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ABSTRAK 

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 %. 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 %). Pada usia 

remaja (12-18 tahun) biasanya memiliki hipertensi primer (esensial) sebesar 85 – 95% yang disebabkan oleh riwayat 

keluarga, penyakit kardiovaskular, dan sindrom metabolik.  

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui gambaran faktor risiko hipertensi pada mahasiswa fakultas kedokteran dan ilmu 

kesehatan angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimen, yang bersifat deskriptif. Sampel pada penelitian 

ini sebanyak 225 orang dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Data penelitian ini diambil menggunakan 

instrument berupa kuesioner. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa univariat. 

Hasil Penelitian: Mayoritas responden didominasi oleh dewasa awal (96,4%). Mayoritas responden didominasi jenis 

kelamin perempuan (69,8%). Mayoritas kebiasaan merokok dalam kategori tidak merokok (96,4%). Mayoritas konsumsi 

alkohol dalam kategori tidak mengkonsumsi alkohol (98,2%). Mayoritas aktivitas fisik dalam kategori tidak berisiko 

(56,9%). Mayoritas obesitas dalam kategori tidak obesitas (89,8%). Mayoritas stress dalam kategori tidak stress (52,0%). 

Mayoritas riwayat hipertensi keluarga dalam kategori tidak ada keturunan (55,1%). Mayoritas konsumsi junk food dalam 

kategori berisiko (81,8%). 

Kesimpulan: Faktor risiko utama yang dapat menyebabkan hipertensi pada mahasiswa FKIK UMY angkatan 2013 

adalah konsumsi junk food. 

Kata kunci: Faktor Risiko Hipertensi 
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ABSTRACT 

Background: Hypertension becomes the biggest problem in the world particularly Indonesia. In Indonesia, the 

prevalence of hypertension occurs at the age above 18 years very high amounted to 25.8%. Yogyakarta special region 

province, the prevalence of hypertension aged above 18 years old are found in 3 large regencies. Highest in Gunung 

Kidul Regency (33.5%), Yogyakarta (27.7%), then the Kulon Progo (27.3%), and lowest Bantul Regency (20.8%). At the 

age of adolescence (12-18 year) usually have primary (essential) hypertension of 85 – 95% caused by family history, 

cardiovascular disease, and metabolic syndrome. 

Purpose: To know the description of hypertension in students faculty of medicine and health sciences 2013 the University 

of Muhammadiyah Yogyakarta. 

Methods: This research is a study of non-experimental descriptive. The samples on this research as much as 225 

respondents by using cluster random sampling techniques. Research data is taken using the instrument in the form of a 

questionnaire. Data analysis in this research is using analysis univariate. 

Results: The majority of respondents are dominated by early adulthood (96.4%). The majority of respondents are 

predominantly female (69.8%). The majority of smoking habits in the non-smoking category (96.4%). The majority of 

alcohol consumption in the category did not consume alcohol (98.2%). The majority of physical activity in the category 

is not at risk (56.9%). The majority of obese in the category are not obese (89.8%). The majority of stress in the category 

is not stress (52.0%). The majority of family hypertension history in the category of no  family history (55.1%). The 

majority of junk food consumption is risk category (81.8%). 

Conclusion: The main risk factors that can cause hypertension in students FKIK UMY  2013 is the consumption of junk 

food. 

Keywords: Risk Factor for Hypertension 
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Pendahuluan 

        Hipertensi menjadi masalah terbesar di 

dunia khususnya Indonesia. Di Indonesia 

prevalensi terjadi hipertensi pada usia diatas 18 

tahun sangat tinggi yaitu sebesar 25,8 %.1 

Menurut American Heart Association (AHA), 

penduduk Amerika yang berusia diatas 20 

tahun yang menderita hipertensi telah 

mencapai angka 74,5 juta jiwa.1 Namun, 

hampir sekitar 90 – 95% kasus tidak diketahui 

penyebabnya. Menurut hasil Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) 2007 – 2013 terjadi 

penurunan sebesar 5,9%.1 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%).1 

        Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

2013 menunjukkan di provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta  prevalensi hipertensi 

usia diatas 18 tahun terdapat di 3 besar 

kabupaten/kota.1 Tertinggi di Kabupaten 

Gunung Kidul (33,5 %), Kota Yogyakarta 

(27,7 %), kemudian Kabupaten Kulon Progo 

(27,3 %), dan terendah Kabupaten Bantul 

(20,8 %).2 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.2   

        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”.3 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.4 

