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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sistem 

sirkulasi. Peningkatan atau penurunan tekanan darah  akan mempengaruhi 

homeostatsis di dalam tubuh. Tekanan darah selalu diperlukan untuk daya 

dorong mengalirnya darah di dalam arteri, arteriola, kapiler dan sistem vena, 

sehingga terbentuklah suatu aliran darah yang menetap.1 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 gang uan seperti 

gangguan pada proses pembentukan air seni di dalam ginjal ataupun 

pembentukan cairan cerebrospinalis dan lainnya. Terdapat dua macam 

kelainan tekanan darah darah, antara lain yang dikenal sebagai hipertensi 

atau tekanan darah tinggi dan hipotensi atau tekanan darah rendah.
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Hipertensi telah menjadi penyakit yang menjadi perhatian di banyak Negara 

di dunia, karena hipertensi seringkali menjadi penyakit tidak menular nomor 

satu di banyak negara. 

Tekanan darah tinggi, atau yang sering disebut dengan hipertensi, 

merupakan salah satu faktor risiko penyakit kardiovaskuler dengan prevalensi 

dan kematian yang cukup tinggi terutama di negara-negara maju dan di 

daerah perkotaan di negara berkembang, sepertinya halnya di Indonesia. 

Hipertensi disebabkan oleh adanya tekanan darah yang tinggi melebihi 

normalnya. Hipertensi dikenal juga sebagai silent killer atau pembunuh 

terselubung yang tidak menimbulkan gejala atau asimptomatik seperti 

penyakit lain. Pada umumnya, sebagian penderita tidak mengetahui bahwa 

dirinya menderita tekanan darah tinggi. Oleh sebab itu sering ditemukan 

secara kebetulan pada waktu penderita datang ke dokter untuk memeriksa 

penyakit lain. Kenaikan tekanan darah tidak atau jarang menimbulkan gejala-

gejala yang spesifik. Pengaruh patologik hipertensi sering tidak menunjukkan 

tanda-tanda selama beberapa tahun setelah terjadi hipertensi.2 Menurut 

Boedhi-Darmojo dan Parsudi (1988), 43,9% penderita hipertensi tidak 

mengetahui bahwa mereka menderita hipertensi.3 



2 

 

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi dua golongan yaitu 

hipertensi esensial yang tidak diketahui penyebabnya dan hipertensi 

sekunder yang diketahui penyebabnya seperti gangguan ginjal, gangguan 

hormon, dan sebagainya. Jumlah penderita hipertensi esensial sebesar 90-

95%, sedangkan jumlah penderita hipertensi sekunder sebesar 5-10% 

(Budiyanto,2002).4 Untuk itu, hipertensi esensial lebih menuntut perhatian 

dalam upaya pencegahan dan pengobatanya. Hal ini disebabkan penderita 

hipertensi esensial pada umumnya tidak merasakan adanya gejala. 

Tekanan darah tinggi adalah penyakit multifaktorial yakni penyakit 

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ciri-ciri individu seperti umur, 

jenis kelamin dan suku, faktor genetik serta faktor lingkungan yang meliputi 

obesitas, stres, konsumsi garam, merokok, konsumsi alkohol, dan 

sebagainya (Kaplan,1985).5 Beberapa faktor yang mungkin berpengaruh 

terhadap timbulnya hipertensi biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi secara 

bersama-sama sesuai dengan teori mozaik pada hipertensi esensial (Susalit 

dkk,2001). Teori tersebut menjelaskan bahwa terjadinya hipertensi 

disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi, dimana faktor 

utama yang berperan dalam patofisiologi adalah faktor genetik dan paling 

sedikit tiga faktor lingkungan yaitu asupan garam, stres, dan obesitas.6 

 Hipertensi merupakan salah satu kasus kardiovaskular yang banyak 

dijumpai. Lima puluh juta penduduk AS memiliki hipertensi. Dari jumlah 

tersebut 68% menyadari diagnosis penyakit mereka, 53% menerima 

pengobatan, dan 27% dipanatau pada nilai ambang batas 140/90 mmHg. 

Jumlah individu yang mengalami hipertensi meningkat sejalan dengan 

meningkatnya usia dan hal ini lebih banyak dijumpai pada orang kulit hitam 

dibandingkan orang kulit putih. Laju mortalitas untuk stroke dan penyakit 

jantung koroner yang merupakan komplikasi utama hipertensi, telah menurun 

sampai 60 % dalam 3 dekade terakhir, akan tetapi sekarang laju tersebut 

menetap.
6
  

Menurut Boedhi-Darmojo (2001) di Indonesia angka prevalensi 

hipertensi berkisar antara 0,65-28,6%, Biasanya kasus terbanyak ada pada 

daerah perkotaan. Angka tertinggi tercatat di daerah Sukabumi, diikuti daerah 

Silungkang, Sumatera barat (19,4%) serta yang terendah didaerah lembah 

Bariem, Irian Jaya.
2
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Berdasarkan penelitian hipertensi Survei Kesehatan Nasional 

(Surkesnas) 2001 menunjukkan proporsi hipertensi pada pria 27% dan 

wanita 29%. Penyakit sistem sirkulasi dari hasil SKRT tahun 1992, 1995, dan 

2001 selalu meduduki peringkat pertama dengan prevalensi terus meningkat 

yaitu 16,0%, 18,9%, dan 26,4%. Survei faktor risiko penyakit kardiovaskular 

(PKV) oleh proyek WHO di Jakarta, menunjukkan angka prevalensi hipertensi 

dengan tekanan darah 160/90 mmHg masing-masing pada pria adalah 

13,6% (1988), 16,5% (1993), dan 12,1% (2000). Pada wanita, angka 

prevalensi mencapai 16% (1988), 17% (1993), dan 12,2% (2000). Secara 

umum, prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 50 tahun berkisar antara 

15%-20%. Survei di pedesaan Bali menemukan prevalensi pria sebesar 

46,2% dan 53,9% pada wanita.2,3  

Hasil penelitian Zamhir (2004) menunjukkan prevalensi hipertensi di 

Pulau Jawa 41,9%, dengan kisaran di masing-masing provinsi 36,6%-47,7%. 

Prevalensi di perkotaan 39,9% (37,0%-45,8%) dan di perdesaan 44,1% 

(36,2%-51,7%). Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa tengah memiliki 

angka prevalensi sebesar 8,2% dari berbagai profesi (Boedhi-Darmojo,2001). 

Data tentang jumlah kasus baru penyakit-penyakit tidak menular di rumah 

sakit umum pemerintah di provinsi jawa tengah tahun 1998 menunjukkan 

bahwa penyakit hipertensi diderita oleh 145.263 (32%) pasien rawat jalan. 

Sedangkan menurut kelompok umur penyakit hipertensi pada usia 15-44 

tahun menempati urutan ke tiga dan pada kelompok umur > 45 tahun 

menduduki urutan pertama dari 10 besar penyakit pada tahun 1996-1997.7 

Semua studi tentang prevalensi tekanan darah tinggi tersebut 

merupakan studi pada populasi umum atau semua yang kelompok beresiko 

maupun kelompok tidak beresiko. Salah satu kelompok atau populasi yang 

berisiko untuk kejadian tekanan darah tinggi adalah sopir truk. Menurut Nasri 

dan Moazenzadeh (2006) Kelompok populasi yang memiliki resiko hipertensi 

yang besar salah satunya adalah sopir truk. Sopir truk sebagai salah satu 

kelompok resiko tinggi menderita hipertensi, karena kondisi yang 

berhubungan dengan mengemudi seperti stres, dan faktor lain seperti jam 

kerja yang panjang dan faktor lingkungan seperti Obesitas,  

intake garam, merokok, konsumsi alkohol, konsumsi kafein yang dapat 

meningkatkan resiko penyakit hipertensi.8 Penelitian lain yang dilakukan 
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Belkic dkk (1994) menyatakan bahwa pekerjaan yang memiliki faktor risiko 

tinggi terhadap hipertensi adalah sopir.9 Penelitian di Jepang tahun 1997 

melakukan survey terhadap 541 sopir truk, menunjukkan gejala gangguan 

kesehatan yang dimiliki sopir truk adalah hipertensi, penyakit saluran 

pencernaan, sakit punggung, dan hemorrhoids. Sudah banyak penelitian 

epidemiologi tentang efek kesehatan pada sopir truk, dan banyak dari 

penelitian tersebut menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara 

mengemudi dengan kejadian hipertensi, salah satunya adalah penelitian 

chiron (1989) yang menemukan bahwa hipertensi, obesitas, dan merokok 

adalah masalah kesehatan bagi para sopir truk.10 Penelitian Yasushi (2000) 

di jepang menyebutkan faktor-faktor resiko kejadian hipertensi pada supir truk 

adalah umur, merokok, minuman alkohol, BMI, dan sebagainya.11 

Menurut hasil kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2007, 

menyebutkan bahwa Penyakit tidak menular saat ini sangat mempengaruhi 

kesehatan populasi penduduk khususnya Kota Semarang, mengingat gaya 

hidup tidak sehat sudah banyak dipraktekkan diperkotaan seperti kota 

semarang. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya kasus hipertensi esensial di 

kota Semarang sebesar 8,4% pada tahun 2007, data lain menunjukkan 

bahwa kasus hipertensi dari tahun 2003 sampai 2007 terjadi kenaikan 

sebesar 4 kali. Disamping itu, hipertensi esensial menempati kedudukan 

pertama selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2003 sampai 2007 

sebagai penyakit tidak menular yang banyak dilaporkan di kota Semarang. 

Data pendukung lain menunjukkan angka kematian karena penyakit tidak 

menular dari tahun 2007 meningkat tajam dibanding tahun 2003, untuk 

Hipertensi pada tahun 2007 terjadi kenaikan 3 kali dibanding tahun 2003, dan 

merupakan urutan ketiga dari angka kematian di kota Semarang tahun 2003-

2007.12  

Kota semarang sebagai kota pelabuhan dan juga pusat perekonomian 

menjadikan kota semarang sebagai kota transit dan transportasi, hal ini 

secara otomatis membuat jumlah truk pengangkut barang di kota semarang 

cukup besar, dengan begitu jumlah orang yang melakukan profesi sebagi 

sopir truk juga cukup banyak. Salah satu organisasi yang menaungi sopir truk 

di kota semarang adalah paguyuban rukun sentosa yang terletak di 

Pelabuhan Tanjung Mas kota Semarang yang beranggotakan 150 orang. 
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Jenis pekerjaan yang dilakukan sopir truk paguyuban Rukun Sentosa adalah 

mengangkut muatan berupa peti kemas baik dalam kota maupun luar kota 

tergantung pada pesanan, sifat kerja sopir truk paguyuban tidak menentu 

tergantung sedikit atau banyaknya muatan yang harus diantar, dan jam kerja 

bagi sopir truk tersebut pun tidak menentu. Oleh karena sifat dan waktu kerja 

yang tidak menentu tersebut, maka banyak kebiasaan sopir truk yang dapat 

memicu berbagai penyakit seperti hipertensi. Kebiasaan tidak sehat yang 

biasa dilakukan sopir truk tersebut adalah kualitas tidur tidak terjaga, jam 

kerja yang panjang, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan minuman 

berkafein, yang mana semua kebiasaan tersebut adalah faktor risiko 

terjadinya penyakit hipertensi. Berdasarkan studi pendahuluan peneliti, dari 

30 orang sopir truk anggota paguyuban rukun sentosa yang diperiksa 

tekanan darahnya, 55% sopir truk diduga menderita hipertensi. Oleh sebab 

itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor risiko apa saja yang menjadi 

penyebab hipertensi pada sopir truk. 

Disamping faktor-faktor yang pernah diteliti, faktor risiko tekanan 

darah tinggi yang menarik untuk dibahas pada sopir truk di kota semarang 

yaitu obesitas, stres di tempat kerja, kebiasaan mengkonsumsi minuman 

yang mengandung kafein, seperti kopi, minuman suplemen, dan minuman 

ringan untuk menyegarkan tubuh pada saat bekerja, rata jam kerja yang 

cukup panjang, kualitas tidur sopir truk yang buruk, kebiasaan konsumsi 

minuman alkohol, dan kebiasaan merokok. Oleh sebab itu penulis tertarik 

untuk meneliti faktor-faktor resiko kejadian hipertensi sopir truk di kota 

semarang, karena sampai saat ini survey tentang prevelensi hipertensi baru 

dilakukan untuk semua profesi secara umum, dan belum pernah dilakukan 

pada satu kelompok beresiko tertentu seperti sopir truk.  

  

B. Rumusan Masalah 

Hipertensi sudah menjadi peringkat pertama masalah kesehatan 

masyarakat, diikuti dengan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Prevalensi 

di berbagai daerah di Indonesia memiliki kecenderungan peningkatan.
7
 

Kelompok populasi yang memiliki resiko hipertensi yang besar salah satunya 

adalah sopir truk, karena kondisi yang berhubungan dengan mengemudi 

seperti stres, dan faktor lain seperti jam kerja yang panjang dan faktor 
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lingkungan seperti obesitas, lama kerja, kebiasaan merokok, kebiasaan 

konsumsi alkohol, kebiasaan konsumsi minuman berkafein dapat 

meningkatkan resiko penyakit hipertensi.
8
 Dengan melihat kondisi seperti 

tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

Faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan status tekanan darah 

pada sopir truk?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan status tekanan darah pada sopir truk. 

2. Khusus 

a. Memperoleh gambaran karakteristik status tekanan darah normal 

maupun diatas normal dan faktor-faktor yang berhubungan seperti 

status gizi, stres,  lama kerja, kualitas tidur, kebiasaan merokok, 

kebiasaan konsumsi alkohol, kebiasaan konsumsi minuman berkafein  

pada sopir truk 

b. Menganalisis hubungan status gizi dengan status tekanan darah pada 

sopir truk 

c. Menganalisis hubungan stres dengan status tekanan darah pada 

sopir truk 

d. Menganalisis hubungan lama kerja dengan status tekanan darah 

pada sopir truk 

e. Menganalisis hubungan kualitas tidur dengan status tekanan darah 

pada sopir truk 

f. Menganalisis hubungan kebiasaan merokok dengan status tekanan 

darah pada sopir truk 

g. Menganalisis hubungan kebiasaan konsumsi alkohol dengan status 

tekanan darah pada sopir truk 

h. Menganalisis hubungan kebiasaan konsumsi minuman berkafein 

dengan status tekanan darah pada sopir truk. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Merupakan bahan masukan untuk melakukan identifikasi faktor yang 

berhubungan dengan status tekanan darah pada sopir truk. Bahkan dapat 

dipakai sebagai bahan masukan untuk kegiatan penelitian sejenis di 

kemudian hari. 

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat  

Merupakan bahan masukan dan informasi untuk kepentingan pendidikan 

dan tambahan kepustakaan dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan status tekanan darah. 

3. Bagi Peneliti 

a. Melatih kemampuan dalam melaksanakan penelitian di masyarakat 

b. Menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berhubungan 

dengan status tekanan darah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang masuk dalam lingkup Ilmu 

Kesehatan Masyarakat bidang Epidemiologi dan Penyakit Tropik 

khususnya penyakit tidak menular mengenai status tekanan darah. 

2. Lingkup Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan status tekanan darah pada sopir truk. 

3. Lingkup Sasaran 

Sasaran dalam penelitian ini adalah sopir truk anggota paguyuban 

Rukun Sentosa di kota semarang. 

4. Lingkup Lokasi 

Lokasi penelitian ini dilakukan di kota semarang. 

5. Lingkup Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan bulan April-Mei 2009.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

A. Tekanan darah 

Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sistem 

sirkulasi. Peningkatan atau penurunan tekanan darah  akan mempengaruhi 

homeostatsis di dalam tubuh. Dan jika sirkulasi darah menjadi tidak memadai 

lagi, maka terjadilah gangguan pada sistem transport 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 

cerebrospinalis dan lainnya. Sehingga mekanisme pengendalian tekanan 

darah penting dalam rangka memeliharanya sesuai dengan batas-batas 

normalnya, yang dapat mempertahankan  sistem sirkulasi dalam tubuh.13 

Menurut Ibnu (1996) Terdapat beberapa pusat yang mengawasi dan 

mengatur perubahan tekanan darah, yaitu : 

1. Sistem syaraf yang terdiri dari pusat-pusat yang terdapat di batang otak, 

misalnya pusat vasomotor dan diluar susunan syaraf pusat, misalnya 

baroreseptor dan kemoreseptor. 

2. Sistem humoral atau kimia yang dapat berlangsung lokal atau sistemik, 

misalnya rennin-angiotensin, vasopressin, epinefrin, norepinefrin, 

asetilkolin, serotonin, adenosine dan kalsium, magnesium, hydrogen, 

kalium, dan sebagainya. 

3. Sistem hemodinamik yang lebih banyak dipengaruhi oleh volume darah, 

susuna kapiler, serta perubahan tekanan osmotik dan hidrostatik di 

bagian dalam dan di luar sistem vaskuler.
1
  

Menurut Budiyanto (2002), bahwa tekanan darah sistolik (atas) adalah 

puncak yang tercapai ketika jantung berkontraksi dan memompakan darah 

keluar melalui arteri. Tekanan darah sistolik dicatat apabila terdengar bunyi 

pertama (Korotkoff I) pada alat pengukur darah. Tekanan darah diastolik 

(angka bawah) diambil ketika tekanan jatuh ketitik terendah saat jantung 

rileks dan mengisi darah kembali. Tekanan darah diastolik dicatat apabila 

bunyi tidak terdengar lagi (Korotkoff V).
4     
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Tekanan darah rata-rata atau sering disebut mean arterial pressure 

(MAP) adalah tekanan  di seluruh sistem arteri pada satu siklus jantung. 

Tekanan darah rata-rata (TDR) diperoleh dengan cara membagi tekanan nadi 

dengan angka tiga dan ditambahkan pada tekanan diastolik. Dengan rumus 

sebagi berikut
1
 : 

 

 

 

Gambar 2.1 Rumus Tekanan Darah Arteri Rata-rata (TDR) 

 

Tekanan darah rata-rata inilah yang merupakan hasil perkalian curah 

jantung dengan tahanan perifer. Nilai tekanan darah tersebut dapat berubah-

ubah sesuai dengan faktor yang berpengaruh padanya seperti curah jantung, 

isi sekuncup, denyut jantung, tahanan perifer dan sebagainya maupun pada 

keadaan olah raga, usia lanjut, jenis kelamin, suku bangsa, iklim, dan 

penyakit-penyakit jantung atau pembuluh darahnya.
1
 

Patogenesis kelainan tekanan darah tinggi dimulai dari tekanan darah 

yang dipengaruhi oleh curah jantung dan tahanan perifer serta dipengaruhi 

juga oleh tekanan atrium kanan. Pada stadium awal sebagian besar pasien 

hipertensi menunjukkan curah jantung yang meningkat dan kemudian diikuti 

dengan kenaikan tahanan perifer yang mengakibatkan kenaikan tekanan 

darah yang menetap. Peningkatan tahanan perifer pada hipertensi esensial 

terjadi secara bertahap dalam waktu yang lama sedangkan proses 

autoregulasi terjadi dalam waktu yang singkat.
1
  

Peningkatan curah jantung dan tahanan perifer dapat terjadi akibat 

dari berbagai faktor seperti genetik, aktivitas saraf simpatis, asupan garam, 

dan metabolisme natrium dalam ginjal dan faktor endotel mempunyai peran 

dalam peningkatan tekanan darah pada hipertensi esensial (Sidabutar dan 

Prodjosujadi,1990). Peran faktor genetik terhadap hipertensi esensial dapat 

dibuktikan dengan kejadian hipertensi lebih banyak dijumpai pada pasien 

kembar monizigot dari pada heterozigot, jika salah satu diantaranya 

menderita hipertensi.
17
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B. Tekanan darah Tinggi atau Hipertensi 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi medis di mana 

terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis (dalam jangka waktu lama). 

Penderita yang mempunyai sekurang-kurangnya tiga bacaan tekanan darah 

yang melebihi 140/90 mmHg saat istirahat diperkirakan mempunyai keadaan 

darah tinggi. Tekanan darah yang selalu tinggi adalah salah satu faktor resiko 

untuk stroke, serangan jantung, gagal jantung dan aneurisma arterial, dan 

merupakan penyebab utama gagal jantung kronis.14 

Batasan mengenai hipertensi mengalami perkembangan seperti 

terlihat dari berbagai klasifikasi yang banyak mengalami perubahan. Kaplan 

(1985) menyusun klasifikasi dengan membedakan usia dan jenis kelamin. 

