiko 1,368 kali), 

kebiasaaan makan-makanan asin (berisiko 2,898 kali), obesitas (berisiko 

1,147 kali), konsumsi makanan lemak jenuh (berisiko 1,505 kali). Perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu sampel responden dan teknik sampling.  

3. Situmorang (2015) dalam penelitiannya yang berjudul : Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Penderita Rawat Inap Di 

Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan Tahun 2014. Tujuan penelitiannya 

adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

hipertensi.. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei analitik 

dengan menggunakan cross sectional. Kesimpulan dari penelitian ini faktor-

faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi adalah faktor genetik, 

faktor pola makan, faktor merokok, dan faktor alkohol. Perbedaan dari 

penelitian ini yaitu metode penelitian, sampel responden, dan teknik 

sampling. 

 