        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 
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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 yang tidak merokok.5 

Kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko 

terjadinya hipertensi karena kandungan nikotin 

yang terdapat dalam rokok sehingga bisa 

mengakibatkan pengapuran pada dinding 

pembuluh darah.6 

        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%.7 

Pada usia remaja (12-18 tahun) biasanya 

memiliki hipertensi primer (esensial) sebesar 

85 – 95% yang disebabkan oleh riwayat 

keluarga, penyakit kardiovaskular, dan 

sindrom metabolik.8  

        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%.9 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.10 

        Perempuan cenderung akan mengalami 

peningkatan resiko tekanan darah tinggi 

setelah menopause yaitu pada usia diatas 45 

tahun.11 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 

sebanding pada usia 55-74 tahun, wanita lebih 

rentan mengalami hipertensi daripada pria.5  

        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 %.12  

        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.13 
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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.14 

        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.15 Obesitas dikaitkan dengan 

kegemaran mengkonsumsi makanan yang 

mengandung tinggi lemak. Obesitas dapat 

meningkatkan risiko 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.16   

        Hasil studi pendahuluan pada mahasiswa 

fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan 

angkatan 2013. Peneliti mengambil 48 

mahasiswa sebagai sampel dengan 

menggunakan metode pengisian form. Dari 

data yang diambil terdapat 15 mahasiswa laki 

– laki dan 33 mahasiswa perempuan. Hasil 

pengisian form di dapatkan 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 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 Putra 

(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).6 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 
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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.17 Penelitian yang dilakukan oleh 

Adriaansz (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.13 

        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 merokok selama 10 menit.18 

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.19 Berkaitan dengan hal 

tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-

faktor risiko hipertensi pada mahasiswa 

fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan 

angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta

 

Metode 

        Penelitian ini merupakan penelitian non-

eksperimen, yang bersifat deskriptif dengan 

metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian hipertensi pada 

mahasiswa FKIK UMY angkatan 2013.        

Penelitian ini dilakukan di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta pada bulan maret 

sampai mei 2017. 

        Populasi pada penelitian ini adalah 

mahasiswa FKIK UMY angkatan 2013 yang 

berjumlah 499 mahasiswa. Penelitian ini  

 

 

menggunakan teknik cluster random 

sampling. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa FKIK UMY  

angkatan 2013 yang berjumlah 225 

mahasiswa. 

        Variabel dalam penelitian ini berupa 

variabel independen dan dependen. Variabel 

independen pada penelitian ini adalah faktor-

faktor risiko hipertensi seperti merokok, stress, 

konsumsi junk food, konsumsi alkohol, 

aktivitas fisik, obesitas, jenis kelamin, umur, 

riwayat keluarga dengan hipertensi. Variabel 

dependen pada penelitian ini adalah hipertensi 

pada mahasiswa FKIK UMY 2013. Instrumen 
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penelitian ini menggunakan kuesioner yang di 

adopsi dari penelitian Sulistyowati (2009) 

yang dimodifikasi oleh peneliti dan  DASS 42 

: Revisited (Depression Anxiety Stress Scale) 

oleh Sohail Imam (2005) yang dimodifikasi 

oleh peneli

Hasil

 

Tabel 5 Distribusi Responden 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                  Sumber: Data Primer (2017) 

 

        Berdasarkan tabel 5, karakteristik 

responden dominasi oleh umur dewasa awal 

sebanyak 217 responden (96,4%), dan di 

dominasi jenis kelamin perempuan sebanyak 

157 responden (69,8%). 

 
Tabel 6 Hasil Analisis Univariat Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pencetus Hipertensi Pada Mahasiswa FKIK UMY 

Angkatan 2013 (N=225) 

No Variabel n % 

1. Kebiasaan Merokok 

Perokok Berat  

Perokok Ringan  

Tidak Merokok 

 

5 

3 

217 

 

3,6 

1,3 

96,4 

2. Konsumsi Alkohol 

Berisiko  

Tidak Berisiko 

Tidak Mengkonsumsi Alkohol 

 

2 

2 

221 

 

0,9 

0,9 

98,2 

3. Aktivitas Fisik 

Berisiko 

Tidak Berisiko  

 

97 

128 

 

43,1 

56,9 

4. Obesitas 

Obesitas 

Tidak obesitas 

 

23 

202 

 

10,2 

89,8 

5. Stress 

Stress 

Tidak stress 

 

108 

117 

 

48,0 

52,0 

6. Riwayat Hipertensi Keluarga 

Ya, ada keturunan 

Tidak, ada keturunan 

 

101 

124 

 

44,9 

55,1 

7. Kejadian Hipertensi 

Hipertensi 

Tidak Hipertensi 

 

2 

223 

 

0,9 

99,1 

8. 