Klasifikasi tersebut adalah pria yang berusia <45 tahun dinyatakan hipertensi 

jika tekanan darah pada waktu berbaring 130/90 mm Hg atau lebih, 

sedangkan yang berusia >45 tahun dinyatakan hipertensi jika tekanan 

darahnya 145/95 mm Hg atau lebih. Sedangkan wanita yang mempunyai 

tekana darah 160/95 mm Hg atau lebih dinyatakan hipertensi.
5  

The sixth of the joint National Committee on Prevention, Detection, 

Evaluation, and Treatment of Hight Blood Pressure (1997), menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan hipertensi adalah apabila tekanan darah 

sisitoliknya sama atau diatas 140 mm Hg atau tekanan darah diastoliknya 

sama atau diatas 90 mm Hg.15 Selain itu untuk penderita dalam pengobatan 

antihipertensi, batasan klasifikasinya sebagai berikut :  

              Tabel 2.1 Klasifikasi tekanan darah untuk umur 18 tahun atau lebih 

Kategori Tekanan darah 

Sistolik (mm Hg) Diastolik (mm Hg) 

Optimal <120 <80 

Normal <130 <85 

Normal tinggi 130-139 85-89 

Hipertensi derajat 1 140-159 90-99 

Hipertensi derajat 2 160-179 100-109 

Hipertensi derajat 3 � 180 � 110 

Sumber : The sixth of the joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 

Treatment oh Hight Blood Pressure (1997)
15 
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Klasifikasi menurut WHO (1999) disebut bahwa yang dikatakan 

hipertensi apabila mempunyai tekanan darah sisitoliknya � 140 mm Hg dan 

tekanan darah diastoliknya � 90 mm Hg.
14  

Pada hipertensi sistolik terisolasi, tekanan sistolik mencapai 140 

mmHg atau lebih, tetapi tekanan diastolik kurang dari 90 mmHg atau tekanan 

diastolik masih dalam kisaran normal. Hipertensi ini sering ditemukan pada 

usia lanjut. Sejalan dengan bertambahnya usia, hampir setiap orang 

mengalami kenaikan tekanan darah; tekanan sistolik terus meningkat sampai 

usia 80 tahun dan tekanan diastolik terus meningkat sampai usia 55-60 

tahun, kemudian berkurang secara perlahan atau bahkan menurun drastis. 

Dalam pasien dengan diabetes mellitus atau penyakit ginjal, penelitian telah 

menunjukkan bahwa tekanan darah di atas 130/80 mmHg harus dianggap 

sebagai faktor resiko dan sebaiknya diberikan perawatan.16 

Pada sebagian besar penderita, hipertensi tidak menimbulkan gejala; 

meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan 

dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi (padahal sesungguhnya 

tidak). Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, perdarahan dari hidung, 

pusing, wajah kemerahan dan kelelahan; yang bisa saja terjadi baik pada 

penderita hipertensi, maupun pada seseorang dengan tekanan darah yang 

normal. Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul 

gejala berikut: sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, 

pandangan menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, 

mata, jantung dan ginjal. Kadang penderita hipertensi berat mengalami 

penurunan kesadaran dan bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. 

Keadaan ini disebut ensefalopati hipertensif, yang memerlukan penanganan 

segera.
16

 

Menurut Gray dkk (2005), sekitar 5% kasus hipertensi telah diketahui 

penyebabnya, diantaranya adalah penyakit parenkim ginjal (3%), penyakit 

renovaskuler (1%), kelainan endokrin (1%), Koarktasio aorta, kaitan dengan 

kehamilan, dan akibat penggunaan obat. Hipertensi yang telah diketahui 

penyebabnya disebut dengan hipertensi sekunder.
16
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Hipertensi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2 jenis : 

1. Hipertensi primer atau esensial adalah hipertensi yang tidak / belum 

diketahui penyebabnya (terdapat pada kurang lebih 90 % dari seluruh 

kejadian hipertensi).  

2. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan/ sebagai akibat 

dari adanya penyakit lain.  

Hipertensi esensial kemungkinan memiliki banyak penyebab, 

beberapa perubahan pada jantung dan pembuluh darah kemungkinan 

bersama-sama menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Hipertensi 

esensial adalah salah satu faktor resiko penting untuk terjadinya penyakit 

cerebrovaskuler dan penyakit jantung koroner. Hipertensi esensial 

merupakan penyebab kesakitan dan kematian yang cukup banyak dalam 

masyarakat. Bila dilihat persentase kasus hipertensi secara keseluruhan, 

maka kasus hipertensi esensial meliputi lebih kurang 90-95% dan 5-10% 

lainnya adalah kasus hipertensi sekunder (Budiyanto,2002).
4
 Hanya 50% dari 

golongan hipertensi sekunder dapat diketahui penyebabnya, dan dari 

golongan ini hanya beberapa persen yang dapat diperbaiki kelainannya.
16 

Penderita hipertensi esensial sering tidak menimbulkan gejala sampai 

penyakitnya menjadi parah. Bahkan sepertiganya tidak menunjukkan gejala 

selama 10 atau 20 tahun. Penyakit hipertensi sering ditemukan sewaktu 

pemeriksaan kesehatan lengkap, dengan gejala sakit kepala, pandangan 

kabur. Gejala-gejala lain merasa letih, badan terasa lemah, palpitasi atau 

jantung berdebar-debar dengan cepat dan keras bisa teratur atau tidak, dan 

susah tidur.17  

Diagnosis dari hipertensi esensial ditegakkan oleh eksklusi, apabila 

tidak ada sebab-sebab patologis yang terang. Apabila karena kemajuan 

penelitian lebih banyak ditemukan faktor-faktor lain dari patologi yang 

mendasari tekanan darah tinggi, diagnosis hipertensi esensial jumlahnya 

akan mengurang. Hipertensi esensial diperkirakan banyak terdapat pada 

keluarga tertentu secara turun-menurun, dasarnya adalah adanya faktor 

genetik yang dapat bersifat single dominant gene atau dapat pula poligenik. 

Pada penelitian yang dilakukan ternyata bahwa peningkatan tekanan darah 

sebetulnya sudah mulai pada umur sekitar 20-30 tahun, tetapi baru akan 
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nyata gejalanya pada umur yang lebih lanjut, yaitu pada umur 50 tahun atau 

lebih. Dari itu, biasanya pada penderita berumur lebih dari 50 tahun dan tidak 

dapat ditemukan faktor-faktor etiologi yang pasti, maka dibuat diagnosis 

hipertensi esensial.18  

Patogenesis hipertensi dimulai dari tekanan darah yang dipengaruhi 

oleh curah jantung dan tahanan perifer serta dipengaruhi juga oleh tekanan 

atrium kanan. Pada stadium awal sebagian besar pasien hipertensi 

menunjukkan curah jantung yang meningkat dan kemudian diikuti dengan 

kenaikan tahanan perifer yang mengakibatkan kenaikan tekanan darah yang 

menetap. Peningkatan tahanan perifer pada hipertensi esensial terjadi secara 

bertahap dalam waktu yang lama sedangkan proses autoregulasi terjadi 

dalam waktu yang singkat.
1
  

Peningkatan curah jantung dan tahanan perifer dapat terjadi akibat 

dari berbagai faktor seperti genetik, aktivitas saraf simpatis, asupan garam, 

dan metabolisme natrium dalam ginjal dan faktor endotel mempunyai peran 

dalam peningkatan tekanan darah pada hipertensi esensial (Sidabutar dan 

Prodjosujadi,1990). Peran faktor genetik terhadap hipertensi esensial dapat 

dibuktikan dengan kejadian hipertensi lebih banyak dijumpai pada pasien 

kembar monozigot dari pada heterozigot, jika salah satu diantaranya 

menderita hipertensi.
17

  

Pengaruh asupan garam terhadap terjadinya hipertensi terjadi melalui 

peningkatan volume plasma, curah jantung dan tekanan darah (Sidabutar 

dan Prodjosujadi,1990).
17

 Faktor lain yang ikut berperan, yaitu sistem renin-

angiotensin yang berperan penting dalam pengaturan tekanan darah. 

Produksi renin dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain stimulasi saraf 

simpatis. Renin berperan pada proses konversi angiotensin I menjadi 

angiotensin II. Angiotensin II menyebabkan sekresi aldosteron yang 

mengakibatkan menyimpan garam dalam air. Keadaan ini yang berperan 

pada timbulnya hipertensi (Susalit dkk, 2001).
6
  

Faktor lain adalah faktor lingkungan seperti stres psikososial, 

obesitas, merokok, dan kurang olah raga juga berpengaruh terhadap 

timbulnya hipertensi primer (susalit dkk,2001).
6
 Penelitian epidemiologi 

membuktikan bahwa obesitas merupakan ciri khas pada populasi pasien 
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hipertensi, dibuktikan pula bahwa faktor ini berkaitan yang erat dengan 

timbulnya hipertensi dikemudian hari. Obesitas atau kelebihan berat badan 

akan meningkatkan kerja jantung dan dapat mengebabkan hipertropi jantung 

dalam jangka lama dan tekanan darah akan cenderung naik. Selain itu fungsi 

endokrin juga terganggu, sel-sel beta pancreas akan membesar, insulin 

plasma meningkat, dan toleransi glukosa juga meningkat(Kaplan, 1983).19 

Hubungan antara stres dengan hipertensi diduga melalui saraf 

simpatis yang dapat meningkatkan tekanan darah secara intermiten. Stres 

yang berlangsung lama akan dapat mengakibatkan peninggian tekanan 

darah yang menetap (Susalit dkk,2001). Dalam keadaan stres pembuluh 

darah akan menyempit sehingga menaikkan tekanan darah.
6
  

Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang ada 

dalam rokok yang masuk kedalam aliran darah dapat merusak lapisan 

endotel pembuluh darah arteri dan mengakibatkan proses arteriosklerosis 

dan tekan darah tinggi. Selain itu, merokok juga meningkatkan denyut 

jantung dan kebutuhan oksigen untuk disuplai ke otot-otot jantung.
19

  

Alkohol juga dihubungkan dengan hipertensi, Dimana peminum 

alkohol akan cenderung hipertensi (Sidabutar dan Prodjosujadi, 1990). 

Namun diduga, peningkatan kadar kortisol, dan peningkatan volume sel 

darah merah serta kekentalan darah berperan dalam menaikkan tekanan 

darah. Alkohol juga diduga empunyai efek pressor langsung pada pembuluh 

darah, karena alkohol menghambat natrium dan kalium, sehingga terjadi 

peningkatan natrium intrasel dan menghambat pertukaran natrium dan 

kalsium seluler yang akan memudahkan kontraksi sel otot. Otot pembuluh 

darah akan menjadi lebih sensitive terhadap zat-zat pressor seperti 

angiotensin dan katekolamin.
17 

   

C. Pemeriksaan/Pengukuran Tekanan darah 

Menurut Moerdowo (1984) Pada penentuan diagnosis hipertensi 

esensial biasanya diterapkan secara eksklusi, artinya apabila dengan segala 

usaha tidak dapat ditemukan etiologi yang jelas, berupa penyakit ginjal, 

renovaskuler, endokrin, atau kelainan pembuluh darah seperti coarctation 

aortae, dapat ditetapkan sebagai hipertensi esensial. Biasanya hipertensi ini 
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mempunyai faktor herediter, turun temurun dalam satu keluarga.20 Klasifikasi 

menurut WHO (1999) disebut bahwa yang dikatakan hipertensi apabila 

mempunyai tekanan darah sistoliknya � 140 mm Hg dan tekanan darah 

diastoliknya � 90 mm Hg.
14  

Dalam menentukan diagnostik juga diperlukan anamnese. Sedapat 

mungkin dalam anamnese, dilakukan penelitian tentang keluarganya (family 

history). Apakah dalam salah satu keluarganya memiliki gejala-gejala dan 

keluhan hipertensi, atau sudah pernah didiagnosa oleh dokter karena 

menderita hipertensi.
18

 

Kenaikan tekanan darah sering merupakan satu-satunya tanda klinis 

hipertensi esensial sehingga diperlukan tekanan darah yang akurat. Berbagai 

faktor dapat mempengaruhi hasil pengukuran seperti faktor pasien, faktor 

alat, maupun tempat pengukuran. Pada seseorang yang baru bangun tidur, 

akan didapatkan tekanan darah paling rendah yang dinamakan tekanan 

darah basal. Tekanan darah yang diukur setelah berjalan kaki atau aktivitas 

fisik lain, akan memberi angka yang lebih tinggi dan disebut tekanan darah 

kausal. Oleh karena itu, pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan 

pada pasien istirahat yang cukup, yaitu sesudah berbaring paling sedikit 5 

menit.
18

 Menurut Joint National Committeon Prevention, Detection, 

Evaluation, and Treatment of Hight Blood Pressure (1997) juga menyebutkan 

bahwa pengukuran tekanan darah dianjurkan pada posisi duduk setelah 

beristirahat selama 5 menit dan 30 menit bebas rokok atau minum kopi. 

Ukuran manset harus cocok dengan ukuran lengan atas. Manset harus 

melingkar paling sedikit 80% lengan atas dan lebar manset paling sedikit 2/3 

kali panjang lengan atas. Sedangkan alat ukur yang dipakai adalah 

Sphygmomanometer air raksa.
15  

Menurut Gray dkk (2005) Tekanan darah sangat bervariasi 

tergantung pada keadaan, akan meningkat saat aktivitas fisik, emosi, dan 

stress, dan turun selama tidur. Oleh sebab itu, diagnosis hipertensi dapat 

ditetapkan dengan pengukuran berulang paling tidak pada tiga kesempatan 

yang berbeda selama 4-6 minggu.
16 

Banyak alat yang dapat digunakan untuk pengukuran tekanan darah 

baik tensimeter digital, tensimeter pegas, maupun tensimeter air raksa. 
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Tekanan darah seseorang dapat diukur menggunakan alat yang dinamakan 

tensimeter air raksa (Stigmomanometer air raksa). Alat tensimeter ini terdiri 

dari beberapa komponen utama, yaitu : 

1. Manset (Cuff) dari karet, yang dibungkus kain. 

2. Manometer air raksa berskala 0 mmHg – 300 mmHg. 

3. Pompa karet. 

4. Pipa karet atau selang. 

5. Ventil bundar. 

Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan memasang manset 

pada lengan atas, kira-kira 4 cm di atas lipatan siku. Jari tangan diletakkan di 

lipatan siku unuk meraba denyut pembuluh nadi, pompa karet ditekan 

dengan tangan kanan agar udara masuk ke dalam, sampai denyut pembuluh 

tidak teraba lagi. Kemudian, stetoskop dipasang dilipatan siku sambil ventil 

putar dibuka sedikit secara perlahan untuk menurunkan tekanan udara dalam 

manset. Dengan memperhatikan turunnya air raksa pada silinder petunjuk 

tekan manometer (yang menunjukkan tekanan dalam manset), telinga 

mendengarkan bunyi denyut nadi dengan bantuan stetoskop. Pada saat 

tekanan udara dalam manset naik sampai nilai tekanan lebih dari tekanan 

rendah, maka suara denyut pembuluh nadi menghilang.21 

 

D. Faktor risiko tekanan darah tinggi 

Dari penelitian epidemiologi telah dibuktikan bahwa sejumlah faktor 

risiko hipertensi diketahui mempunyai hubungan yang erat dengan timbulnya 

manifestasi penyakit. Hipertensi esensial dipengaruhi beberapa faktor yaitu : 

ciri individu seperti umur, jenis kelamin, faktor riwayat keluarga serta faktor 

lingkungan yang meliputi obesitas, stres, konsumsi garam, merokok, 

konsumsi alkohol. Adapun gambaran faktor resiko tersebut dapat dilihat 

dibawah ini : 

1. Umur 

Terdapat kesepakatan dari para peneliti bahwa prevalensi 

hipertensi akan meningkat dengan bertambahnya umur. Hal ini 

disebabkan karena pada usia tua diperlukan keadaan darah yang 

meningkat untuk memompakan sejumlah darah ke otak dan alat vital 

lainya. Pada usia tua pembuluh darah sudah mulai melemah dan dinding 
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pembuluh darah sudah menebal (Kiangdo,1977).22 Menurut Gray (2002) 

baik pria maupun wanita, 50% dari mereka yang berusia diatas 60 tahun 

akan menderita hipertensi sistolik terisolasi (TD sistolik 160 mmHg dan 

diastolik 90 mmHg). Disamping itu, semakin bertambah usia, maka 

keadaan sistem kardiovaskulerpun semakin berkurang, seperti ditandai 

dengan terjadinya arterioskilosis yang dapat meningkatkan tekanan 

darah.
16

 Susalit dkk (2001) dalam bukunya menyatakan bahwa sebagian 

besar hipertensi esensial terjadi pada usia 24-45 tahun dan hanya 20% 

terjadi dibawah usia 20 tahun.
6
 Boedhi-Darmojo (2001) dalam naskah 

ilmiahnya menyimpulkan bahwa 1,8-17,8% penduduk Indonesia yang 

berumur di atas 20 tahun adalah penderita hipertensi. Dalam penelitian 

itu juga menyebutkan bahwa umur sesudah 45 tahun prevalensi 

hipertensi naik terutama pada wanita.
2
 Penelitian dari Budi Raharjo dkk 

dalam Azwar (1989) juga menyimpulkan sebagai berikut : 

 

     Tabel 2.2  Prevalensi hipertensi berdasarkan umur 

No. Golongan umur (Tahun) Prevalensi (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

Diatas 60 

6,10 

6,70 

10,10 

10,20 

13,00 

Sumber : Azwar, 1989.
7  

 

Dengan demikian, dari banyak penelitian yang sudah dilakuan 

menunjukkan, semakin tua umur sesorang, maka semakin tinggi risiko 

menderita penyakit hipertensi. Menurut Gray dkk (2005), baik pria 

maupun wanita hidup lebih lama dan 50% dari mereka yang berusia 

diatas 60 tahun kan menderita hipertensi sistolik terisolasi (TD sistolik 160 

mmHg dan diastolik 90 mmHg).
16 
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2. Riwayat keluarga 

Peran faktor riwayat keluarga terhadapa hipertensi esensial 

dapat dengan berbagai fakta yang dijumpai, seperti adanya bukti bahwa 

kejadian hipertensi lebih banyak dijumpai pada pasien kembar monozigot 

daripada heterozigot, jika salah satunya diantaranya menderita hipertensi. 

Hipertensi akibat dari riwayat keluarga juga disebabkan faktor genetik 

pada keluarga tersebut. Beberapa peneliti mengatakan terdapat kelainan 

pada gen angiotensinogen tetapi mekanismenya mungkin bersifat 

poligenik. Gen angiotensinogen berperan penting dalam produksi zat 

penekan angiotensin, yang mana zat tersebut dapat meningkatkan 

tekanan darah. Terjadinya perubahan bahan angiostensinogen menjadi 

menjadi angiotensin I dan di dalam sirkulasi pulmonal angiotensin I 

diubah menjadi angiotensin II dan selanjutnya bahan angiostensin II inilah 

yang berperan merangsang beberapa pusat yang penting dan 

mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan darah. Dalam 

mekanismenya, bahan angiotensin II mempengaruhi dan merangsang 

pusat haus dan minum di bagian hypothalamus di dalam otak, sehingga 

menyebabkan rangsangan yang meningkatkan masukan air dan selain itu 

juga merangsang pusat vasomotor dengan akibat meningkatkan 

rangsangan syaraf simpatis kepada arteriola, myocardium dan pacu 

jantung yang mengakibatkan tekanan darah tinggi atau hipertensi (Ibnu, 

1996).
1
  

Menurut Susalit dkk (2001), menjelaskan bahwa terjadinya 

hipertensi disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi, 

dimana faktor utama yang berperan dalam patofisiologi hipertensi adalah 

faktor genetik dan paling sedikit tiga faktor lingkungan yaitu asupan 

garam, stres, dan obesitas.
6
 budiman (1999), juga menyatakan bahwa 

terjadinya hipertensi pada awalnya tergantung dari faktor keturunan 

sedangkan faktor lingkungan banyak berpengaruh setelah individu 

tersebut dewasa.23 Hal ini mendukung pendapat bahwa faktor riwayat 

keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap timbulnya hipertensi. 