 

 

Konsumsi Junk Food 

Berisiko 

Tidak Berisiko 

 

184 

41 

 

81,8 

18,2 

                                  Sumber: Data Primer (2017) 

 

No Karakteristik n % 

1. Umur  

Remaja Akhir 

Dewasa Awal 

 

8 

217 

 

3,6 

96,4 

2 Jenis Kelamin 

Laki-laki  

Perempuan 

 

68 

157 

 

30,2 

69,8 
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        Menurut tabel 6 distribusi kebiasaan 

merokok dikategorikan tidak merokok 

sebanyak 217 responden (96,4%), distribusi 

konsumsi alkohol dikategorikan tidak 

mengkonsumsi alkohol sebanyak 221 

responden (98,22%), distribusi aktivitas fisik 

dikategorikan tidak berisiko sebanyak 128 

responden (56,9%), distribusi obesitas 

dikategorikan tidak obesitas sebanyak 202 

responden (89,8%), distribusi stress  

 dikategorikan tidak stress sebanyak 117 

responden (52,0%), distribusi riwayat 

hipertensi keluarga dikategorikan tidak ada 

keturunan sebanyak 124 responden (55,1%), 

distribusi kejadian hipertensi dikategorikan 

tidak hipertensi sebanyak 223 responden 

(99,1%), distribusi konsumsi junk food 

dikategorikan berisiko sebanyak 184 

responden (81,8%)

Pembahasan 

1. Gambaran Faktor Risiko Hipertensi 

Pada Mahasiswa FKIK UMY Angkatan 

2013 

 

a. Jenis Kelamin 

 

     Menurut tabel 5 dapat diketahui 

bahwa karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin sebagian 

besar responden berjenis kelamin 

perempuan yaitu sebanyak 157 

responden (69,8). Menurut Nurhidayat 

(2014) jenis kelamin sebagai faktor 

resiko yang menyebabkan terjadinya 

penyakit kardiovaskular salah satunya 

hipertensi.20  

        Semakin meningkatnya usia akan 

terjadi perubahan fisik dan hormonal 

seperti peningkatan massa tulang, otot, 

massa lemak, dan kenaikan berat badan 

(Adriani & Wirjatmadi, 2012).21 

Perempuan pada usia remaja cenderung 

mengalami kenaikan kadar lemak tubuh 

yang dipengaruhi oleh hormon 

pertumbuhan yaitu hormon androgen 

(Istiany & Rusilanti, 2013).22 Hal ini 

menunjukkan bahwa ketika usia semakin 

meningkat pada remaja hormon 

androgen akan mengalami peningkatan 

sehingga tekanan darah juga akan 

meningkat (Maranon, 2013).23  

        Menurut Darmawan (2016) remaja 

perempuan cenderung untuk 

mengkonsumsi makanan yang 

mengandung natrium, pola makan yang 

tidak sehat, makan makanan cepat saji, 

dan olahraga yang tidak teratur.24 

Hipertensi pada remaja biasanya 

disebabkan oleh hormon pertumbuhan 

(androgen) paling sering disebabkan 

adanya masalah pada organ jantung dan 

ginjal, dan adanya riwayat keluarga yang 

menderita hipertensi (Ruwano, 2010).25 
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b. Kebiasaan Merokok 

        Menurut tabel 6 dapat diketahui 

bahwa mayoritas distribusi responden 

kebiasaan merokok di dominasi oleh 

kategori tidak merokok sebanyak 217 

responden (96,4%). Pada penelitian ini 

didapatkan mayoritas responden yang 

tidak merokok disebabkan karena 

responden dalam penelitian ini sebagian 

besar adalah perempuan, yang berarti 

kebiasaan merokok bukan menjadi 

faktor risiko terjadinya hipertensi pada 

mahasiswa FKIK UMY angkatan 2013. 

Menurut Priyadarshini (2016) merokok 

dapat menyebabkan peningkatan 

tekanan darah. Kebiasan merokok dapat 

menyebabkan peningkatan nadi dan 

tekanan darah secara akut serta 

berhubungan dengan hipertensi yang 

sangat parah.26  

        Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Putra (2016). 