Penelitian sigarlaki (2000) yang dilakukan di RSU FK-UKI jakarta 

menemukan bahwa orang yang mempunyai riwayat keluarga hipertensi 

mempunyai risiko hampir 6 kali untuk menderita hipertensi dari pada 
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orang yang tidak mempunyai riwayat keluarga hipertensi. Penelitian ini 

menghasilkan OR= 5,75 dengan CI 95% = 2,74-12,03.24 Hasil temuan ini 

diperkuat oleh penelitian dari Suarthana dkk (2001) bahwa tingginya 

hipertensi di dareah Utan kayu Jakarta dipengaruhi oleh tingginya 

persentase riwayat hipertensi dalam keluarga. Dalam penelitiannya 

didapatkan 28,3% berusia >45 tahun dan 54,7% memiliki riwayat 

hipertensi dalam keluarga.25 

 

3. Obesitas 

Obesitas adalah keadaan dimana terjadi penumpukan lemak 

yang berkelebihan di dalam tubuh dan dapat diekspresikan dengan 

perbandingan berat badan serta tinggi badan yang meningkat. Obesitas 

atau kegemukan merupakan faktor risiko yang sering dikaitkan dengan 

hipertensi. Risiko terjadinya hipertensi pada individu yang semula 

normotensi bertambah dengan meningkatnya berat badan. Individu 

dengan kelebihan berat badan 20% memiliki risiko hipertensi 3-8 kali lebih 

tinggi dibandingkan dengan individu dengan berat badan normal 

(Suarthana dkk, 2001).
25

 Penelitian The Second National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES II) penderita berat badan lebih 

(overweight) yang berumur 20-75 tahun dengan BMI > 27 akan 

mengalami kemungkinan hipertensi 3 kali lipat dibandingkan dengan tidak 

berat badan lebih (Hendromartono,2002).26 

Penelitian Sigarlaki (2000) yang dilakukan di RSU FK-UKI 

menyatakan bahwa ada hubungan orang yang berat badan berlebihan 

dengan kejadian hipertensi. Dalam penelitian itu mempunyai OR sebesar 

3,74 artinya bahwa orang yang obesitas mempunyai risiko untuk 

menderita hipertensi sebesar 3,74 kali dibandingkan dengan orang yang 

tidak obesitas.
24

 

WHO telah merekomendasikan bahwa obesitas dapat diukur 

dengan Body Mass Indeks (BMI) yang digunakan dalam penentuan 

status gizi orang dewasa. Body Mass Indeks digunakan dalam kesehatan 

masyarakat dan perawatan kesehatan sebagai indikator untuk 

mengetahui berat badan normal < 25, kelebihan berat badan � 25 atau 

obesitas � 30.27 Kodyat (1996), menyatakan bahwa berbagai indeks 
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kegemukan dapat digunakan, namun BMI yang lebih menggambarkan 

obesitas menyeluruh atau general obesity, yang paling akurat dan dapat 

dihitung dengan mudah, yaitu dengan rumus BMI=BB(kg)/�� (m).28 

Banyak penelitian membuktikan adanya hubungan antara indeks 

massa tubuh dengan kejadian hipertensi dan diduga peningkatan berat 

badan memainkan peranan penting pada mekanisme timbulnya 

hipertensi pada orang dengan obesitas. Mekanisme terjadinya hal 

tersebut belum sepenuhnya dipahami, tetapi pada obesitas didapatkan 

adanya peningkatan volume plasma dan curah jantung yang akan 

meningkatkan tekanan darah. Hal ini mungkin berkaitan dengan 

beberapa perubahan gaya hidup, latihan jasmani, diet dan pemakaian 

obat anti obesitas, sedangkan untuk obat anti hipertensi sampai saat ini 

belum ada rekomendasi mengenai obat antihipertensi utama yang 

dianjurkan untuk keadaan ini.
23

 

Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan, akan tetapi 

patogenesis hipertensi pada obesitas masih belum jelas benar. Beberapa 

ahli berpendapat peranan faktor genetik sangat menentukan kejadian 

hipertensi pada obesitas, tetapi yang lainnya berpendapat bahwa faktor 

lingkungan. Saat ini dugaan yang mendasari timbulnya hipertensi pada 

obesitas adalah peningkatan volume plasma dan peningkatan curah 

jantung yang terjadi pada obesitas berhubungan dengan 

hiperinsulinemia, resistensi insulin dan sleep apnea syndrome, akan 

tetapi pada tahun-tahun terakhir ini terjadi pergeseran konsep, dimana 

diduga terjadi perubahan neuro-hormonal yang mendasari kelainan ini. 

Hal ini mungkin disebabkan karena kemajuan pengertian tentang 

obesitas yang berkembang pada tahun-tahun terakhir ini dengan 

ditemukannya Leptin.29 Leptin sendiri merupakan asam amino yang 

disekresi terutama oleh jaringan adipose dan dihasilkan oleh gen ob/ob. 

Fungsi utamanya adalah pengaturan nafsu makan dan pengeluaran 

energi tubuh melalui pengaturan pada susunan saraf pusat, selain itu 

leptin juga berperan pada perangsangan saraf simpatis, meningkatkan 

sensitifitas insulin, natriuresis, diuresis dan angiogenesis. Normal leptin 

disekresi kedalam sirkulasi darah dalam kadar yang rendah, akan tetapi 

pada obesitas umumnya didapatkan peningkatan kadar leptin dan diduga 
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peningkatan ini berhubungan dengan hiperinsulinemia melalui aksis 

adipoinsular.
29

  

Pada penelitian perbandingan kadar leptin pada orang gemuk 

(IMT > 27) dan orang dengan berat badan normal (IMT < 27) didapatkan 

kadar leptin pada orang gemuk adalah lebih tinggi dibandingkan orang 

dengan berat badan normal ( 31,3 + 24,1 ng/ml versus 7,5 + 9,3 ng/ml). 

Hiperleptinemia ini mungkin terjadi karena adanya resistensi leptin. 

Beberapa teori menjelaskan resistensi leptin ini telah dikemukakan, 

diantaranya adalah karena adanya antibodi terhadap leptin, peningkatan 

protein pengikat leptin sehingga leptin yang masuk ke otak berkurang, 

adanya kegagalan mekanisme transport pada tingkat reseptor untuk 

melewati sawar darah otak dan kegagalan mekanisme signal. Hal ini 

didukung oleh penelitian lain yang membandingkan efek leptin pada 

binatang percobaan dengan berat badan normal, obesitas dan hipertensi. 

Dimana didapatkan adanya kegagalan fungsi leptin pada obesitas dan 

hipertensi. Secara klinis efek resistensi leptin ini tergantung dari lokasi 

dan derajat keparahan resistensi tersebut. Resistensi pada ginjal akan 

menyebabkan gangguan diuresis dan natriuresis, menimbulkan retensi 

natrium dan air serta berakibat meningkatnya volume plasma dan cardiac 

output, selain itu adanya vasokonstriksi pembuluh darah ginjal 

perangsangan saraf simpatis akan mengaktivasi jalur RAAS dan 

menambah retensi natrium dan air. Pada obesitas cenderung terjadi hal 

yang sama, adanya peningkatan volume plasma akan meningkatkan 

curah jantung yang berakibat meningkatnya tekanan darah, sedangkan 

resistensi pembuluh darah sistemik pada obesitas umumnya normal dan 

tidak berperan pada peningkatan tekanan darah.
29 

  

4. Stres 

Stres menurut Greenberg (2002) adalah interaksi antara 

seseorang dengan lingkungan termasuk penilaian seseorang terhadap 

tekanan dari suatu kejadian dan kemampuan yang dimiliki untuk 

menghadapi tekanan tersebut, keadaan ini diikuti respon secara 

psikologis, fisiologis, dan perilaku.  Respon secara psikologis antara lain 

berupa emosi, kecemasan, depresi, dan perasaan stres. Sedangkan 
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respon secara fisiologis dapat berupa rangsangan fisik meningkat, perut 

mulas, badan berkeringat, jantung berdebar-debar. Respon secara 

perilaku antara lain  mudah marah, mudah lupa, susah berkonsentrasi.30 

Stres terdiri dari 3 unsur sebagai berikut:   

a. Stresor (penyebab stres), yaitu sumber stres yang berbentuk 

kejadian-kejadian yang menyangkut dirinya sendiri atau orang lain 

maupun lingkungan hidup, atau stimulus yang mendorong kebutuhan 

beradaptasi. 

b. Orang yang mengalami stres, yang kemudian melakukan berbagai 

respon, secara fisiologis maupun psikologis untuk mengalami stres 

c. Transaction, yaitu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi 

antara orang yang sedang mengalami stres dengan keadaan penuh 

stres.  

Secara fisiologis, respon terhadap stres dipengaruhi oleh sistem 

neuroendokrin. Sistem neuroendokrin terdiri dari kelenjar endokrin yang 

dikontrol oleh sistem saraf. Selama stres, sistem saraf simpatik 

mengaktifkan dua sistem utama dalam sistem endokrin yaitu: 

1. Sistem medula adrenal-simpatik (Sympatic- adrenal medulary 

system)/ Sympathetic activation 

Stresor yang dirasakan membuat saraf simpatik mengaktifkan 

medula adrenal yang menghasilkan kartekolamin (adrenalin dan 

noradrenalin yang disebut juga epinephrin dan norepinephrin). Hal itu 

menyebabkan perubahan pada tekanan darah, detak jantung, 

berkeringat, pembesaran pupil mata. Respon ini sama dengan fight or 

flight response yang dikemukakan Cannon (1932). Kartekolamin 

memiliki efek pada jaringan tubuh dan dapat menyebabkan 

perubahan pada sistem imun tubuh.    

2. Sistem HPA (Hypotalamic-pituitary- adrenocortical)/  Hypotalamic-

pituitary- adrenocortical activation 

Aktivasi sistem aksis HPA dimulai dengan sekresi CRH 

(Corticotropin– Releasing Hormone/ hormon pelepas kortikotropin). 

CRH kemudian memicu kelenjar pituitari anterior untuk melepaskan 

glukokortikoid yang paling penting dan berhubungan dengan stres 

yaitu kortisol. 
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 Kartekolamin mengaktifkan amigdala yang ada di dalam otak 

yang memacu respon emosional terhadap situasi yang membuat stres. 

Selama waktu stres kartekolamin juga menekan aktivasi dalam otak yang 

berhubungan dengan emosional, konsentrasi, penghambatan dan pikiran 

tidak rasional.
30

 

Kortikosteroid merupakan neuromodulator  terhadap konsolidasi 

ingatan, kecemasan, serta asupan makan. Rangsangan stres yang 

meningkatkan kortikosteroid dan kortikolamin menstimulasi β  endorfin 

dari hipotalamus dan mensekresikan pripiomelanocortin (POMC) yang 

mempengaruhi analgesi dan emosional.
30

 

Menurut Ibnu (1996) Stres dapat mempengaruhi perubahan-

perubahan pada hypothalamus, hal itu mengakibatkan terjadi perubahan 

tekanan darah dan denyut jantung. Terdapat dua jalur reaksi 

hypothalamus dalam menanggulangi rangsangan stres fisik, emosi, dan 

sebagainya, yaitu : 

1. Dengan mengeluarkan sejumlah hormon vasopresin dan Corticotropin 

Releasing Factor (CRF), yang mana kedua hormon tersebut akan 

mempengaruhi daya retensi air dan ion natrium serta mengakibatkan 

kenaikan volume darah. 

2. Merangsang pusat vasomotor dan menghambat pusat vagus, 

sehingga timbul reaksi yang menyeluruh di dalam tubuh berupa 

peningkatan sekresi norephineprin dan ephineprin oleh medula 

adrenalis, meningkatkan frekuensi denyut jantung, meningkatkan 

kekuatan konstraksi otot jantung sehingga curah jantung meningkat. 

Perubahan-perubahan fungsi kardiovaskuler yang menyeluruh 

tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan darah dan denyut 

jantung.
1
  

Stres akan mempengaruhi fungsi tubuh yang meliputi saraf 

parasimpatik (otot-otot pembuluh darah, misalnya muka menjadi merah 

karena malu atau marah, pucat karena kaget atau takut), fungsi otot polos 

(buang air besar atau kencing di celana karena takut), saraf simpatis 

(jantung berdebar karena tegang atau takut), sekresi ekstern (berkeringat 

karena tegang atau terangsang), sekresi intern (pengeluaran adrenalin 
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pada ancaman bahaya sehingga tonus/ kontraksi otot ringan dan terus-

menerus meningkat), dan kesadaran (pingsan karena kaget atau 

kecemasan, misalnya karena kematian anak, suami, atau keluarga yang 

lain).31 

Hal yang mempengaruhi fungsi tubuh diatas dipercaya dapat 

meningkatkan tekanan darah menjadi hipertensi. Penelitian Supargo dkk 

(1989) menyatakan bahwa orang yang mengalami stres mempunyai risiko 

untuk menderita hipertensi sebesar 2,5 kali dibandingkan dengan orang 

yang tidak stres.32 Penelitian Miswar (2004) juga menyatakan bahwa 

stres dapat meningkatkan hipertensi dengan OR : 4,22 dengan CI 95% 

1,105-16,122.33 

 

5. Merokok 

Menurut WHO (1999), individu yang terus menerus menggunakan 

tembakau cenderung meningkatkan risiko hipertensi, hal ini disebabkan 

karena adanya konsumsi komulatif dari penggunaan tembakau.
14

 

Merokok dapat meningkatkan tekanan darah, meskipun pada beberapa 

penelitian didapatkan kelompok perokok dengan tekanan darah lebih 

rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak merokok (Susalit dkk, 

2001).
6
 Penelitian Wasdiyanto dan Yuwono (1996) menyatakan bahwa 

orang yang merokok mempunyai risiko untuk menderita hipertensi 

sebesar 2,39 kali dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai 

kebiasaan merokok.34 Penelitian lain yand dilakukan Lee dkk (2001) 

mendapatkan bahwa orang yang merokok yang diikuti selama 3 tahun 

mempunyai risiko hipertensi sebesar 3,5 kali dibandingkan orang yang 

tidak merokok.35 

WHO (2002) menyebutkan bahwa perokok dapat dikategorikan 

menjadi dua kelompok yaitu perokok saat ini dan bukan perokok. Perokok 

saat ini adalah seseorang yang pada saat penelitian masih merokok 

produk tembakau apa saja baik harian maupun kadang-kadang. 

Kelompok bukan perokok meliputi individu-individu yang tidak pernah 

merokok sama sekali dan individu yang dulunya seorang perokok namun 

saat sekarang sudah tidak merokok lagi.36  
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Apapun yang menimbulkan ketegangan pembuluh darah dapat 

menaikkan tekanan darah, termasuk nikotin yang ada dalam rokok. 

Nikotin merangsang sistem saraf simpatik, sehingga pada ujung saraf 

tersebut melepaskan hormon stres norephinephrine dan segera mengikat 

hormon receptor alpha. Hormon ini mengalir dalam pembuluh darah ke 

seluruh tubuh. Oleh karena itu, jantung akan berdenyut lebih cepat dan 

pembuluh darah akan mengkerut. Selanjutnya akan menyebabkan 

penyempitan pembuluh darah dan menghalangi arus darah secara 

normal, sehingga tekanan darah akan meningkat.37 

Sumber lain juga mengatakan hal senada, nikotin akan 

meningkatkan tekanan darah dengan merangsang untuk melepaskan 

sistem humoral kimia, yaitu norephinephrin melalui syaraf adrenergik dan 

meningkatkan katekolamin yang dikeluarkan oleh medula adrenal. 

Volume darah merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan pada 

sistem pengendalian darah. Karena volume darah dan jumlah kapasitas 

pembuluh darah harus selalu sama dan seimbang. Dan jika terjadi 

perubahan diameter pembuluh darah (penyempitan pembuluh darah), 

maka akan terjadi perubahan pada nilai osmotik dan tekanan hidrostatis 

di dalam vaskuler dan di ruang-ruang interstisial di luar pembuluh darah. 

Tekanan hidrostatis dalam vaskuler akan meningkat, sehingga tekanan 

darah juga akan meningkat.
1
  

 

6. Konsumsi Alkohol 

Alkohol juga dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. 

Peminum alkohol berat akan cenderung hipertensi meskipun mekanisme 

timbulnya hipertensi yang pasti belum diketahui. Beberapa studi 

menunjukkan hubungan langsung antara tekanan darah dan asupan 

alkohol, dan diantaranya melaporkan bahwa efek terhadap tekanan darah 

baru nampak apabila mengkonsumsi alkohol sekitar 2-3 gelas ukuran 

standar setiap harinya (Karyadi,2002).38 Penelitian Riyadina (2002) yang 

dilakukan terhadap operator pompa bensin (SPBU) di jakarta menyatakan 

bahwa risiko untuk terjadinya hipertensi pada peminum alkohol sebesar 

2,208 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang bukan peminum 

alkohol.39 Pada suatu penelitian juga yang dilakukan terhadap peminum 
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alkohol selama 4 tahun, didapatkan insiden hipertensi 4 kali lebih tinggi 

peminum alkohol berat atau >60gr/hari dibandingkan dengan bukan 

peminum dan peminum alkohol yang ringan (McMahon, 1984).40 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Beever dan MacGregor (1995) juga 

mendukung bahwa orang yang mengkonsumsi minuman alkohol dalam 

jumlah besar dapat meningkatkan tekanan darah.41 

Alkohol dihubungkan dengan hipertensi, karena peminum alkohol 

akan cenderung hipertensi (Sidabutar dan Prodjosujadi, 1990). Namun 

diduga, peningkatan kadar kortisol, dan peningkatan volume sel darah 

merah serta kekentalan darah berperan dalam menaikkan tekanan darah. 