Pada penelitiannya dijelaskan bahwa 

responden yang memiliki kebiasaan 

merokok sebesar (15,09%).6 Menurut 

Sigalingging (2011) kebiasaan merokok 

dapat meningkatkan risiko hipertensi 

karena kandungan nikotin yang terdapat 

pada rokok, sehingga dapat 

mengakibatkan pengapuran dinding 

pembuluh darah.27 Sattiyani (2011) 

menjelaskan bahwa dampak lama 

merokok dengan kejadian hipertensi 

sangat beralasan. Karena, rokok 

memiliki dose response effect dimana 

semakin muda usia seseorang merokok, 

semakin besar pengaruhnya terhadap 

terjadinya hipertensi. Rokok 

mengakibatkan vasokontriksi pembuluh 

darah perifer dan pembuluh di ginjal 

sehingga terjadi peningkatan tekanan 

darah.14 Merokok sebatang setiap hari 

akan meningkatkan tekanan sistolik 10 

sampai 15 mmHg dan menambah detak 

jantung 5 sampai 20 kali permenit. 

Merokok aktif ataupun pasif pada 

dasarnya mengisap CO (carbon 

monoksida) yang mempunyai 

kemampuan mengikat Hb (hemoglobin) 

yang ada di dalam sel darah merah. 

Tubuh yang kekurangan oksigen akan 

berusaha untuk meningkatkan 

kompensasi pembuluh darah dengan 

cara spasme dan mengakibatkan 

meningkatnya tekanan darah (Narayana, 

2015).28 

c. Konsumsi Alkohol 

        Menurut tabel 6 dapat diketahui 

bahwa mayoritas distribusi responden 

konsumsi alkohol di dominasi oleh 

kategori tidak mengkonsumsi alkohol 

sebanyak 221 responden (98,2%). Pada 

penelitian ini didapatkan mayoritas 

responden yang tidak mengkonsumsi 
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alkohol disebabkan karena responden 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

kesehatan yang mengetahui dampak 

yang akan ditimbulkan jika 

mengkonsumsi alkohol terlalu sering, 

yang berarti konsumsi alkohol bukan 

menjadi faktor risiko terjadinya 

hipertensi pada mahasiswa FKIK UMY 

angkatan 2013. Pendidikan merupakan 

salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

Semakin tinggi pendidikan yang dicapai 

akan berpengaruh terhadap pengetahuan 

yang lebih baik. Orang yang mempunyai 

pengetahuan yang tinggi cenderung 

menjaga pola makan dan pola hidup 

yang sehat. (Notoatmodjo, 2010) ( Susilo 

& Wulandari, 2011).29 30  

        Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Widiansah 

(2016) yang menjelaskan lebih banyak 

responden pada kelompok kasus yang 

tidak mengkonsumsi alkohol sebesar 

(60,7%)  dan yang mengkonsumsi 

alkohol sebesar (39,3%), sedangkan 

responden pada kelompok kontrol yang 

tidak mengkonsumsi alkohol sebesar 

(67,9%), dan yang mengkonsumsi 

alkohol sebesar (32,1%). Konsumsi 

alkohol yang berlebihan menjadi 

penyebab sekitar 5-20% dari semua 

kasus hipertensi. Mengkonsumsi tiga 

gelas atau bahkan lebih minuman 

beralkohol perhari meningkatkan risiko 

hipertensi sebesar dua kali.45 Seseorang 

yang minum alkohol terlalu sering atau 

terlalu banyak memiliki tekanan darah 

yang lebih tinggi daripada individu yang 

tidak minum. 

d. Aktivitas Fisik 

        Menurut tabel 6 dapat diketahui 

bahwa mayoritas distribusi responden 

aktivitas fisik di dominasi oleh kategori 

tidak berisiko sebanyak 128 responden 

(56,9%). Pada penelitian ini didapatkan 

mayoritas responden yang mempunyai 

aktivitas fisik yang tidak berisiko 

disebabkan karena responden dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa 

kesehatan yang memiliki aktivitas fisik 

sedang maupun tinggi, yang berarti 

aktivitas fisik bukan menjadi faktor 

risiko terjadinya hipertensi pada 

mahasiswa FKIK UMY angkatan 2013. 