Alkohol juga diduga empunyai efek pressor langsung pada pembuluh 

darah, karena alkohol menghambat natrium dan kalium, sehingga terjadi 

peningkatan natrium intrasel dan menghambat pertukaran natrium dan 

kalsium seluler yang akan memudahkan kontraksi sel otot. Otot pembuluh 

darah akan menjadi lebih sensitive terhadap zat-zat pressor seperti 

angiotensin dan katekolamin.
17 

 

7. Konsumsi minuman yang mengandung kafein 

Kafein ialah senyawa kimia yang dijumpai secara alami di dalam 

makanan contohya biji kopi, teh, biji kelapa, buah kola (Cola nitida), 

guarana, dan maté. Ia terkenal dengan rasanya yang pahit dan berlaku 

sebagai perangsang sistem saraf pusat, jantung, dan pernafasan. Kafein 

juga bersifat diuretik (dapat dikeluarkan melalui air kencing). Minuman 

yang mengandung kafein, seperti minuman suplemen, sudah sejak lama 

dianggap tidak terlalu menguntungkan bagi kesehatan tubuh. Apalagi bila 

diminum secara berlebihan. Para ahli juga memperbincangkan bahwa 

kafein punya potensi menyebabkan kanker dan penyakit hati. Kafein 

sebagai salah satu bahan kimia yang banyak terkandung dalam minuman 

dan makanan yang akrab dikonsumsi sehari-hari seperti kopi, teh, 

minuman cola, minuman suplemen dan obat-obatan. Padahal kafein 

merupakan salah satu zat yang berbahaya bagi kesehatan dan sudah 

dibuktikan dari berbagai macam penelitian (jika dikonsumsi berlebihan) 

Agaknya merupakan hal yang wajib untuk mengenal lebih jauh apa 

sebenarnya kafein tersebut. Kafein sendiri bisa sebagai stimulan. Dua 
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cangkir kopi, mampu meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi. Studi 

lain juga memberikan argumentasi, kopi mampu membantu petugas shift 

malam mempertahankan konsentrasi, mengurangi potensi kecelakaan 

industri, mengurangi kelelahan pengemudi, serta risiko kecelakaan di 

jalan raya.42 

William (2004) dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa 

kafein meningkatkan tekanan darah secara akut. Efek klinis yang terjadi 

tergantung pada respon tekanan darah responden yang diuji dengan 

mengkonsumsi kafein setiap hari. Hasil dari penelitian tersebut 

menyebutkan ada kenaikan tekanan darah pada responden yang 

mengkonsumsi kafein >250 mg per hari selama 5 hari.43 Penelitian yang 

dilakukan Wolfgang dkk (2005) terhadap kebiasaan asupan kafein pada 

kejadian hipertensi menghasilkan RR : 1,78 dengan 95% CI 1,42-2,24.44 

Siswono (2001) mengatakan efek langsung dari kafein terhadap 

kesehatan sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah efek tak langsungnya, 

yang bisa mempercepat denyut jantung. Efek tidak langsung ini 

disebabkan karena kafein mengandung zat aditif. Zat ini akan berbahaya 

bagi penderita tekanan darah tinggi. Karena zat ini juga akan memacu 

naiknya tekanan darah.45 

Kafein bekerja di dalam tubuh dengan mengambil alih reseptor 

adenosin dalam sel saraf yang akan memacu produksi hormon adrenalin 

dan menyebabkan peningkatan tekanan darah, sekresi asam lambung, 

dan aktifitas otot, serta perangsangan hati untuk melepaskan senyawa 

gula pada aliran darah untuk menghasilkan energi ekstra. Dalam berbagai 

produk, kandungannya berbeda-beda, maka dalam pengukuran konsumsi 

kafein diasumsikan kandungan kafein dalam 150 ml kopi seduhan 

sebanyak 110-150 mg, kopi instan 40-108 mg, decaffeinated (kopi 

dengan kadar kafein rendah) sebanyak 2-5 mg, sementara dalam teh 

berkisar antara 9-50 mg pada teh seduhan, teh instan 12-28 mg dan 

minuman teh ringan 22-36 mg. Pada minuman cola mencapai 40-60 mg, 

minuman energi/suplemen 50-80 mg, coklat 5-35 mg dan obat-obatan 

100-200 mg (stimulan), 32-65 mg (analgesik/pereda sakit) dan 10-30 mg 

(obat demam).46 
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Sumber lain juga menyebutkan bahwa kafein mengikat reseptor 

adenosina di otak. Adenosina ialah nukleotida yang mengurangi aktivitas 

sel saraf saat tertambat pada sel tersebut. Seperti adenosina, molekul 

kafeina juga tertambat pada reseptor yang sama, tetapi akibatnya 

berbeda. Kafeina tidak akan memperlambat aktivitas sel saraf/otak, 

sebaliknya menghalangi adenosina untuk berfungsi. Dampaknya aktivitas 

otak meningkat dan mengakibatkan hormon adrenalin atau epinefrin 

terlepas. Hormon tersebut akan menaikkan detak jantung, meninggikan 

tekanan darah, menambah penyaluran darah ke otot-otot, mengurangi 

penyaluran darah ke kulit dan organ dalam, dan mengeluarkan glukosa 

dari hati. Pada dosis tinggi, adrenalin mempunyai efek �-simpatomimetik 

yang menonjol yaitu dengan kontraksi semua pembuluh, tahanan perifer 

akan naik dan dengan ini baik tekanan sistolik maupun tekanan diastolik 

akan naik juga.
42

   

Meski belum ada keputusan mutlak tentang bahaya konsumsi 

kafein bagi kesehatan orang dewasa di kalangan ahli, dapat dipastikan 

kafein memang bisa mengakibatkan kecanduan jika mengonsumsi kafein 

sebanyak 600 mg (sekira 5-6 cangkir kopi 150 ml) selama 10-15 hari 

berturut-turut. Dosis fatalnya sendiri berkisar sekira 10.000 mg (sekira 50-

200 cangkir kopi/hari) pada konsumsi oral untuk berat badan . Mekanisme 

kerja kafein dalam tubuh adalah dengan menyaingi fungsi adenosin, 

salah satu senyawa dalam sel otak yang membuat orang mudah tertidur. 

Namun berbeda dengan ikatan adenosin asli dengan reseptor, kafein 

tidak memperlambat gerak sel tubuh. Lama kelamaan sel-sel tubuh tidak 

akan bekerja lagi terhadap perintah adenosin. Kafein akan membalikkan 

semua kerja adenosin, sehingga tubuh tidak lagi mengantuk, tetapi 

muncul perasaan segar, sedikit gembira, mata terbuka lebih lebar, namun 

jantung juga akan berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, otot-otot 

berkontraksi dan hati akan melepas gula ke aliran darah yang akan 

membentuk energi ekstra. Selanjutnya, setengah dari kandungan kafein 

yang diminum ternyata bisa bertahan beberapa jam dalam tubuh 

sehingga membuat mata susah terpejam. Kalaupun dipaksa, kualitas tidur 

akan berkurang dan terus akan menumpuk selama terus mengonsumsi 

kafein sehingga mengurangi kadar vitalitas tubuh. Pada saat inilah sudah 



29 

 

terjadi ketergantungan terhadap kafein, sekali saja terlepas dari 

stimulasinya maka tubuh akan mudah merasa lelah dan depresi. Kalau 

begitu, bisa dipahami kafein termasuk zat berbahaya yang bisa 

merugikan bila dikonsumsi tanpa kendali.
46

 

Potensi ketergantungan ini pula yang membuat kopi disamakan 

dengan zat-zat adiktif lainnya di beberapa negara, bahkan pernah disebut 

sebagai heroin berskala kecil pada sebuah literatur di AS yang mencatat 

jumlah 90% warganya sebagai pengonsumsi rutin produk-produk 

berkafein dari berbagai makanan dan minuman sehari-hari dan lebih dari 

50% orang dewasa di sana yang mengonsumsi minimal 300 mg 

kafein/hari, dari sekadar beberapa cangkir kopi, teh dan minuman cola. Di 

Eropa, penelitian terpisah mencatat delapan dari sepuluh orang dewasa 

mengonsumsi kafein setiap harinya. Untuk saat ini, Badan Pengawasan 

Obat dan Makanan (BPOM) masih menetapkan kandungan kafein dalam 

minuman-minuman penambah energi tidak lebih dari 50 mg, karena 

jumlah ini yang diyakini sebagai ambang batas. Bila lebih dari jumlah itu 

dalam jangka panjang, risiko akan berkembang pada penyakit-penyakit 

tertentu seperti darah tinggi, ginjal, penyakit gula hingga penyakit jantung 

dan stroke plus risiko aborsi bagi wanita hamil. Sebaiknya penderita 

penyakit-penyakit tadi disarankan untuk berhati-hati mengonsumsi 

produk-produk berkafein seperti yang dilaporkan pada penelitian di Eropa 

baru-baru ini, kafein bisa menyebabkan terjadinya pengerasan pembuluh 

darah yang bisa terjadi dua jam setelah konsumsi kafein, dalam hal ini 

kopi, terutama bagi penderita tekanan darah tinggi.
46

  

 

E. Tekanan darah tinggi pada sopir truk 

Sopir truk adalah seseorang yang mencari nafkah dengan cara 

mengemudi truk. Sopir truk memberikan kontribusi yang besar bagi 

perkembangan ekonomi terutama dalam pendistribusian. Sebagai pekerja di 

luar banyak paparan kesehatan yang dapat diterima oleh sopir truk, seperti 

getaran, panas, kelelahan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kesehatan sopir 

truk perlu diperhatikan untuk mengurangi kecelakaan transportasi akibat dari 

gangguan kesehatan pada sopir truk.  
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Menurut Nasri dan Moazenzadeh (2006) Kelompok populasi yang 

memiliki resiko hipertensi yang besar salah satunya adalah sopir truk. Sopir 

truk sebagai salah satu kelompok resiko tinggi menderita hipertensi, karena 

kondisi yang berhubungan dengan mengemudi seperti stres, dan faktor lain 

seperti jam kerja yang panjang dan faktor lingkungan dapat meningkatkan 

resiko penyakit hipertensi. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja sopir 

mempunyai risiko terkena penyakit hipertensi sebesar 5,94 kali lebih besar 

dibandingkan dengan profesi lain.
8
 Penelitian di jepang tahun 1997 

melakukan survey terhadap 541 sopir truk, menunjukkan gejala gangguan 

kesehatan yang dimiliki sopir truk adalah hipertention, digistive disease, back 

injuries, dan hemorrhoids. Sudah banyak penelitian epidemiologi tentang efek 

kesehatan pada sopir truk, dan banyak dari penelitian tersebut menunjukkan 

ada hubungan yang signifikan antara mengemudi dengan kejadian hipertensi, 

salah satunya adalah penelitian Chiron (1989) yang menemukan bahwa 

hipertensi, obesitas, dan merokok adalah masalah kesehatan bagi para sopir 

truk.
10

 Penelitian Yasushi (2000) di jepang menyebutkan faktor-faktor resiko 

kejadian hipertensi pada supir truk adalah umur, merokok, minuman alkohol, 

BMI. Disamping itu, kebiasan sopir truk minum minuman yang mengandung 

kafein juga merupakan faktor risiko terjadinya penyakit hipertensi.
11  

Faktor lingkungan yang melekat pada kebiasaan sopir truk juga dapat 

dikaitkan sebagai faktor risiko penyakit hipertensi. Kebiasaan-kebiasaan yang 

sering dilakukan adalah merokok, konsumsi minuman alkohol, konsumsi 

minuman berkafein seperti kopi, minuman suplemen, dan minuman ringan 

penambah tenaga. Disamping itu, stres akibat kerja dan kegemukan juga 

menjadi masalah pada sopir truk yang menjadi faktor risiko meningkatnya 

penyakit hipertensi. 

Jam kerja yang tinggi juga diduga menjadi faktor terjadinya hipertensi. 

Hal ini ditunjukkan pada penelitian Yang dkk (2006) menunjukkan ada 

hubungan yang antara jam kerja dan kejadian hipertensi. Penelitian dengan 

studi cross sectional dan berdasarkan populasi ini menunjukkan  bahwa lama 

jam kerja mempengaruhi pada kejadian hipertensi yang disebabkan stres 

kerja. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat bekerja, 

seperti paparan panas, debu, ataupun asap, sehingga jika terpapar dalam 
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waktu yang lama akan dapat mengakibatkan stres kerja, sedangkan stres 

merupakan salah satu faktor risiko penyakit hipertensi. Penelitian tersebut 

menghasilkan OR = 1,29 pada CI 95% = 1,10-1,52 pada orang yang bekerja 

� 51 jam per minggu.47 

Jam kerja yang tinggi pada sopir truk juga dapat menyebabkan 

kualitas tidur sopir truk menjadi terganggu. Banyak penelitian sudah 

menyatakan bahwa kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan kejadian 

hipertensi baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak dan remaja. 

Kualitas dan kuantitas tidur dapat mempengaruhi proses hemostatis, dan bila 

proses ini terganggu dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya risiko 

penyakit hipertensi.48 Javaheri dkk (2008) melakukan penelitian yang 

melibatkan 238 remaja dan mengukur pola tidurnya. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa remaja dengan efisiensi tidur yang buruk (Sulit tidur 

dan sulit untuk bangun, tidur � 6,5 jam sehari) mengalami kejadian 

prehipertensi sebesar 3,50 kali. Orang dengan pola tidur yang buruk 

mengalami peningkatan tekanan darah sistolik 4±1,2 mmHg lebih tinggi.49 
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

   

 

   

   

    

   

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka teori Penelitian(2,3,4,5,13,14,16,17,18,21,23,29,30,31,37,42,45,46) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konsep penelitian 

 

Keterangan :  

Variabel pengganggu umur dan jenis kelamin secara alami terkendali oleh 

pemilihan sasaran (sampel), karena pemilihan sampel dibatasi pada 

responden umur 25-45 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Variabel 

pengganggu lain seperti ras/suku, urban/rural, dan kondisi geografis juga 

dikendalikan dengan pemilihan sampel penduduk perkotaan, suku jawa, dan 

bertempat tinggal di kota Semarang atau kota di sekitar semarang yang 

berada dalam jalur pantura. Sedangkan responden yang memiliki faktor 

penyakit yang menjadi penyebab hipertensi dan riwayat hipertensi dalam 

keluarga dikeluarkan dari sampel penelitian. faktor-faktor tersebut merupakan 

faktor risiko dan memberikan kontribusi besar pada kejadian hipertensi atau 

tekanan darah tinggi, dengan begitu faktor risiko riwayat keluarga dan 

penyakit dikendalikan dengan menghilangkan faktor risiko tersebut dalam 

sampel penelitian. 

 

 

 

 

 

Variabel bebas : 

1. Status gizi  

2. Stres 

3. Lama kerja 

4. Kualitas tidur 

5. Merokok 

6. Konsumsi alkohol 

7. Konsumsi minuman 

berkafein 

Variabel Terikat : 

Status tekanan darah   
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B. Hipotesis penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada hubungan status gizi dengan status tekanan darah pada sopir truk  

2. Ada hubungan stres dengan status tekanan darah pada sopir truk  

3. Ada hubungan lama kerja dengan status tekanan darah pada sopir truk  

4. Ada hubungan kualitas tidur dengan status tekanan darah pada sopir truk  

5. Ada hubungan kebiasaan merokok dengan status tekanan darah pada 

sopir truk  

6. Ada hubungan kebiasaan konsumsi alkohol dengan status tekanan darah 

pada sopir truk  

7. Ada hubungan kebiasaan konsumsi minuman berkafein dengan status 

tekanan darah pada sopir truk. 

 

C. Jenis dan rancangan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah explanory research yaitu menjelaskan 

hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat dengan pengukuran 

hipotesis. Sedangkan rancangan penelitian yang digunakan adalah  cross 

sectional study dimana variabel yang diteliti diambil datanya pada waktu 

bersamaan.50  

 

D. Populasi dan sampel penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah sopir truk yang tergabung 

dalam paguyuban Rukun Sentosa kota Semarang yang berjumlah ± 150 

orang. Jenis pekerjaan pada sopir truk paguyuban rukun sentosa adalah 

mengangkut peti kemas di wilayah jawa tengah. 

2. Sampel penelitian  

Karena besar populasi (N) diketahui maka dalam penentuan 

sampel menggunkan rumus sebagai berikut
50

 : 
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n = jumlah sampel 

p = proporsi tekanan darah tinggi populasi = 0,5 

N = jumlah populasi studi yang diketahui = 150 

d = limit eror =0,05 

 �

� �
���������� 	 �������

��������� 	 �� � ���������� 	 ����
 

Didapat n = 108,08 dibulatkan menjadi 109 orang 

 

Untuk dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini maka ada 

kriteria sampel sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Umur 25-45 tahun 

2) Bersuku jawa 

3) Bertempat tinggal di kota Semarang 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Mempunyai riwayat penyakit penyebab hipertensi 

 

E. Variabel penelitian 

Dari kerangka konsep tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa 

variabel penelitian dari faktor yang diduga berhubungan dengan status 

tekanan darah, yaitu : 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

a. Status gizi 

b. Stres 

c. Lama kerja 

d. Kualitas tidur 

e. Kebiasaan merokok 

f. Kebiasaan konsumsi alkohol 

g. Kebiasaan konsumsi minuman berkafein 
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2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang diduga nilainya akan berubah 

karena adanya pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah tekanan darah pada sopir truk. 

3. Variabel pengganggu 

Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, umur, 

ras/suku, urban/rural, kondisi geografis, riwayat hipertensi keluarga, dan 

penyakit. Variabel-varibel pengganggu tersebut dikendalikan dengan 

pembatasan  (restriction) pada pemilihan sampel. Sampel yang dipilih 

adalah berjenis kelamin laki-laki, berumur 25-45 tahun, bersuku jawa, 

penduduk kota semarang dan kota sekitar semarang yang berada di jalur 

Pantura, tidak memiliki riwayat hipertensi keluarga, dan tidak pernah 

menderita penyakit yang menjadi penyebab hipertensi sekunder. 

 

4. Definisi operasioal 

No Variabel Definisis Operasional Kategori Skala data 

1 Tekanan 
darah 
sistolik 

Nilai tekanan atas saat 
pengukuran tekanan darah, 
dimana jantung berkontraksi dan 
mempompakan darah keluar 
melalui arteri, ditandai dengan  
titik pertama pulsasi yang 
terdengar (bunyi korotkoff 
pertama). 16 Tekanan darah 
sitolik diukur pada kondisi 
responden telah istirahat selama 
5 menit. 

1. Tekanan darah 
sistolik normal : < 
140 mmHg. 

2. Terkanan darah 
sistolik diatas 
normal :  � 140 
mmHg.14 

Nominal 

2 Tekanan 
darah 
diastoilk 

Nilai tekanan bawah saat 
pengukuran tekanan darah, saat 
jantung berelaksasi dan mengisi 
darah kembali, ditandai dengan 
titik dimana pulsasi menghilang 
(bunyi korokoff ke-5).16 Tekanan 
darah sitolik diukur pada kondisi 
responden telah istirahat selama 
5 menit. 

1. Tekanan darah 
diastolik normal : < 
90 mmHg. 

2. Terkanan darah 
diastoliktolik diatas 
normal :  � 90 
mmHg.14 

Nominal  
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3 Status gizi Suatu keadaan yang merupakan 
hasil masukan zat gizi dalam 
tubuh yang dapat digambarkan 
dengan pertumbuhan fisik yang 
ditetapkan dengan Indeks Massa 
Tubuh (IMT), dengan rumus 
berat badan dibagi dengan 
kuadrat tinggi badan (kg/m2). 

1. Gizi kurang : IMT < 
18,5  

2. Gizi baik : IMT 
antara 18,5 – 24,99 

3. Gizi lebih : IMT 
antara 25-29,99 

4. Obesitas : IMT � 
30.27 

 

 

 

Ordinal 

4 Stres Semua keadaan perubahan baik 
fisik, mental, maupun sosial 
individu akibat adanya stressor 
psikososial yang diukur dengan 
menggunkan kuesioner 

1. Adaptif : skor < 40 
2. stres ringan : skor 

40-69 
3. stress sedang : 

skor 70-99  
4. stress berat : skor 

>100.51  

Ordinal 

5 Lama 
kerja  

Waktu yang digunakan sopir truk 
untuk bekerja mengendarai 
truknya per hari. 

Nilai tengah lama kerja 
seluruh subjek 
penelitian adalah 10  
jam.47 

Interval 

6 Kualitas 
tidur 

Keadaan dimana kondisi tidur 
seseorang dilihat dari efisiensi 
tidurnya, durasi tidur dalam satu 
hari, keadaan saat akan tidur, 
dan keadaan saat bangun. 

1. kualitas tidur buruk 
jika tidur � 6,5 jam 
sehari, sulit tidur, 
dan susah bangun.  

2.  kualitas tidur baik 
jika tidur > 6,5 jam 
sehari, tidak sulit 
tidur, dan tidak 
susah bangun.49 

Nominal 

7 Kebiasaan 
merokok 

Kecenderungan seseorang 
untuk selalu mengkonsumsi 
rokok baik setiap hari maupun 
saat-saat tertentu saja 

1. Tidak merokok : 
responden yang 
tidak merokok, atau 
merokok < 100 
batang hingga 
penelitian ini. 

2. Perokok ringan : 
merokok < 10 
batang/hari. 

3. Perokok sedang : 
Merokok 10-20 
batang/hari. 

4. Perokok berat : >20 
batang/hari.52  

Ordinal  

8 Kebiasaan 
Konsumsi 
alcohol 

Kecenderungan seseorang yang 
terbiasa mengkonsumsi 
minuman yang mengandung 
alkohol. 

1. Peminum : terbiasa 
minum alkohol 
sampai penelitian 
berlangsung dan 

2. Bukan peminum : 
tidak pernah 
konsumsi alkohol.53 
 

Nominal 
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9 Kebiasaan 
konsumsi 
minuman 
berkafein 

Kecenderungan seseorang yang 
mempunyai kebiasaan 
mengkonsumsi minuman yang 
mengandung kafein seperti kopi 
(137mg/gelas), teh(57 mg/gelas), 
coklat(5 mg/kemasan), minuman 
ringan, minuman suplemen, 
minuman energi, dan minuman 
cola(50mg/kemasan).44 

1. Ringan : konsumsi 
minuman berkafein 
< 200 mg perhari 

2. Sedang : konsumsi 
minuman berkafein 
200-400 mg perhari 

3. Berat : konsumsi 
minuman berkafein  
> 400 mg perhari.54  

Ordinal 

 

5. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sphygmomanometer air dengan merk General Care air raksa yang telah 

dikaliberasi 

2. Stetoskop 

3. Timbangan berat badan, dengan menggunakan alat timbang injak yang 

sudah dikalibrasi 

4. Meteran untuk mengukur tinggi badan 

5. Kuesioner penyaringan dan penelitian 

6. Kuesioner penilaian stres kerja 

 

6. Pengumpulan data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diduga ada 

hubungannya dengan penelitian dikumpulkan langsung dari responden. Data 

primer yang didapatkan berupa data hasil pemeriksaan tekanan darah yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan menggunakan Sphygmomanometer air 

raksa, hasil pengukuran tinggi dan berat badan, serta wawancara dan 

pengisian kuesioner terhadap responden dengan menggunakan alat bantu.  

 

7. Rencana pengolahan dan analisis data 

Analisis data hasil penelitian dilakukan melalui dua tahapan yaitu 

deskripsi variabel penelitian dan analisis tabulasi silang masing-masing 

variabel. 

1. Deskripsi variabel penelitian 

Deskripsi variabel penelitian dilakukan dengan menyajikan 

distribusi frekuensi dari variabel-variabel yang diteliti, yang dijumpai pada 
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kelompok kasus maupun pada kelompok pembanding. Data yang 

diperoleh berupa frekuensi dan distribusi variabel-variabel yang diteliti. 

2. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan pada masing-masing variabel untuk 

mengetahui peranan masing-masing faktor yang berhubungan dengan 

status tekanan darah. Dalam penelitian ini menggunakan uji yang 

berbeda pada masing-masing variabel. Uji korelasi Kendall digunakan 

untuk menguji variabel status gizi, stres, kebiasaan merokok, dan 

kebiasaan konsumsi kafein. Uji Chi-Square digunakan untuk menguji 

variabel kualitas tidur dan kebiasaan  konsumsi alkohol. Sedangkan uji 

mann-whitney digunakan untuk menguji variabel  lama kerja. 

Pada uji korelasi kendall akan didapat tingkat keeratan korelasi (r) 

yang dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a. 0,00 sampai 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah 

b. 0,21 sampai 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah 

c. 0,41 sampai 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat 

d. 0,71 sampai 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat 

e. 0,91 sampai 0,99 berarti korelasi memiliki keeratan kuat sekali 

f. 1 berarti korelasi sempurna.55 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan pada salah satu Paguyuban yang menaungi 

para sopir truk di Kota semarang, yakni Paguyuban Rukun Sentosa. 

Paguyuban Rukun Sentosa adalah suatu organisasi non pemerintah 

beranggotakan sopir truk yang biasa mangkal di Pelabuhan Tanjung 

Emas, Semarang. Pangkalan yang digunakan para sopir truk berada di 

pangkalan Gate IV Pelabuhan Tanjung Emas dan  Pangkalan GT yang 

juga berada di kawasan Tanjung Emas. Jumlah anggota Paguyuban 

Rukun Sentosa saat ini adalah 150 orang, yang terdiri dari berbagai 

perusahan truk trailer. 

Anggota Paguyuban Rukun Sentosa biasanya mengangkut 

muatan barang ekspor-impor yang berada dikawasan Jawa Tengah dan 

sekitarnya. Sistem kerja yang diterapkan Paguyuban Rukun Sentosa 

adalah truk keluar pangkalan jika ada pesanan untuk mengantar barang, 

sehingga waktu kerja sangat tidak menentu tergantung dengan dengan 

pesanan muatan. 

Tempat pangkalan paguyuban Rukun Sentosa sendiri berada di 

Pelabuhan Tanjung Mas yang merupakan Pelabuhan Kelas II yang 

berada di Jawa tengah sehingga barang Eksport dan Import yang berada 

di jawa tengah terpusat di Pelabuhan Tanjung mas. Pelabuhan Tanjung 

Emas Semarang terletak pada posisi 6°6′ LS dan 110°BT di ujung pantai 

utara Jawa Tengah termasuk dalam wilayah Kecamatan Semarang Utara 

Kota Semarang. Luas wilayah pelabuhan Tanjung Emas Semarang 

adalah 178.638 ha yang terdiri dari ± 178.000 ha sebagai daerah perairan 

laut dan ± 638 ha sebagai daerah daratan. 

Kondisi geografis kota semarang sendiri terletak antara garis 6o50’ 

– 7o10’ Lintang Selatan dan garis 109o35’ – 110o50’ Bujur Timur. Wilayah 

kota semarang terbagi menjadi dua yaitu daerah dataran rendah (Kota 

bawah) dan daerah perbukitan (Kota atas) dengan Ketinggian terletak 

antara 0,75 sampai dengan 348,00 garis pantai laut. Pelabuhan sebagai 
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lokasi penelitian berada di wilayah dataran rendah atau kota Semarang 

bawah. 

Berdasarkan kondisi Demografis sampel penelitian, tingkat 

pendidikan sopir truk sangat bervariasi. Pendidikan merupakan salah satu 

aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan 

kualitas hidup. Gambaran tingkat pendidikan sopir truk paguyuban Rukun 

Sentosa adalah sebagi berikut : 

 

Tabel 4.1 Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

No. Tingkat pendidikan Jumlah % 

1 Tidak sekolah 6 5.5 
2 SD 22 20.2 
3 SMP 36 33.0 
4 SMA 45 41.3 

 Total 109 100.0 

 

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sopir truk 

paguyuban Rukun Sentosa paling banyak adalah SMA sebesar 41,3%, 

namun demikian tingkat pendidikan SD dan SMP juga masih cukup 

banyak, Bahkan ada pula pekerja sopir truk yang tidak sekolah sebesar 

5,5%. 

 

B. Gambaran karakteristik subjek penelitian 

Dalam penelitian ini, responden yang diteliti yaitu sebanyak 109 

responden. Responden adalah sopir truk yang menjadi anggota 

paguyuban Rukun Sentosa kota semarang yang berumur 25 – 45 tahun. 

Data diambil dalam waktu 6 minggu pada bulan April – Mei 2009. 

Pengukuran tekanan darah dilakukan sebanyak 2-3 kali pengukuran 

untuk menunjukkan kondisi tekanan darah sopir truk sebenarnya.   

Responden yang menjadi subjek penelitian dipilih dengan 

melakukan penyaringan (screening) terhadap subjek penelitian, dengan 

begitu faktor-faktor pengganggu dapat dikontrol pada pemilihan subjek. 

Faktor-faktor yang potensial menjadi pengganggu dan telah dikendalikan 

pada proses penyaringan adalah umur, ras/suku, urban/rural, kondisi 

geografis, riwayat keluarga hipertensi, dan riwayat penyakit penyebab 

hipertensi sekunder. Faktor-faktor tersebut dikendalikan dengan memilih 



  

responden yang bersuku jawa, beralamatkan di kota semarang atau di 

kota sekitar semarang yang berada di jalur Pantura, tidak memiliki riwayat 

keluarga penyakit hipertensi, dan tidak memiliki riwayat penyakit 

penyebab hipertensi sekunder seperti penyakit p

endokrin, penyakit renovaskuler, kelainan pembuluh darah dan 

sebagainya.

1. Distribusi Status tekanan darah responden

penelitian 44 orang (40,4%) dari seluruh sampel penelitian 

tekanan darah sistolik diatas normal. Sedangkan 65 responden 

(59,6%) memiliki tekanan darah sistolik normal. Hal tersebut dapat 

dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini :  

menunjukkan jumlah responden yang memiliki tekanan diastolik 

diatas normal lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah responden 

dengan tekanan darah sistolik diatas normal, yakni sebesar 41 orang 

(37,6%). Respond

68 orang (62,4%). Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 

dibawah ini :

responden yang bersuku jawa, beralamatkan di kota semarang atau di 

kota sekitar semarang yang berada di jalur Pantura, tidak memiliki riwayat 

keluarga penyakit hipertensi, dan tidak memiliki riwayat penyakit 

penyebab hipertensi sekunder seperti penyakit p

endokrin, penyakit renovaskuler, kelainan pembuluh darah dan 

sebagainya. 

Distribusi Status tekanan darah responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 109 orang subjek 

penelitian 44 orang (40,4%) dari seluruh sampel penelitian 

tekanan darah sistolik diatas normal. Sedangkan 65 responden 

(59,6%) memiliki tekanan darah sistolik normal. Hal tersebut dapat 

dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini :  

Gambar 4.1. Grafik distribusi tekanan darah sistolik responden

Sedangkan 

menunjukkan jumlah responden yang memiliki tekanan diastolik 

diatas normal lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah responden 

dengan tekanan darah sistolik diatas normal, yakni sebesar 41 orang 

(37,6%). Respond

68 orang (62,4%). Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 

dibawah ini : 

�����

responden yang bersuku jawa, beralamatkan di kota semarang atau di 

kota sekitar semarang yang berada di jalur Pantura, tidak memiliki riwayat 

keluarga penyakit hipertensi, dan tidak memiliki riwayat penyakit 

penyebab hipertensi sekunder seperti penyakit p

endokrin, penyakit renovaskuler, kelainan pembuluh darah dan 

Distribusi Status tekanan darah responden
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2. Distribusi responden berdasarkan umur

dimasukkan pada kriteria pencuplikan sampel, dalam hal ini adalah 

kriteria inklusi. Umur responden yang diambil sebagai subjek 

penelitian dibatasi hanya umur 25

tahun yang menjadi faktor risik

dengan pembatasan (

unutk dianalisis unutk melihat beda umur terhadap status tekanan 

darah.

data normal sehi

untuk 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Distribusi status tekanan darah 

responden
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No Umur 

1 � 35 tahun
2 < 35 tahun
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Diatas Normal      Normal
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Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden yang memiliki 

tekanan darah sistolik di atas normal dengan umur di atas rata-rata 

yakni 35 tahun sebesar 41,4% tidak jauh berbeda dengan responden 

yang berumur dibawah 35 tahun sebesar 39,2%. 

 

Tabel 4.3 Distribusi status tekanan darah diastolik berdasarkan umur 

responden 

 

 

 

 

 

Pada tabel 4.3 juga menunjukkan responden pada kelompok 

tekanan darah diastolik di atas normal yang berumur di atas 35 tahun 

sebesar 34,5% tidak jauh beda dengan responden yang berumur di 

bawah 35 tahun sebesar 41,2%. 

Setelah dilakukan analisis bivariat dengan uji t pada variabel 

umur, didapat p=0,738 pada tekanan darah sistolik dan p=0,826 pada 

tekanan darah diastolik pada �=0,05. Hasil analisis tersebut 

menunjukkan tidak ada beda umur responden terhadap status 

tekanan darah baik sistolik maupun diastolik. Analisis parametrik 

dengan uji t dapat digunakan dalam analisis variabel umur 

disebabkan variabel umur berdistribusi normal. 

 

3. Distribusi responden berdasarkan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan tekanan darah pada sopir truk 

Setelah melakukan penelitian, maka dapat diperoleh distribusi 

karakteristik responden berdasarkan faktor-faktor yang berhubungan 

dengan tekanan darah dan menjadi kebiasaan atau perilaku sopir 

truk, seperti digambarkan berikut ini : 

a. Distribusi responden berdasarkan status gizi (IMT) 

Kategori status gizi dalam penelitian ini berdasarkan Indeks 

Massa Tubuh (IMT) responden yang diperoleh dari pengukuran 

tinggi badan dan berat badan.  Adapun kategori status gizi dalam 

No Umur Tekanan darah diastolik Total 

Diatas Normal      Normal 

f % f % f % 

1 � 35 tahun 20 34,5 38 65,5 58 100,0 
2 < 35 tahun 21 41,2 30 58,8 51 100,0 



  

b.

penelitian ini adalah Obesitas (IMT 

29,99), G

Dari hasil penelitian terhadap status gizi yang dikategorikan 

berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT), terlih

terbesar responden memiliki gizi baik sebesar 67 responden 

(61,5%). Dari hasil penelitian menunjukkan status gizi pada sopir 

truk masih sangat variatif, hal ini terlihat masih didapat responden 

dengan status gizi kurang sebanyak 4 orang (3,

didapat responden dengan obesitas sebanyak 7 orang (6,5%). Hal 

tersebut dapat dilihat pada grafik responden berdasarkan status 

gizi (IMT) dibawah ini :

Gambar 4.3. Grafik responden berdasarkan status gizi (IMT)
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Pengukuran tingkat stres dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner stres kerja. Kategori tingkat stres merupakan hasil 

scoring 

pertanyaan. Nilai skor pada kuesioner tersebut adalah sangat 

setuju (4), setuju (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1). 

Jumlah skor menunjukkan tingkat stres responden yang terdiri dari 

adaptif (sk

70-99), dan stres berat (skor > 100).
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24,99), dan Gizi buruk (<18,5).
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Dari hasil penelitian terhadap status gizi yang dikategorikan 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres pada 

sopir truk sangat variatif, tingkat stres sedang merupakan jumlah 

paling besar yang menunjukkan kondisi stres pada sopir truk,  

yakni sebanyak 78 orang (71,6%). Diikuti dengan kategori adaptif 

sebesar 19,3% dan stres sedang 9,2%. Sedangkan stres berat 

tidak ditemuk

pada grafik dibawah ini :
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres pada 

k sangat variatif, tingkat stres sedang merupakan jumlah 

paling besar yang menunjukkan kondisi stres pada sopir truk,  

yakni sebanyak 78 orang (71,6%). Diikuti dengan kategori adaptif 

sebesar 19,3% dan stres sedang 9,2%. Sedangkan stres berat 

tidak ditemukan pada subjek penelitian. Hal tersebut dapat dilihat 

pada grafik dibawah ini :

Gambar 4.4. Grafik resp
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres pada 

k sangat variatif, tingkat stres sedang merupakan jumlah 

paling besar yang menunjukkan kondisi stres pada sopir truk,  

yakni sebanyak 78 orang (71,6%). Diikuti dengan kategori adaptif 

sebesar 19,3% dan stres sedang 9,2%. Sedangkan stres berat 

an pada subjek penelitian. Hal tersebut dapat dilihat 

pada grafik dibawah ini : 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres pada 

k sangat variatif, tingkat stres sedang merupakan jumlah 

paling besar yang menunjukkan kondisi stres pada sopir truk,  

yakni sebanyak 78 orang (71,6%). Diikuti dengan kategori adaptif 

sebesar 19,3% dan stres sedang 9,2%. Sedangkan stres berat 

an pada subjek penelitian. Hal tersebut dapat dilihat 
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tidur, dan tidak sulit bangun. Sedangkan orang dikatakan memiliki 
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gambar 4.5 dibawah ini :

Gambar 4.5. Grafik res

Distribusi responden berdasarkan kualitas tidur

Dalam jurnal ilmiahnya yang melaku

kualitas tidur, Javaheri dkk (2008) mengkategorikan orang yang 

kualitas tidur baik adalah lama tidur > 6,5 jam perhari, tidak s

tidur, dan tidak sulit bangun. Sedangkan orang dikatakan memiliki 

kualitas tidur buruk jika lama tidur 

sulit bangun.
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Gambar 4.6. Grafik responden berdasarkan kualitas tidur

e. Distribusi responden 

Hasil penelitian yang mengukur kebiasaan merokok 

menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perokok yang 

dikategorikan sebagai perokok ringan (merokok < 10 batang 

perhari), perokok sedang (merokok 10

perokok berat (merokok >20 batang perhari),

responden yang tidak merokok sebanyak 13 orang (12%). 

Responden perokok yang paling besar adala

sebanyak 43 orang (39,8%), yang diikuti dengan perokok berat 

sebanyak 30 orang (27,8%). Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini :
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berdasarkan kebiasaan merokok

Hasil penelitian yang mengukur kebiasaan merokok 
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berdasarkan kebiasaan merokok 

Hasil penelitian yang mengukur kebiasaan merokok 

menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perokok yang 

dikategorikan sebagai perokok ringan (merokok < 10 batang 

20 batang perhari), dan 

perokok berat (merokok >20 batang perhari),
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 walaupun ada juga 

responden yang tidak merokok sebanyak 13 orang (12%). 

Responden perokok yang paling besar adalah perokok sedang 

sebanyak 43 orang (39,8%), yang diikuti dengan perokok berat 

sebanyak 30 orang (27,8%). Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 
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Gambar 4.7. Grafik responden berdasarkan kebiasaan merokok

 

f. Distribusi responden berdasarkan keb

Penelitian Flavio dkk (2001) dalam jurnal ilmiahnya tentang 

konsumsi alkohol dan kejadian hipertensi mengkategorikan 

kebiasaan konsumsi alkohol dengan peminum dan bukan 

peminum.

Kebiasaan konsumsi alkohol merupakan salah satu  

kebiasaan atau perilaku tidak sehat sopir truk yang menunjukkan 

jumlah yang cukup besar. Dari hasil penelitian menunjukkan 

responden yang memiliki kebiasaan kons

49 orang (45,4%). Namum jumlah responden yang memiliki 

kebiasaan konsumsi alkohol tersebut tidak lebih banyak dari 

responden yang tidak mengkonsumsi alkohol, jumlah responden 

yang tidak mngkonsumsi alkohol sebanyak 59 orang (54,6%). H

tersebut dapat terlihat pada grafik dibawah ini : 
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Gambar 4.7. Grafik responden berdasarkan kebiasaan merokok

Distribusi responden berdasarkan keb

Penelitian Flavio dkk (2001) dalam jurnal ilmiahnya tentang 

konsumsi alkohol dan kejadian hipertensi mengkategorikan 

kebiasaan konsumsi alkohol dengan peminum dan bukan 

peminum.
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g. Distribusi responden berdasarkan kebiasaan konsumsi kafein

Kategori kebiasaan konsumsi dikategorikan dengan ringan, 

sedang, dan 

hanya mengkonsumsi kafein < 200 mg perhari,kategori 

pengkonsumsi sedang jika mengkonsumsi 200

dan pengkonsumsi berat jika mengkonsumsi > 400 mg perhari.

Jumlah kafein yang dikonsumsi perhari dihitung berdasarkan 

banyaknya mengkonsumsi kopi, teh, dan minuman suplemen 

berkafein dalam sehari dengan asumsi kopi mengandung 137 mg 

kafein per gelas, teh m

minuman suplemen mengandung 50 mg kafein per kemasan.

Hasil penelitian terhadap kebiasaan konsumsi kafein 

menunjukkan j

pengkonsumsi kafein dengan dosis sedang yaitu sebanyak 47 

orang (43,5%), dan yang paling sedikit adalah responden 

pengkonsumsi kafein dengan dosis ringan sebanyak 20 orang 

(18,5%). Hal tersebut dapat dilihat pa
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pengkonsumsi kafein dengan dosis ringan sebanyak 20 orang 

(18,5%). Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
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Gambar 4.8. Grafik responden berdasarkan kebiasaan konsumsi alkohol

Distribusi responden berdasarkan kebiasaan konsumsi kafein

Kategori kebiasaan konsumsi dikategorikan dengan ringan, 

berat. Kategori pengkonsumsi kafein ringan jika 

hanya mengkonsumsi kafein < 200 mg perhari,kategori 

pengkonsumsi sedang jika mengkonsumsi 200-400 mg perhari, 

dan pengkonsumsi berat jika mengkonsumsi > 400 mg perhari.

Jumlah kafein yang dikonsumsi perhari dihitung berdasarkan 

banyaknya mengkonsumsi kopi, teh, dan minuman suplemen 

berkafein dalam sehari dengan asumsi kopi mengandung 137 mg 

engandung 57 mg kafein per gelas, dan 

minuman suplemen mengandung 50 mg kafein per kemasan.