Menurut Gibney (2009) aktivitas fisik 

yang tinggi dapat mencegah atau 

memperlambat onset tekanan darah 

tinggi dan menurunkan tekanan darah 

pada penderita hipertensi.32  

        Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Paruntu 

(2015) yang menjelaskan lebih banyak 

responden yang melakukan aktivitas 

fisik sedang sebesar (51,6%). Semakin 
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sering seseorang melakukan aktivitas 

fisik maka semakin kecil resiko terkena 

penyakit hipertensi.33 Seseorang dengan 

aktivitas fisik ringan, memiliki 

kecenderungan terkena hipertensi 

dibandingkan seseorang dengan 

aktivitas sedang atau berat (Kelley, 

2001).34 Aktivitas fisik yang cukup dapat 

membantu menguatkan jantung 

sehingga dapat memompa darah lebih 

baik dengan tanpa harus mengeluarkan 

energi yang besar. Semakin ringan beban 

kerja jantung maka semakin sedikit 

tekanan pada pembuluh darah arteri 

sehingga mengakibatkan tekanan darah 

menjadi turun (Simamora, 2012).35 

e. Obesitas 

       Menurut tabel 6 dapat diketahui 

bahwa mayoritas distribusi responden 

obesitas di dominasi oleh kategori tidak 

obesitas sebanyak 202 responden 

(89,8%). Pada penelitian ini didapatkan 

mayoritas responden yang tidak obesitas 

disebabkan karena responden dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa 

kesehatan yang memiliki gaya hidup 

yang baik dan sehat, yang berarti 

obesitas bukan menjadi faktor risiko 

terjadinya hipertensi pada mahasiswa 

FKIK UMY angkatan 2013. Menurut 

Puspitorini (2010) gaya hidup 

merupakan faktor terpenting yang sangat 

mempengaruhi kehidupan di 

masyarakat. Gaya hidup yang tidak sehat 

dapat menyebabkan terjadinya 

hipertensi seperti makanan, aktivitas 

fisik, stress, dan merokok.36 

        Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Lilyasari 

(2007) yang menjelaskan bahwa wanita 

dewasa yang memiliki status obesitas 

maupun gizi kurang mempunyai 

proporsi yang sama untuk menderita 

hipertensi. Responden dengan status gizi 

kurang akan mempengaruhi 

ketersediaan oksigen di dalam darah 

yang akan diedarkan ke seluruh 

pembuluh darah. Apabila asupan 

makanan kurang, darah akan mengambil 

oksigen dari organ lain. 

f. Stress 

        Menurut tabel 6 dapat diketahui 

bahwa mayoritas distribusi responden 

stress di dominasi oleh kategori tidak 

stress sebanyak 117 responden (52,0%). 

Pada penelitian ini didapatkan mayoritas 

responden yang tidak stress disebabkan 

karena responden dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa kesehatan yang 

mengetahui cara untuk mengurangi 

stress yaitu dengan cara koping, yang 

berarti stress bukan menjadi faktor risiko 

terjadinya hipertensi pada mahasiswa 

FKIK UMY angkatan 2013. Mekanisme 
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koping berhasil apabila dapat 

mengurangi dan membangkitkan 

(arousal) stress seperti menurunnya 

tekanan darah, detak jantung, detak nadi, 

dan sistem pernapasan (Taylor, 1991 

dalam Ariastri, 2016).37 

        Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Larasati (2014) yang 

menjelaskan bahwa lebih banyak 

responden dengan stress rendah sebesar 

(56,5%), stress sedang sebesar (26,1%), 

dan stress tinggi sebesar (17,4%).38  

Stress memang dapat meningkatkan 

tekanan darah untuk sementara waktu 

atau mendadak  dan bila stress sudah 

hilang maka tekanan akan menjadi 

normal. Setiap orang memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan 

respon dengan memikirkan hal-hal yang 

menyenangkan dan bernapas secara 

teratur sehingga stress dapat teratasi 

(Pontoh,2016).39 

g. Riwayat Hipertensi Keluarga 

        Menurut tabel 6 dapat diketahui 

bahwa mayoritas distribusi responden 

riwayat hipertensi keluarga di dominasi 

oleh kategori tidak ada keturunan 

sebanyak 124 responden (55,1%).  Pada 

penelitian ini didapatkan mayoritas 

responden yang tidak memilki riwayat 

keturunan hipertensi disebabkan karena 

responden dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa kesehatan yang sebagian 

besar memang tidak memiliki riwayat 

hipertensi di dalam keluarganya, yang 

berarti riwayat hipertensi keluarga bukan 

menjadi faktor risiko terjadinya 

hipertensi pada mahasiswa FKIK UMY 

angkatan 2013. Menurut Smith (1995) 

dalam Sulastri (2015) bahwa 

kecenderungan untuk mengidap tekanan 

darah tinggi dapat diturunkan dalam 

keluarga, tetapi ada banyak variasi. 