Hasil penelitian terhadap kebiasaan konsumsi kafein 

umlah responden paling besar adalah responden 

pengkonsumsi kafein dengan dosis sedang yaitu sebanyak 47 

orang (43,5%), dan yang paling sedikit adalah responden 

pengkonsumsi kafein dengan dosis ringan sebanyak 20 orang 

da grafik dibawah ini :
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Gambar 4.8. Grafik responden berdasarkan kebiasaan konsumsi alkohol 

Distribusi responden berdasarkan kebiasaan konsumsi kafein 

Kategori kebiasaan konsumsi dikategorikan dengan ringan, 

berat. Kategori pengkonsumsi kafein ringan jika 

hanya mengkonsumsi kafein < 200 mg perhari,kategori 

400 mg perhari, 

dan pengkonsumsi berat jika mengkonsumsi > 400 mg perhari.
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Jumlah kafein yang dikonsumsi perhari dihitung berdasarkan 

banyaknya mengkonsumsi kopi, teh, dan minuman suplemen 

berkafein dalam sehari dengan asumsi kopi mengandung 137 mg 

engandung 57 mg kafein per gelas, dan 

minuman suplemen mengandung 50 mg kafein per kemasan.
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Hasil penelitian terhadap kebiasaan konsumsi kafein 

umlah responden paling besar adalah responden 

pengkonsumsi kafein dengan dosis sedang yaitu sebanyak 47 

orang (43,5%), dan yang paling sedikit adalah responden 

pengkonsumsi kafein dengan dosis ringan sebanyak 20 orang 

da grafik dibawah ini : 
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Gambar 4.9. Grafik responden berdasarkan kebiasaan konsumsi kafein
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Analisis status tekanan darah

Setelah melakukan 

distribusi status tekanan darah pa

bivariat terhadap 

ini : 

a. Status gizi (IMT)

Tabel 4.4 Distribusi status tekanan darah sistolik berdasarkan status 

gizi 
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No Status gizi (IMT)

1 Obesitas
2 Gizi lebih

3 Gizi baik
4 Gizi kurang

Gambar 4.9. Grafik responden berdasarkan kebiasaan konsumsi kafein

Analisis status tekanan darah

Setelah melakukan 

distribusi status tekanan darah pa

bivariat terhadap faktor-faktor yang diteliti

Status gizi (IMT) 

Distribusi status tekanan darah sistolik berdasarkan status 

Dari tabel 4.4 

memiliki tekanan darah sisto

100% jauh lebih besar dibanding

kurang sebesar 0%.

tekanan darah sistolik 

yang obesitas (0%). Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa jumlah 
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Analisis status tekanan darah 

Setelah melakukan analisis statistik

distribusi status tekanan darah pa

faktor yang diteliti

Distribusi status tekanan darah sistolik berdasarkan status 

 di atas telihat bahwa 

tekanan darah sistolik di

jauh lebih besar dibanding

. Sebaliknya pada subjek penelitian dengan 

tekanan darah sistolik normal menunjukkan 

. Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa jumlah 
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 Tekanan darah sitolik

Diatas Normal
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Gambar 4.9. Grafik responden berdasarkan kebiasaan konsumsi kafein

analisis statistik, maka dapat diperoleh 

distribusi status tekanan darah pada sopir truk

faktor yang diteliti seperti 

Distribusi status tekanan darah sistolik berdasarkan status 

atas telihat bahwa semua 

lik di atas normal 

jauh lebih besar dibanding responden dengan gizi 

Sebaliknya pada subjek penelitian dengan 

menunjukkan 

. Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa jumlah 
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Tekanan darah sitolik

Diatas Normal      Normal

% f

100,0 0
54,8 12

25,4 49
0,0 4

Gambar 4.9. Grafik responden berdasarkan kebiasaan konsumsi kafein

, maka dapat diperoleh 

da sopir truk beserta analisis 

seperti digambarkan berikut 

Distribusi status tekanan darah sistolik berdasarkan status 

semua responden 

atas normal dengan obesitas 

responden dengan gizi 

Sebaliknya pada subjek penelitian dengan 

menunjukkan tidak ada responden 

. Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa jumlah 
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�����

Tekanan darah sitolik 

Normal 

f % 

0 0,0 
12 45,2 

49 74,5 
4 100,0 
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Gambar 4.9. Grafik responden berdasarkan kebiasaan konsumsi kafein 

, maka dapat diperoleh 

beserta analisis 

digambarkan berikut 

Distribusi status tekanan darah sistolik berdasarkan status 

responden yang 

dengan obesitas 

responden dengan gizi 

Sebaliknya pada subjek penelitian dengan 

tidak ada responden 

. Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa jumlah 

Total 

f % 

7 100,0 
31 100,0 

67 100,0 
4 100,0 
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responden dengan tekanan darah sistolik di atas meningkat 

berdasarkan status gizi yang lebih tinggi. 

 

Tabel 4.5 Distribusi status tekanan darah diastolik berdasarkan 

status gizi 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel 4.5 di atas juga menunjukkan jumlah responden 

dengan status tekanan darah sistolik di atas normal cenderung 

meningkat berdasarkan status gizi yang lebih tinggi yang 

ditunjukkan dari jumlah responden gizi kurang sebesar 0%, 

responden gizi baik sebesar 25,4%, responden gizi lebih sebesar 

54,8%, bahkan responden obesitas sebesar 100%. Sebaliknya 

jumlah responden dengan status tekanan darah sistolik normal 

menunjukkan menurun berdasarkan status gizi yang lebih rendah 

dengan jumlah responden obesitas 0%, gizi baik sebesar 45,2%, 

gizi lebih sebesar 74,6%, dan gizi kurang sebesar 100%. 

Grafik korelasi untuk mengetahui hubungan status gizi yang 

diukur dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan tekanan darah 

sistolik menunjukkan makin besar tingkat status gizi responden, 

makin besar pula status tekanan darah yang meningkat. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah ini : 

No Status gizi (IMT) Tekanan darah diastolik  Total 

Diatas Normal      Normal 

f % f % f % 

1 Obesitas 7 100,0 0 0,0 7 100,0 
2 Gizi lebih 17 54,8 14 45,2 31 100,0 

3 Gizi baik 17 25,4 50 74,6 67 100,0 
4 Gizi kurang 0 0,0 4 100,0 4 100,0 



53 

 

 

Gambar 4.10 Grafik korelasi Status gizi (IMT) dengan tekanan sistolik 

 

Berdasarkan Hasil uji korelasi Kendall untuk variabel status 

gizi dengan tekanan darah sistolik menunjukkan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,437 dengan nilai probabilitas p=0,0001 pada � 

= 0,05. Sedangkan jika dihubungkan dengan tekanan darah 

diastolik menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,411 

dengan nilai probabilitas p=0,0001 pada � = 0,05. Hasil ini 

menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara status gizi 

dengan status tekanan darah. Dilihat dari harga koefisien korelasi 

antara status gizi dengan status tekanan darah sistolik maupun 

diastolik menunjukkan kuatnya hubungan antara status gizi 

dengan tekanan darah. Namun, tingkat keeratan hubungan antara 

status gizi dengan tekanan sistolik lebih kuat dibandingkan tingkat 

keeratan hubungan antara status gizi dan tekanan darah diastolik.   
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Tabel 4.6  Deskripsi status tekanan darah sistolik berdasarkan status gizi   

No.  Status Gizi Jumlah 
responden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. gizi kurang 4 110,00 110 100 120 
2. gizi baik 67 127,31 130 110 180 
3. gizi lebih 31 136,13 140 110 180 
4. Obesitas 7 152,86 150 140 170 

Total 109 130,83 130 100 180 

 

Berdasarkan uji normalitas, distribusi data tekanan darah 

tidak normal sehingga nilai tengah (median) digunakan sebagai 

nilai pemusatan. Dari tabel 4.4 di atas menunjukkan nilai tengah 

(median) tekanan darah sistolik pada kategori obesitas, gizi lebih, 

gizi baik, dan gizi buruk berturut-turut adalah 150 mmHg, 140 

mmHg, 130 mmHg, dan 110 mmHg. Hal ini menunjukkan ada 

kecenderungan peningkatan status tekanan darah berdasarkan 

status gizi.  

 

Tabel 4.7 Deskripsi status tekanan darah diastolik berdasarkan status gizi   

No.  Status Gizi Jumlah 
responden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. gizi kurang 4 75,00 75 70 80 
2. gizi baik 67 81,04 80 60 110 
3. gizi lebih 31 87,42 90 70 110 
4. Obesitas 7 100,00 100 90 110 

Total 109 83,85 80 60 110 
 

Pada tabel 4.7 di atas juga menunjukkan hasil yang sama 

pada perhitungan deskriptif nilai tengah tekanan darah diastolik. 

Nilai tengah (median) tekanan darah sistolik pada kategori 

obesitas, gizi lebih, gizi baik, dan gizi kurang berturut-turut adalah 

100 mmHg, 90 mmHg, 80 mmHg, dan 75 mmHg. Hal tersebut 

menunjukkan ada peningkatan tekanan darah berdasarkan status 

gizi kurang, baik, lebih dan obesitas. 
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b. Stres 

Tabel 4.8. Distribusi status tekanan darah sistolik berdasarkan tingkat 

stres 

No Tingkat stres Tekanan darah sitolik Total 
Diatas Normal Normal 

f % f % f % 

1 Stres sedang 7 70,0 3 30,0 10 100,0 

2 Stres ringan 33 42,3 45 57,7 78 100,0 
3 Adaptif  4 19,0 17 81,0 21 100,0 

 

Dari tabel 4.8 di atas telihat bahwa responden dengan 

status tekanan darah sistolik di atas normal menunjukkan bahwa 

jumlah responden yang mengalami stres sedang sebesar 70% 

jauh lebih besar dibandingkan dengan responden yang adaptif 

yaitu sebesar 19%. Sebaliknya pada kategori tekanan darah 

sistolik normal menunjukkan responden yang mengalami stres 

sedang sebesar 30% jauh lebih kecil dibanding responden adaptif 

sebesar 81%. 

 

Tabel 4.9 Distribusi status tekanan darah diastolik berdasarkan tingkat 

stres 

No Tingkat stres Tekanan darah diastolik Total 
Diatas Normal Normal 

f % f % f % 

1 Stres sedang 6 60,0 4 40,0 10 100,0 

2 Stres ringan 31 39,7 47 60,3 78 100,0 
3 Adaptif  4 19,0 17 81,0 21 100,0 

 

Dari tabel 4.9 di atas juga menunjukkan responden dengan 

status tekanan darah diastolik di atas normal  yang mengalami 

stres sedang sebesar 60% lebih besar dibandingkan dengan 

responden adaptif sebesar 19%. Sebaliknya pada kategori 

tekanan darah diastolik normal, responden yang mengalami stres 

sedang sebesar 40% jauh lebih kecil dari responden adaptif 

sebesar 81%.   
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Berdasarkan grafik korelasi untuk mengetahui hubungan 

stres dan tekanan darah sistolik menunjukkan makin besar skor 

stres responden yang diukur dengan kuisioner stres, makin besar 

pula status tekanan darah yang meningkat. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.11 Grafik korelasi stres dengan tekanan sistolik 

 

Hasil uji Korelasi Kendall untuk variabel tingkat stres 

dengan tekanan darah sistolik menunjukkan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,257 dengan nilai probabilitas p=0,006 pada � = 0,05. 

Sedangkan jika dihubungkan dengan tekanan darah diastolik 

menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,215 dengan nilai 

probabilitas p=0,021 pada � = 0,05. Hasil ini menunjukkan ada 

hubungan antara stres dengan status tekanan darah. Dilihat dari 

harga koefisien korelasi antara tingkat stres dengan tekanan 

darah sistolik maupun diastolik menunjukkan lemahnya hubungan 

antara tingkat stres dengan status tekanan darah. Namun, tingkat 

keeratan hubungan antara tingkat stres dengan tekanan sistolik 
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lebih kuat dibandingkan tingkat keeratan hubungan antara tingkat 

stres dan tekanan darah diastolik. 

 

Tabel 4.10 Deskripsi status tekanan darah sistolik berdasarkan tingkat stres  

No. Tingkat 
stress 

Jumlah 
reponden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. Adaptif 21 124,76 120 100 170 
2. stres ringan 78 130,77 130 100 180 
3. stres sedang 10 144,00 140 120 180 

Total 109 130,83 130 100 180 
 

Berdasarkan hasil uji deskriptif tabel 4.10 diatas, nilai 

tengah tekanan darah sistolik pada kategori stres sedang, stres 

ringan, dan adaptif berturut-turut adalah 140 mmHg, 130 mmHg, 

dan 120 mmHg. Hal ini juga menunjukan ada kecenderungan 

peningkatan darah sistolik terhadap responden dengan tingkat 

stres. Bahkan pada kelompok stres sedang yang merupakan 

tingkat stres paling tinggi memiliki nilai tengah tekanan darah 

sistolik diatas normal yakni sebesar 140 mmHg.  

 

Tabel 4.11 Deskripsi status tekanan darah diastolik berdasarkan tingkat stres  

No. Tingkat 
stress 

Jumlah 
reponden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. Adaptif 21 80,00 80 70 110 
2. stres ringan 78 84,10 80 60 110 
3. stres sedang 10 90,00 90 80 110 

Total 109 83,85 80 60 110 
 

Hasil yang sama juga terlihat pada perhitungan deskriptif 

tekanan darah diastolik. Nilai tengah tekanan darah diastolik pada 

kategori stres sedang, stres ringan, dan adaptif berturut-turut 

adalah 90 mmHg, 80 mmHg, dan 80 mmHg. Kelompok responden 

adaptif dan stres ringan cenderung tidak mengalami perubahan 

status tekanan darah, sedangkan pada tingkat stres terjadi 

kenaikan tekanan darah diastolik di atas normal. 
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c. Lama kerja 

Tabel 4.12 Distribusi status tekanan darah sistolik berdasarkan 

lama kerja 

No Lama kerja Tekanan darah sistolik Total 

Diatas Normal Normal 

f % f % f % 

1 � 10 jam 33 51,6 31 48,4 64 100,0 
2 < 10 jam 11 24,4 34 75,6 45 100,0 

 

Dari tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa responden 

dengan status tekanan darah sistolik di atas normal yang memiliki 

lama kerja di atas 10 jam perhari sebesar 51% lebih besar 

dibandingkan dengan responden yang memiliki lama kerja kurang 

dari 10 jam perhari. Sebaliknya pada kategori tekanan darah 

sistolik normal, responden yang memiliki lama kerja di atas 10 jam 

perhari sebesar 48,4% lebih kecil dibandingkan dengan 

responden yang memiliki lama kerja kurang dari 10 jam perhari 

sebesar 75,6%.  

 

Tabel 4.13 Distribusi status tekanan darah diastolik berdasarkan  

lama kerja perhari 

No Lama kerja Tekanan darah diastolik Total 

Diatas Normal Normal 

f % f % f % 

1 � 10 jam 32 50,0 32 50,0 64 100,0 
2 < 10 jam 9 20,0 36 80,0 45 100,0 

 

Dari tabel 4.13 di atas juga dapat dilihat bahwa responden 

dengan status tekanan darah diastolik di atas normal yang 

memiliki lama kerja di atas 10 jam perhari sebesar 50% lebih 

besar dibandingkan dengan responden yang memiliki lama kerja 

kurang dari 10 jam perhari sebesar 20%. Sebaliknya responden 

dengan status tekanan darah sistolik normal yang memiliki lama 

kerja di atas 10 jam perhari sebesar 50% lebih kecil dari 

responden dengan lama kerja kurang dari 10 jam perhari sebesar 

80%. 
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Berdasarkan grafik korelasi untuk mengetahui hubungan 

lama kerja dan tekanan darah sistolik menunjukkan makin lama 

jam kerja perhari, makin besar pula status tekanan darah yang 

meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.12 Grafik korelasi lama kerja dengan tekanan sistolik 

 

Berdasarkan uji statistik dengan uji beda Mann-whitney 

untuk menguji hubungan kategori tekanan darah sistolik dengan  

lama kerja responden perhari menunjukkan nilai probabilitas 

p=0,0001 pada � = 0,05, artinya ada perbedaan lama kerja yang 

memiliki tekanan darah sistolik normal dan diatas normal. 

Demikian juga terhadap hasil pengujian pada tekanan darah 

diastolik yang menunjukkan nilai probabilitas p=0,0001 pada 

�=0,05. Ada perbedaan tekanan darah terhadap  jam kerja dalam 

hasil uji ini menunjukkan ada hubungan antara  jam kerja dengan 

status tekanan darah sistolik maupun diastolik. 
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Tabel 4.14 Deskripsi status tekanan darah sistolik berdasarkan lama kerja 

No.  Lama kerja Jumlah 
reponden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. < 10 jam 61 126,56 130.00 100 170 
2. � 10 jam 48 136,25 140.00 110 180 

Total 109 130,83 130.00 100 180 
 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas menunjukkan nilai tengah 

sebagai nilai pemusatan tekanan darah sistolik pada responden 

yang memiliki lama kerja > 10 jam perhari lebih besar jika 

dibandingkan dengan nilai tengah lama kerja responden yang 

memiliki jam kerja < 10 jam perhari. Hal ini menunjukkan ada 

kecenderungan peningkatan tekanan darah sistolik terhadap lama 

kerja. 

 

Tabel 4.15 Deskripsi status tekanan darah diastolik berdasarkan lama kerja 

No.  Lama kerja Jumlah 
reponden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. < 10 jam 61 81,15 80.00 70 100 
2. � 10 jam 48 87,29 90.00 60 110 

Total 109 83,85 80.00 60 110 
 

 Tabel 4.15 di atas juga menunjukkan bahwa nilai tengah 

tekanan darah diastolik responden yang memiliki lama kerja > 10 

jam perhari lebih besar dibandingkan responden yang memiliki 

lama kerja < 10 jam perhari. 

 

d. Kualitas tidur 

Tabel 4.16 Distribusi status tekanan darah sistolik berdasarkan 

kualitas tidur 

No Kualitas 
tidur 

Tekanan darah sistolik Total 

Diatas Normal Normal 

f % F % f % 

1 Buruk 36 63,2 21 36,8 57 100,0 
2 Baik  8 15,4 44 84,6 52 100,0 
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Dari tabel 4.16 di atas dapat dilihat responden dengan 

tekanan darah sistolik di atas normal yang memiliki kualitas tidur 

buruk sebesar 63,2% jauh lebih besar dibandingkan dengan 

responden yang memiliki kualitas tidur baik sebesar 15,4%. 

Sebaliknya pada responden dengan tekanan darah sistolik normal 

yang memiliki kualitas tidur buruk sebesar 36,8% lebih kecil 

dibandingkan dengan responden yang memiliki kualitas tidur baik 

sebesar 84,6%.  

 

Tabel 4.17 Distribusi status tekanan darah diastolik 

berdasarkan kualitas tidur 

No Kualitas 
tidur 

Tekanan darah diastolik Total 

Diatas Normal Normal 

f % F % f % 

1 Buruk 34 59,6 23 40,4 57 100,0 
2 Baik  7 13,5 45 86,5 52 100,0 

 

Dari tabel 4.17 di atas juga dapat dilihat responden dengan 

tekanan darah diastolik di atas normal yang memiliki kualitas tidur 

buruk sebesar 59,6% jauh lebih besar dibandingkan dengan 

responden yang memiliki kualitas tidur baik sebesar 13,5%. 

Sebaliknya pada responden dengan tekanan darah sistolik normal 

yang memiliki kualitas tidur buruk sebesar 40,4% lebih kecil 

dibandingkan dengan responden yang memiliki kualitas tidur baik 

sebesar 86,5%.  

Hasil uji X2 untuk mengetahui hubungan antara variabel 

kualitas tidur dengan tekanan darah sistolik menunjukkan nilai 

probabilitas p=0,0001 pada � = 0,05. Dengan OR = 9,429 dengan 

CI 95% = 3.736-23.797, yang artinya responden dengan kualitas 

tidur buruk memiliki risiko 9,429 kali untuk kejadian status tekanan 

darah sistolik di atas normal dibandingkan responden dengan 

kualitas tidur baik. Sedangkan jika dihubungkan dengan tekanan 

darah diastolik menunjukkan dengan nilai probabilitas p=0,0001 

pada � = 0,05. Dengan OR = 9,503 dengan CI 95% = 3.653-

24.723, yang artinya responden dengan kualitas tidur buruk 
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memiliki risiko 9,503 kali untuk kejadian status tekanan darah 

diastolik di atas normal. Hasil ini menunjukkan ada hubungan 

yang signifikan antara kualitas tidur dengan status tekanan darah. 

 

Tabel 4.18 Deskripsi status tekanan darah sistolik berdasarkan kualitas tidur 

No.  Kualitas tidur Jumlah 
reponden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. Buruk 57 138,42 140 100 180 
2. Baik 52 122,50 120 100 150 

Total 109 130,83 130 100 180 
 

Hasil tabel 4.18 analisis deskriptif di atas menunjukkan 

bahwa nilai tengah tekanan darah sistolik subjek penelitian pada 

responden yang memiliki kualitas tidur buruk memiliki nilai yang 

lebih besar dibandingkan dengan nilai tengah tekanan darah 

sistolik responden dengan kualitas tidur baik, yakni 140 mmHg 

dan 120 mmHg. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki 

kualitas tidur buruk cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi 

dibandingkan dengan orang yang memiliki kualitas tidur baik. Nilai 

tengah (median) karena distribusi data tekanan darah tidak normal 

setelah di uji normalitas. 

 

Tabel 4.19 Deskripsi status tekanan darah diastolik berdasarkan kualitas tidur 

No.  Kualitas tidur Jumlah 
reponden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. Buruk 57 89,12 90 70 110 
2. Baik 52 78,08 80 60 90 

Total 109 83,85 80 60 110 
 

Tabel 4.19 juga terlihat pada analisis deskriptif nilai tengah 

tekanan darah diastolik terhadap kualitas tidur yang menunjukkan 

nilai tengah tekanan darah diastolik pada orang yang memiliki 

kualitas tidur buruk lebih besar dibandingkan dengan orang yang 

memiliki kualitas tidur baik.  
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e. Kebiasaan merokok 

Tabel 4.20 Distribusi status tekanan darah sistolik berdasarkan 

kebiasaan merokok 

No Kebiasaan 
merokok 

Tekanan darah sistolik Total 

Diatas Normal Normal 

f % F % f % 

1 Perokok berat 24 80,0 6 20,0 30 100,0 
2 Perokok sedang 17 38,6 27 61,4 44 100,0 
3 Perokok ringan 2 9,1 20 90,9 22 100,0 
4 Tidak merokok 1 7,7 12 92,3 13 100,0 

 

Dari tabel 4.20 di atas menunjukkan jumlah responden 

dengan status tekanan darah sistolik di atas normal cenderung 

meningkat berdasarkan tingkat merokok yang lebih tinggi yang 

ditunjukkan dari jumlah responden tidak merokok sebesar 7,7%, 

responden perokok ringan sebesar 9,1%, responden perokok 

sedang sebesar 38,6%, bahkan responden perokok berat sebesar 

80%. Sebaliknya jumlah responden dengan status tekanan darah 

sistolik normal menunjukkan meningkat berdasarkan tingkat 

kebiasaan merokok yang lebih rendah dengan jumlah responden 

perokok berat 20%, perokok sedang sebesar 61,4%, perokok 

ringan sebesar 90,9%, dan tidak merokok sebesar 92,3%.   

 

Tabel 4.21 Distribusi status tekanan darah diastolik berdasarkan 

kebiasaan merokok 

No Kebiasaan 
merokok 

Tekanan darah diastolik Total 

Diatas Normal Normal 

f % F % f % 

1 Perokok berat 23 76,7 7 23,3 30 100,0 
2 Perokok sedang 16 36,4 28 63,6 44 100,0 
3 Perokok ringan 1 4,5 21 95,5 22 100,0 
4 Tidak merokok 1 7,7 12 92,3 13 100,0 

 

Dari tabel 4.21 di atas juga telihat bahwa responden 

dengan tekanan darah diastolik di atas normal yang merokok 

berat sebesar 76,7% jauh lebih besar dibandingkan dengan 

responden yang tidak merokok sebesar 7,7%. Sebaliknya pada 

kategori tekanan darah diastolik normal, responden yang merokok 
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berat sebesar 23,3% jauh lebih kecil dibandingkan dengan 

responden yang tidak merokok sebesar 92,3%. 

Berdasarkan hasil perhitungan ukuran efek Odds Ratio 

(OR) tekanan darah sistolik pada masing-masing tingkat perokok 

terhadap responden yang tidak merokok didapat hasil pada 

perokok berat OR=48 pada CI=5,174-445,292, perokok sedang 

OR=7,556 pada CI=0,899-63,473, dan perokok ringan OR=1,2 

pada CI=0,098-14,69. Hasil tersebut menunjukkan perubahan 

tingkat merokok atau intensitas merokok selalu diikuti besar risiko 

untuk berubahnya status tekanan darah. Hal ini menguatkan 

hubungan kausal berdasarkan dosis atau tingkat merokok. 

Berdasarkan grafik korelasi untuk mengetahui hubungan 

kebiasaan dan tekanan darah sistolik menunjukkan makin banyak 

rokok yang dikonsumsi responden perhari, makin besar pula 

status tekanan darah yang meningkat. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.13 Grafik korelasi konsumsi rokok dengan tekanan sistolik 
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Hasil uji Kendall untuk variabel merokok dengan tekanan 

darah sistolik menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,509 

dengan nilai probabilitas p=0,0001 pada � = 0,05. Hasil nilai 

koefisien korelasi pada tekanan darah diastolik juga menunjukkan 

nilai 0,509 dengan nilai p=0,0001 pada � = 0,05. Hasil ini 

menunjukkan ada hubungan antara stres dengan status tekanan 

darah. Dilihat dari harga koefisien korelasi antara tingkat stres 

dengan tekanan darah sistolik maupun diastolik menunjukkan nilai 

yang sama dengan tingkat keeratan kuat.  

 

Tabel 4.22 Deskripsi status tekanan darah sistolik berdasarkan kebiasaan 

merokok 

No. Kebiasaan 
merokok 

Jumlah 
reponden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. tidak merokok 13 120,00 120 110 140 
2. perokok ringan 22 120,45 120 100 140 
3. perokok sedang 44 130,00 130 100 150 
4. perokok berat 30 144,33 140 110 180 

Total 109 130,83 130 100 180 
 

Tabel 4.22 di atas menunjukan ada kecenderungan 

peningkatan nilai tengah tekanan darah sistolik seluruh subjek 

penelitian berdasarkan tingkat  kebiasaan merokok. Nilai tengah 

(median) tekanan darah sistolik pada kategori tidak merokok, 

perokok ringan, perokok sedang, dan perokok berat masing-

masing adalah 120 mmHg, 120 mmHg, 130 mmHg, dan 140 

mmHg. Pada kategori perokok berat menunjukkan nilai tengah 

tekanan darah sistolik di atas normal yakni 140 mmHg.  
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Tabel 4.23 Deskripsi status tekanan darah diastolik berdasarkan kebiasaan 

merokok 

No. Kebiasaan 
merokok 

Jumlah 
responden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. tidak merokok 13 77,69 80 60 90 
2. perokok ringan 22 77,27 80 70 90 
3. perokok sedang 44 82,73 80 70 100 
4. perokok berat 30 93,00 90 70 110 

Total 109 83,85 80 60 110 
 

Tabel 4.23 menunjukkan hasil yang sama pada analisis 

deskriptif terhadap tekanan darah diastolik. Nilai tengah tekanan 

darah diastolik pada masing-masing kategori kebiasaan merokok 

adalah 80 mmHg, 80 mmHg, 80 mmHg, dan 90 mmHg. Hal ini 

menunjukkan tingkat merokok seseorang diikuti dengan 

peningkatan status tekanan darah diastolik. 

 

f. Kebiasaan konsumsi alkohol 

Tabel 4.24 Distribusi status tekanan darah sistolik berdasarkan 

kebiasaan konsumsi alkohol  

No Kebiasaan 
konsumsi alkohol 

Tekanan darah sistolik Total 

Diatas Normal Normal 

f % f % f % 

1 Konsumsi  35 71,4 14 28,6 49 100,0 
2 Tidak konsumsi 9 15,0 51 85,0 60 100,0 

 

Dari tabel 4.24 di atas dapat dilihat responden dengan 

tekanan darah sistolik di atas normal yang mengkonsumsi alkohol 

sebesar 71,4% jauh lebih besar dibandingkan dengan responden 

yang tidak mengkonsumsi alkohol sebesar 15%. Sebaliknya pada 

responden dengan tekanan darah sistolik normal yang 

mengkonsumsi alkohol sebesar 28,6% lebih kecil dibandingkan 

dengan responden yang tidak mengkonsumsi alkohol sebesar 

84,6%. 
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Tabel 4.25 Distribusi status tekanan darah diastolik berdasarkan 

kebiasaan konsumsi alkohol  

No Kebiasaan 
konsumsi alkohol 

Tekanan darah diastolik Total 

Diatas Normal Normal 

f % f % f % 

1 Konsumsi  34 69,4 15 30,6 49 100,0 
2 Tidak konsumsi 7 11,7 53 88,3 60 100,0 

 

Dari tabel 4.25 di atas juga dapat dilihat bahwa responden 

dengan tekanan darah diastolik di atas normal yang 

mengkonsumsi alkohol sebesar 69,4% jauh lebih besar 

dibandingkan dengan responden yang tidak mengkonsumsi 

alkohol sebesar 11,7%. Sebaliknya pada responden dengan 

tekanan darah sistolik normal yang mengkonsumsi alkohol 

sebesar 30,6% lebih kecil dibandingkan dengan responden yang 

tidak mengkonsumsi alkohol sebesar 88,3%. 

Hasil uji X2 untuk variabel kebiasaan konsumsi alkohol 

dengan tekanan darah sistolik menunjukkan nilai probabilitas 

p=0,0001 pada � = 0,05. Hasil perhitungan OR = 14,167 dengan 

CI 95% = 5.526-36.318, artinya responden yang mengkonsumsi 

alkohol memiliki risiko 14,167 kali lebih besar untuk kejadian 

status tekanan darah sistolik di atas normal dibandingkan 

responden yang tidak mengkonsumsi alkohol. Sedangkan jika 

dihubungkan dengan tekanan darah diastolik menunjukkan nilai 

probabilitas p=0,0001 pada � = 0,05. Hasil perhitungan OR = 

17,162 dengan CI 95% = 6.344-46.426, artinya responden yang 

mengkonsumsi alkohol memiliki risiko 17,162 kali untuk kejadian 

status tekanan darah diastolik di atas normal dibandingkan 

dengan responden yang tidak mengkonsumsi alkohol. Hasil ini 

menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan 

konsumsi dengan status tekanan darah. 
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Tabel 4.26 Diskripsi status tekanan darah sistolik berdasarkan kebiasaan 

konsumsi alkohol 

No. Konsumsi 
alkohol  

Jumlah 
reponden 

Rata-rata 
 

Nilai 
tengah 

 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. Konsumsi  49 141,02 140 100 180 
2. Tidak konsumsi 60 122,50 120 100 150 

Total 109 130,83 130 100 180 
 

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kebiasaan 

konsumsi alkohol menunjukkan bahwa responden yang 

mengkonsumsi alkohol memiliki nilai tengah tekanan darah sistolik 

sebesar 140 mmHg. Hasil ini lebih besar dibandingkan dengan 

nilai tengah tekanan darah sistolik pada responden yang tidak 

mengkonsumsi alkohol yakni sebesar 120 mmHg. Hal tersebut 

menunjukkan orang yang mengkonsumsi alkohol cenderung 

memiliki tekanan darah sistolik lebih tinggi dibandingkan dengan 

responden bukan pengkonsumsi. 

 

Tabel 4.27 Diskripsi status tekanan darah diastolik berdasarkan kebiasaan 

konsumsi alkohol 

No. Konsumsi 
alkohol  

Jumlah 
responden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. Konsumsi  49 90,20 90 70 110 
2. Tidak konsumsi 60 78,67 80 60 100 

Total 109 83,85 80 60 110 
 

 Dari tabel 4.27 di atas juga dapat dilihat bahwa nilai tengah 

orang pengkonsumsi alkohol lebih besar dibandingkan dengan 

nilai tengah responden yang bukan pengkonsumsi alkohol. Hal ini 

menunjukkan kecenderungan peningkatan status tekanan darah 

terhadap orang yang mengkonsumsi alkohol. 
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g. Kebiasaan konsumsi kafein 

Tabel 4.28 Distribusi status tekanan darah sistolik berdasarkan 

kebiasaan konsumsi kafein 

No Kebiasaan 
konsumsi kafein 

Tekanan darah sitolik Total 

Diatas Normal Normal 

f % f % f % 

1 Berat  29 70,7 12 29,3 41 100,0 
2 Sedang 13 27,1 35 72,9 48 100,0 

3 Ringan 2 10,0 18 90,0 20 100,0 

 

Dari tabel 4.28 di atas telihat bahwa responden dengan 

status tekanan darah sistolik di atas normal menunjukkan bahwa 

jumlah responden yang mengkonsumsi kafein berat sebesar 

70,7% jauh lebih besar dibandingkan dengan responden 

pengkonsumsi ringan yaitu sebesar 10%. Sebaliknya pada 

kategori tekanan darah sistolik normal menunjukkan bahwa 

responden pengkonsumsi kafein berat sebesar 29,3% jauh lebih 

kecil dibanding responden pengkonsumsi ringan sebesar 90%. 

 

Tabel 4.29 Distribusi status tekanan darah diastolik berdasarkan 

kebiasaan konsumsi kafein 

No Kebiasaan 
konsumsi kafein 

Tekanan darah diastolik Total 

Diatas Normal Normal 

f % f % f % 

1 Berat  28 68,3 13 31,7 41 100,0 
2 Sedang 12 25,0 36 75,0 48 100,0 

3 Ringan 1 5,0 19 95,0 20 100,0 

 

Dari tabel 4.29 di atas juga telihat bahwa responden 

dengan status tekanan darah diastolik di atas normal 

menunjukkan bahwa jumlah responden yang mengkonsumsi 

kafein berat sebesar 68,3% jauh lebih besar dibandingkan dengan 

responden pengkonsumsi ringan yaitu sebesar 5%. Sebaliknya 

pada kategori tekanan darah diastolik normal menunjukkan bahwa 

responden pengkonsumsi kafein berat sebesar 31,7% jauh lebih 

kecil dibanding responden pengkonsumsi ringan sebesar 95%. 
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Berdasarkan grafik korelasi untuk mengetahui hubungan 

konsumsi kafein dan tekanan darah sistolik menunjukkan makin 

banyak dosis kafein yang dikonsumsi perhari, makin besar pula 

status tekanan darah yang meningkat. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4.14 Grafik korelasi konsumsi kafein dengan tekanan sistolik 

 

Hasil uji Kendall untuk variabel kebiasaan konsumsi kafein 

dengan tekanan darah sistolik menunjukkan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,465 dengan nilai probabilitas p=0,0001 pada � = 0,05. 

Sedangkan jika dihubungkan dengan tekanan darah diastolik 

menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,472 dengan nilai 

probabilitas p=0,0001 pada � = 0,05. Hasil ini menunjukkan ada 

hubungan antara kebiasaan konsumsi kafein dengan status 

tekanan darah. Berdasarkan dari harga koefisien korelasi antara 

kebiasaan konsumsi kafein dengan tekanan darah sistolik maupun 

diastolik menunjukkan kuatnya hubungan antara kebiasaan 

konsumsi kafein dengan status tekanan darah. Namun, tingkat 
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keeratan hubungan antara kebiasaan konsumsi kafein dengan 

tekanan diastolik lebih kuat dibandingkan tingkat keeratan 

hubungan antara kebiasaan konsumsi kafein dan tekanan darah 

sistolik. 

 

Tabel 4.30 Deskripsi status tekanan darah sistolik berdasarkan kebiasaan 

konsumsi alkohol 

No. Konsumsi 
kafein 

Jumlah 
reponden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. Ringan 20 119,00 120 100 140 
2. Sedang 48 126,67 130 100 150 
3. Berat 41 141,46 140 110 180 

Total 109 130,83 130 100 180 
 

Berdasarkan tabel 4.30 hasil analisis deskriptif kebiasaan 

konsumsi kafein, nilai tengah tekanan darah sistolik pada kategori 

berat, sedang, dan ringan berturut-turut adalah 140 mmHg, 130 

mmHg, dan 120 mmHg. Hal ini menunjukan ada kecenderungan 

peningkatan tekanan darah sistolik terhadap responden 

berdasarkan tingkat konsumsi kafein. 

 

Tabel 4.31 Deskripsi status tekanan darah diastolik berdasarkan kebiasaan 

konsumsi alkohol 

No. Konsumsi 
kafein 

Jumlah 
reponden 

Rata-rata Nilai 
tengah 

Nilai 
minimum 

Nilai 
maximum 

1. Ringan 20 76,50 80 60 90 
2. Sedang 48 81,04 80 70 100 
3. Berat 41 90,73 90 70 110 

Total 109 83,85 80 60 110 
 

Hasil yang sama juga terlihat pada tabel 4.31 perhitungan 

deskriptif tekanan darah diastolik. Nilai tengah tekanan darah 

sistolik pada kategori berat, sedang, dan ringan berturut-turut 

adalah 90 mmHg, 80 mmHg, dan 80 mmHg. Hal ini menunjukkan 

kecenderungan peningkatan status tekanan darah berdasarkan 

tingkat konsumsi kafein. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Subjek penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan 40,4% dari total sampel menunjukkan 

status tekanan darah sistolik diatas normal, sedangkan pada status tekanan 

darah diastolik diatas normal menunjukkan angka 41 orang atau 37,6%. 

Jumlah responden yang memiliki tekanan darah diatas normal terbilang 

cukup besar karena hampir setengah dari seluruh sampel memiliki tekanan 

darah diatas normal. Disamping itu, kebanyakan dari mereka tidak menyadari 

bahwa tekanan darah mereka di atas normal. Hal ini sebanding dengan 

prevalensi tekanan darah tinggi di Indonesia juga cukup besar. Menurut 

Boedhi-Darmojo (2001) di Indonesia angka prevalensi hipertensi berkisar 

antara 0,65-28,6%, Biasanya kasus terbanyak ada pada daerah perkotaan.
2
 

Senada dengan lokasi penelitian yang juga dilakukan di daerah perkotaan 

dengan kondisi geografis yang sama. 

Senada pula dengan hasil penelitian Zamhir (2004) menunjukkan 

prevalensi hipertensi di Pulau Jawa 41,9%, dengan kisaran di masing-masing 

provinsi 36,6%-47,7%. Prevalensi di perkotaan 39,9% (37,0%-45,8%) dan di 

perdesaan 44,1% (36,2%-51,7%). Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa 

tengah memiliki angka prevalensi sebesar 8,2% dari berbagai profesi 

(Boedhi-Darmojo,2001).
2
 Hal lain Menurut hasil kegiatan Dinas Kesehatan 

Kota Semarang tahun 2007, menyebutkan bahwa Penyakit tidak menular 

saat ini sangat mempengaruhi kesehatan populasi penduduk khususnya Kota 

Semarang, mengingat gaya hidup tidak sehat sudah banyak dipraktikkan 

diperkotaan seperti kota semarang. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya kasus 

hipertensi esensial di kota Semarang sebesar 8,4% pada tahun 2007. Data 

lain menunjukkan bahwa kasus hipertensi dari tahun 2003 sampai 2007 

terjadi kenaikan sebesar 4 kali. Disamping itu, hipertensi esensial menempati 

kedudukan pertama selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2003 sampai 

2007 sebagai penyakit tidak menular yang banyak dilaporkan di kota 

Semarang. Data pendukung lain menunjukkan angka kematian karena 

penyakit tidak menular dari tahun 2007 meningkat tajam dibanding tahun 

2003, untuk hipertensi pada tahun 2007 terjadi kenaikan 3 kali dibanding 



73 

 

tahun 2003, dan merupakan urutan ketiga dari angka kematian di kota 

Semarang tahun 2003-2007.8   

Hasil penelitian juga menunjukkan jumlah sampel yang memiliki 

tekanan darah sistolik di atas normal lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah sampel yang memiliki tekanan darah diastolik di atas normal. Hal ini 

disebabkan ada bebarapa responden yang diduga menderita hipertensi 

sistolik terisolasi, yang artinya tekanan darah sistolik di atas normal (TDS � 

140 mmHg) sedangkan tekanan diastolik normal (TDD < 90 mmHg). 