Semakin dekat hubungan darah dengan 

seseorang yang mengidap tekanan darah 

tinggi, semakin besar kemungkinan 

orang tersebut untuk mengidap tekanan 

darah tinggi.40        

        Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Yeni (2014) 

yang menjelaskan dalam penelitiannya 

terdapat 20 responden yang positif 

hipertensi dan memiliki riwayat keluarga 

hipertensi, 38 responden tidak 

mengalami hipertensi tetapi memiliki 

riwayat keluarga yang menderita 

hipertensi, 6 responden mengalami 

hipertensi tetapi tidak memiliki riwayat 

keluarga yang menderita hipertensi, 24 

responden yang tidak mengalami 

hipertensi dan tidak memiliki riwayat 

keluarga yang menderita hipertensi.41 

Penelitian Sulastri (2015) juga 

menjelaskan tidak adanya riwayat 
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keturunan dapat disebabkan karena 

kurang dekatnya faktor genetik dengan 

seseorang yang mengidap tekanan darah 

tinggi.40 

h. Konsumsi Junk Food 

        Menurut tabel 6 dapat diketahui 

bahwa mayoritas distribusi responden 

konsumsi junk food di dominasi oleh 

kategori berisiko sebanyak 184 

responden (81,8%). Pada penelitian ini 

didapatkan mayoritas responden yang 

berisiko disebabkan karena responden 

dalam penelitian ini lebih menggemari 

makanan cepat saji dan responden 

sebagian besar mengkonsumsi junk food  

lebih dari dua kali dalam seminggu, yang 

berarti konsumsi junk food menjadi 

faktor risiko terjadinya hipertensi pada 

mahasiswa FKIK UMY angkatan 2013.             

        Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Pemayun dkk (2015) yang 

mengungkapkan bahwa  makanan cepat 

saji menjadi salah satu makanan pilihan 

mahasiswa yang hidup merantau  

(tinggal di kos-kosan atau asrama). 

Selain mudah, biaya makanan cepat saji 

dapat dijangkau oleh kalangan 

mahasiswa.42 Beberapa makanan cepat 

saji bahkan mengandung gula dan 

natrium , apabila dikonsumsi terus 

menerus akan menyebabkan penyakit 

diabetes dan tekanan darah tinggi 

(Siregar, 2015) (Sumarni, 2015).43 44 

Kesimpulan Dan Saran 

A. Kesimpulan 

1. Karakteristik responden didominasi oleh 

dewasa awal dan jenis kelamin 

didominasi oleh jenis kelamin 

perempuan. 

2. Gambaran faktor risiko hipertensi 

berdasarkan kebiasaan merokok 

mayoritas dalam kategori tidak merokok 

3. Gambaran faktor risiko hipertensi 

berdasarkan konsumsi alkohol mayoritas 

dalam kategori tidak mengkonsumi 

alkohol. 

4. Gambaran faktor risiko hipertensi 

berdasarkan aktivitas fisik mayoritas 

dalam kategori tidak berisiko. 

5. Gambaran faktor risiko hipertensi 

berdasarkan obesitas mayoritas dalam 

kategori tidak obesitas. 

6. Gambaran faktor risiko hipertensi 

berdasarkan stress mayoritas dalam 

kategori tidak stress. 

7. Gambaran faktor risiko hipertensi 

berdasarkan riwayat hipertensi keluarga 

mayoritas dalam kategori tidak ada 

keturunan. 

8. Gambaran faktor risiko hipertensi 

berdasarkan konsumsi junk food 

mayoritas dalam kategori berisiko. 
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B. SARAN 

1. Bagi Ilmu Keperawatan 

Dapat memberikan intervensi preventif 

hipertensi yaitu memberikan penyuluhan 

atau pendidikan kesehatan terkait faktor-

faktor yang dapat menyebabkan 

hipertensi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hendaknya dapat melakukan penelitian 

faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pencetus hipertensi. Sehingga 

diharapkan mendapatkan hasil yang 

signifikan.  

3. Bagi Peneliti 

Semoga penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pertimbangan atau pustaka 

dalam melakukan penelitian yang 

sejenis. 

4. Bagi Mahasiswa 

Semoga hasil dari penelitian ini dapat 

menjadi bahan informasi dan 

pengetahuan tentang faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan hipertensi.  
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