Walaupun biasanya hipertensi sistolik terisolasi sering dijumpai pada lanjut 

usia, tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang dewasa. hipertensi 

sistolik terisolasi (Isolated systolic hypertension) terjadi bila terdapat kenaikan 

tekanan darah sistolik disertai penurunan tekanan darah diastolik. Selisih dari 

tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik yang disebut sebagai 

tekanan nadi (pulse pressure), terbukti sebagai prediktor morbiditas dan 

mortalitas yang buruk. Peningkatan tekanan darah sistolik disebabkan 

terutama oleh kekakuan arteri atau berkurangnya elastisitas aorta.43 

Sopir truk yang menjadi subjek penelitian adalah kelompok yang 

memiliki kebiasaan dan perilaku yang menjadi faktor risiko peningkatan 

tekanan darah. Hal ini terkait dengan kondisi pekerjaan yang berat, jam kerja 

yang panjang, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi. Kebiasaan tidak 

sehat yang biasa dilakukan sopir truk tersebut adalah kualitas tidur tidak 

terjaga, jam kerja yang panjang, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan 

minuman berkafein, yang mana semua kebiasaan tersebut adalah faktor 

risiko terjadinya penyakit hipertensi. Hasil penelitian juga menunjukkan 

persentase responden yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menjadi 

faktor risiko peningkatan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan dengan 

responden yang tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan tersebut. Menurut Nasri 

dan Moazenzadeh (2006) Kelompok populasi yang memiliki resiko hipertensi 

yang besar salah satunya adalah sopir truk. Sopir truk sebagai salah satu 

kelompok resiko tinggi menderita hipertensi, karena kondisi yang 

berhubungan dengan mengemudi seperti stres, dan faktor lain seperti jam 

kerja yang panjang dan faktor lingkungan dapat meningkatkan resiko 

penyakit hipertensi. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja sopir mempunyai 

risiko terkena penyakit hipertensi sebesar 5,94 kali lebih besar dibandingkan 



74 

 

dengan profesi lain.9 Penelitian di jepang tahun 1997 melakukan survey 

terhadap 541 sopir truk, menunjukkan gejala gangguan kesehatan yang 

dimiliki sopir truk adalah hipertensi, digistive disease, back injuries, dan 

hemorrhoids. Sudah banyak penelitian epidemiologi tentang efek kesehatan 

pada sopir truk, dan banyak dari penelitian tersebut menunjukkan ada 

hubungan yang signifikan antara mengemudi dengan kejadian hipertensi, 

salah satunya adalah penelitian Chiron (1989) yang menemukan bahwa 

hipertensi, obesitas, dan merokok adalah masalah kesehatan bagi para sopir 

truk.11 

 

B. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tekanan darah pada sopir truk 

Dari hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa variabel-variabel yang 

diteliti mempunyai hubungan yang bermakna terhadap status tekanan darah 

pada sopir truk, dan tidak ditemukan hubungan tidak bermakna pada 

variabel-variabel yang diteliti. Pembahasan hasil analisis pada masing-

masing variabel yang diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Hubungan status gizi dengan tekanan darah pada sopir truk 

Dari hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan 

bermakna antara status gizi yang diukur dengan Indeks Masa Tubuh 

(IMT) dengan status tekanan darah pada sopir truk. Analisis deskriptif 

juga menunjukkan ada kecenderungan perubahan atau peningkatan 

status tekanan darah berdasarkan status gizi. Hal ini sesuai dengan apa 

yang telah banyak dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan 

status gizi dengan tekanan darah, yang mana banyak penelitian yang 

menyatakan ada hubungan yang bermakna antara status gizi dengan 

tekanan darah, karena Risiko terjadinya peningkatan takanan darah pada 

individu yang semula normotensi bertambah dengan meningkatnya berat 

badan. 

Hasil analisis dengan uji kendall menunjukkan tingkat keeratan 

hubungan antara tekanan darah sistolik  dengan status gizi lebih kuat 

dibandingkan tingkat keeratan hubungan antara tekanan darah diastolik 

dengan status gizi dengan nilai r masing-masing 0,437 dan 0,411 dengan 

tingkat keeratan kuat. Berdasarkan frekuensi status tekanan darah 

responden juga menunjukkan bahwa jumlah responden dengan status 
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tekanan darah sistolik di atas normal lebih besar 2,8% dibandingkan 

dengan jumlah responden dengan status tekanan darah diastolik di atas 

normal. Hal ini dapat terjadi karena ada responden yang diduga 

menderita hipertensi sistolik terisolasi sebesar 2,8%, dimana tekanan 

sistolik diatas normal (TD � 140 mmHg) dan tekanan diastolik normal (< 

90 mmHg). Hipertensi sistolik terisolasi disebabkan terutama oleh 

kekakuan arteri atau berkurangnya elastisitas aorta.56  Penebalan dinding 

aorta dan pembuluh darah besar meningkat salah satunya disebabkan 

penumpukan lemak dalam pembuluh darah yang biasa terjadi pada orang 

obesitas. Perubahan ini menyebabkan penurunan compliance aorta dan 

pembuluh darah besar dan mengakibatkan peningkatan tekanan darah 

sistolik.57 

 Salah satu penelitian serupa yang menyatakan ada hubungan 

bermakna antara status gizi dengan tekanan darah adalah penelitian 

Suarthana dkk (2001) yang menyatakan Individu dengan kelebihan berat 

badan 20% memiliki risiko hipertensi 3-8 kali lebih tinggi dibandingkan 

dengan individu dengan berat badan normal.
25

 Penelitian lain The Second 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES II) 

menyatakan penderita berat badan lebih (overweight) yang berumur 20-

75 tahun dengan BMI > 27 akan mengalami kemungkinan hipertensi 3 

kali lipat dibandingkan dengan berat badan normal 

(Hendromartono,2002).
26

 Penelitian Sigarlaki (2000) yang dilakukan di 

RSU FK-UKI menyatakan bahwa ada hubungan orang yang berat badan 

berlebihan dengan kejadian hipertensi. Dalam penelitian itu mempunyai 

OR sebesar 3,74 artinya bahwa orang yang obesitas mempunyai risiko 

untuk menderita hipertensi sebesar 3,74 kali dibandingkan dengan orang 

yang tidak obesitas.
24

  

Dari sekian banyak penelitian tersebut membuktikan adanya 

hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian hipertensi dan 

diduga peningkatan berat badan memainkan peranan penting pada 

mekanisme timbulnya hipertensi pada orang dengan obesitas. 

Mekanisme terjadinya hal tersebut belum sepenuhnya dipahami, tetapi 

pada obesitas didapatkan adanya peningkatan volume plasma dan curah 
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jantung yang akan meningkatkan tekanan darah.
23 Akan tetapi pada 

tahun-tahun terakhir ini terjadi pergeseran konsep, dimana diduga terjadi 

perubahan neuro-hormonal yang mendasari kelainan ini. Hal ini 

disebabkan karena kemajuan pengertian tentang obesitas yang 

berkembang pada tahun-tahun terakhir ini dengan ditemukannya Leptin.
29 

Leptin sendiri merupakan asam amino yang disekresi terutama oleh 

jaringan adipose. Fungsi utamanya adalah pengaturan nafsu makan dan 

pengeluaran energi tubuh melalui pengaturan pada susunan saraf pusat, 

selain itu Leptin juga berperan pada perangsangan saraf simpatis, 

meningkatkan sensitifitas insulin, natriuresis, diuresis dan angiogenesis. 

Perangsangan saraf simpatis yang berperan besar pada peningkatan 

tekanan darah.29 

 

2. Hubungan stres dengan tekanan darah pada sopir truk 

Dari hasil analisis menunjukkan ada hubungan yang bermakna 

antara tingkat stres dengan tekanan darah pada sopir truk. Namun tingkat 

keeratan hubungan antara stres dengan status tekanan darah 

berdasarkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,257 dan 0,215 adalah 

lemah. penelitian serupa yang dilakukan Supargo dkk (1989) yang 

menyatakan bahwa orang yang mengalami stres mempunyai risiko untuk 

menderita hipertensi sebesar 2,5 kali dibandingkan dengan orang yang 

tidak stres.32 Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Miswar (2004) yang juga menyatakan bahwa stres dapat meningkatkan 

hipertensi dengan OR = 4,22 dengan CI 95% 1,105-16,122.33 

Hasil analisis dengan uji kendall menunjukkan tingkat keeratan 

hubungan antara tekanan darah sistolik  dengan stres lebih kuat 

dibandingkan tingkat keeratan hubungan antara tekanan darah diastolik 

dengan tingkat stres. Hal ini terjadi karena ada responden yang diduga 

menderita hipertensi sistolik terisolasi sebesar 2,8%, dimana tekanan 

sistolik di atas normal (� 140 mmHg) dan tekanan diastolik normal (< 90 

mmHg). Hipertensi sistolik terisolasi disebabkan terutama oleh kekakuan 

arteri atau berkurangnya elastisitas aorta.
56

 Kekakuan arteri juga bisa 
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disebabkan karena stres, yang mana stres dapat mempengaruhi syaraf 

simpatis sehingga otot-otot pembuluh darah menjadi lebih tegang.1 

Teori yang mendukung hasil penelitian yang menunjukkan ada 

hubungan antara stres dengan status gizi adalah menurut Ibnu (1996) 

yang mengatakan stres dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pada 

hypothalamus, sehingga mempengaruhi syaraf simpatis, hal itu 

mengakibatkan terjadi perubahan tekanan darah dan denyut jantung.1 

Sumber lain juga mengatakan stres akan mempengaruhi fungsi tubuh 

yang meliputi saraf parasimpatik yang ditunjukkan dari otot-otot pembuluh 

darah misalnya muka menjadi merah karena malu atau marah, pucat 

karena kaget atau takut, fungsi otot polos  yang ditunjukkan dari buang air 

besar atau kencing di celana karena takut, saraf simpatis yang 

ditunjukkan dari jantung berdebar karena tegang atau takut, sekresi 

ekstern yang ditunjukkan dari keadaan berkeringat karena tegang atau 

terangsang, dan sekresi intern  yang ditunjukkan dari pengeluaran 

adrenalin yang dapat meningkatkan tekanan darah.31  

 

3. Hubungan lama kerja dengan tekanan darah pada sopir truk 

Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara  lama kerja 

dengan tekanan darah pada sopir truk. Hubungan antara kebiasaan  lama 

kerja ditunjukkan dengan analisis inferensi atau uji beda dengan Man-

Whitney. Hasil uji ini menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara 

tekanan darah sopir truk terhadap  lama kerjanya.  

Penelitian serupa tentang  lama kerja ditunjukkan pada penelitian 

Yang dkk (2006) yang menunjukkan ada hubungan antara jam kerja dan 

kejadian hipertensi. Penelitian dengan studi cross sectional dan 

berdasarkan populasi ini menunjukkan  bahwa lama jam kerja 

mempengaruhi pada kejadian hipertensi yang disebabkan stress kerja. 

Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat bekerja, 

seperti paparan panas, debu, ataupun asap, sehingga jika terpapar dalam 

waktu yang lama akan dapat mengakibatkan stres kerja, sedangkan stres 

merupakan salah satu faktor risiko penyakit hipertensi. Penelitian tersebut 

menghasilkan OR = 1,29 pada CI 95% = 1,10-1,52 pada orang yang 

bekerja � 51 jam per minggu.47 
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Berdasarkan peneltian tersebut dapat diketahui bahwa  lama kerja 

yang panjang terkait dengan stres ditempat kerja. Sopir truk yang memiliki 

jam bekerja yang cukup panjang sangat potensial untuk terjadi stres 

ditempat kerja. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, stres 

merupakan salah satu faktor risiko untuk penyakit tekanan darah tinggi. 

Menurut Ibnu (1996) Stres dapat mempengaruhi perubahan-perubahan 

pada hypothalamus, hal itu mengakibatkan terjadi perubahan tekanan 

darah dan denyut jantung.1 

 

4. Hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada sopir truk 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara 

kualitas tidur dengan tekanan darah pada sopir truk. Dalam penelitian ini 

menunjukkan responden dengan kualitas tidur buruk memiliki risiko 9,429 

kali untuk kejadian status tekanan darah sistolik di atas normal dan 9,503 

kali untuk status tekanan darah diastolik di atas normal dibandingkan 

dengan responden dengan kualitas tidur baik. Penelitian lain yang 

meneliti hubungan kualitas tidur dengan peningkatan tekanan darah juga 

menghasilkan hal serupa. Penelitian tersebut dilakukan oleh Javaheri dkk 

(2008). Penelitian melibatkan 238 remaja dan mengukur pola tidurnya. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa remaja dengan efisiensi tidur 

yang buruk (Sulit tidur dan sulit untuk bangun, tidur � 6,5 jam sehari) 

mengalami kejadian prehipertensi sebesar 3,50 kali. Orang dengan pola 

tidur yang buruk mengalami peningkatan tekanan darah sistolik 4±1,2 

mmHg lebih tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas buruk 

remaja terkait dengan kebiasaan atau bahkan ketagihan menggunakan 

alat-alat elektronik dan internet. Hal ini sama dengan kondisi pekerjaan 

sopir truk yang tidak menentu dan membutukan waktu yang panjang, 

sehingga para pekerja tidak mempunyai banyak cukup waktu untuk tidur. 

Dengan demikian, jika kualitas tidur dapat mempengaruhi tekanan darah 

pada remaja, maka hal tersebut juga berlaku untuk sopir truk. 

Teori yang mendukung hasil penelitian ini adalah berkaitan dengan 

sistem homeostatis seseorang yang terganggu karena kualitas tidurnya 

yang buruk. Sistem hemostatis yang terganggu akan mengakibatkan 

aktivitas kerja otak meningkat. Beban kerja otak yang meningkat tidak 
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seperti biasa akan merangsang sekresi berbagai hormon yang mana 

salah satunya yang dapat mempengaruhi tahan perifer yaitu epinefrin dan 

norepinefrin. Semua hal tersebut akan mengganggu sisitem humoral 

manusia dan berakibat pada peningkatan tahan perifer, dengan begitu 

akan ada peningkatan tekanan darah. 

 

5. Hubungan kebiasaan merokok dengan tekanan darah pada sopir truk 

Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan anatara kebiasaan 

merokok dengan tekanan darah pada sopir truk. Tingkat hubungan ini 

cukup kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,509. Penelitian 

sejenis yang dilakukan Wasdiyanto dan Yuwono (1996) juga menyatakan 

bahwa orang yang merokok mempunyai risiko untuk menderita hipertensi 

sebesar 2,39 kali dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai 

kebiasaan merokok.34 Penelitian lain yand dilakukan Lee dkk (2001) 

mendapatkan bahwa orang yang merokok yang diikuti selama 3 tahun 

mempunyai risiko hipertensi sebesar 3,5 kali dibandingkan orang yang 

tidak merokok.35 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan teori bahwa apapun yang 

menimbulkan ketegangan pembuluh darah dapat menaikkan tekanan 

darah, termasuk nikotin yang ada dalam rokok. Nikotin merangsang 

sistem saraf simpatik, sehingga pada ujung saraf tersebut melepaskan 

hormon stres norephinephrine dan segera mengikat hormon receptor-�. 

Hormon ini mengalir dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh. Oleh 

karena itu, jantung akan berdenyut lebih cepat dan pembuluh darah akan 

mengkerut. Selanjutnya akan menyebabkan penyempitan pembuluh 

darah dan menghalangi arus darah secara normal, sehingga tekanan 

darah akan meningkat.37 

Sumber lain juga mengatakan hal senada, nikotin akan 

meningkatkan tekanan darah dengan merangsang untuk melepaskan 

sistem humoral kimia, yaitu norephinephrin melalui syaraf adrenergik dan 

meningkatkan katekolamin yang dikeluarkan oleh medula adrenal. 

Volume darah merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan pada 

sistem pengendalian darah. Karena volume darah dan jumlah kapasitas 

pembuluh darah harus selalu sama dan seimbang. Dan jika terjadi 
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perubahan diameter pembuluh darah (penyempitan pembuluh darah), 

maka akan terjadi perubahan pada nilai osmotik dan tekanan hidrostatis 

di dalam vaskuler dan di ruang-ruang interstisial di luar pembuluh darah. 

Tekanan hidrostatis dalam vaskuler akan meningkat, sehingga tekanan 

darah juga akan meningkat.1  

 

6. Hubungan kebiasaan konsumsi alkohol dengan tekanan darah pada sopir 

truk 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna yang 

signifikan antara kebiasaan konsumsi alkohol dengan tekanan darah 

pada sopir truk. Dalam penelitian ini menunjukkan responden yang 

mengkonsumsi alkohol memiliki risiko 14,167 kali untuk kejadian status 

tekanan darah sistolik di atas normal dan 17,162 kali untuk status tekanan 

darah diastolik di atas normal dibandingkan dengan responden dengan 

responden yang tidak mengkonsumsi alkohol. Beberapa studi juga 

menunjukkan hubungan langsung antara tekanan darah dan asupan 

alkohol, dan diantaranya melaporkan bahwa efek terhadap tekanan darah 

baru nampak apabila mengkonsumsi alkohol sekitar 2-3 gelas ukuran 

standar setiap harinya (Karyadi,2002).38 Penelitian Riyadina (2002) yang 

dilakukan terhadap operator pompa bensin (SPBU) di Jakarta 

menyatakan bahwa risiko untuk terjadinya hipertensi pada peminum 

alkohol sebesar 2,208 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang 

bukan peminum alkohol.39 Pada suatu penelitian juga yang dilakukan 

terhadap peminum alkohol selama 4 tahun, didapatkan insiden hipertensi 

4 kali lebih tinggi peminum alkohol berat atau >60gr/hari dibandingkan 

dengan bukan peminum dan peminum alkohol yang ringan (McMahon, 

1984).40 Pernyataan yang dikemukakan oleh Beever dan MacGregor 

(1995) juga mendukung bahwa orang yang mengkonsumsi minuman 

alkohol dalam jumlah besar dapat meningkatkan tekanan darah.41 

Teori yang mendukung hasil penelitian ini adalah alkohol yang dapat 

meningkatan kadar kortisol, dan peningkatan volume sel darah merah 

serta kekentalan darah yang berperan dalam menaikkan tekanan darah. 

Alkohol juga diduga mempunyai efek pressor langsung pada pembuluh 

darah, karena alkohol menghambat natrium dan kalium, sehingga terjadi 



81 

 

peningkatan natrium intrasel dan menghambat pertukaran natrium dan 

kalsium seluler yang akan memudahkan kontraksi sel otot. Otot pembuluh 

darah akan menjadi lebih sensitif terhadap zat-zat pressor seperti 

angiotensin dan katekolamin. Dengan begitu akan meningkatkan tekanan 

darah seseorang. 

  

7. Hubungan kebiasaan konsumsi kafein dengan tekanan darah pada sopir 

truk 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan bermakna antara 

kebiasaan konsumsi kafein dengan peningkatan tekanan darah pada 

sopir truk. Tingkat hubungan kebiasaan konsumsi kafein dengan tekanan 

darah pada sopir truk cukup kuat yang ditunjukkan dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,465 terhadap tekanan darah sistolik dan 0,472 

terhadap tekanan darah diastolik.  penelitian serupa dengan yang 

dilakukan William (2004) dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa 

kafein meningkatkan tekanan darah secara akut. Efek klinis yang terjadi 

tergantung pada respon tekanan darah responden yang diuji dengan 

mengkonsumsi kafein setiap hari. Hasil dari penelitian tersebut 

menyebutkan ada kenaikan tekanan darah pada responden yang 

mengkonsumsi kafein >250 mg per hari selama 5 hari.43 Penelitian yang 

dilakukan Wolfgang dkk (2005) terhadap kebiasaan asupan kafein pada 

kejadian hipertensi menghasilkan RR = 1,78 dengan 95% CI = 1,42-

2,24.44  

Teori yang mendukung hasil ini adalah kafein mengikat reseptor 

adenosina di otak. Adenosina ialah nukleotida yang mengurangi aktivitas 

sel saraf saat tertambat pada sel tersebut. Seperti adenosina, molekul 

kafeina juga tertambat pada reseptor yang sama, tetapi akibatnya 

berbeda. Kafeina tidak akan memperlambat aktivitas sel saraf/otak, 

sebaliknya menghalangi adenosina untuk berfungsi. Dampaknya aktivitas 

otak meningkat dan mengakibatkan hormon adrenalin atau epinefrin 

terlepas. Hormon tersebut akan menaikkan detak jantung, meninggikan 

tekanan darah, menambah penyaluran darah ke otot-otot, mengurangi 

penyaluran darah ke kulit dan organ dalam, dan mengeluarkan glukosa 

dari hati. Pada dosis tinggi, adrenalin mempunyai efek �-simpatomimetik 
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yang menonjol yaitu dengan kontraksi semua pembuluh, tahanan perifer 

akan naik dan dengan ini baik tekanan sistolik maupun tekanan diastolik 

akan naik juga.42  

 

C. Keterbatasan penelitian 

1. Keadaan sopir truk yang tidak selalu berada di pangkalan membuat 

responden sulit untuk ditemui, maka pengukuran tekanan darah 

hanya dilakukan 2-3 kali, bahkan beberapa responden hanya 

dilakukan satu kali pengukuran.  

2. Bias informasi potensial terjadi karena beberapa pengakuan sopir truk 

tidak sesuai dengan keadaan. Oleh sebab itu, pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara yang mendalam terhadap responden 

namun kadangkala jawaban responden hanya mereka-reka atau 

bahkan menyamakan jawaban dengan teman sejawatnya.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada sopir truk anggota 

paguyuban Rukun Sentosa, maka dapat disimpulkan : 

1. Berdasarkan keadaan status tekanan darahnya, ternyata masih banyak 

responden yang mengalami status tekanan darah di atas normal, bahkan 

responden tidak mengetahui bahwa mereka memiliki status tekanan 

darah di atas normal. Disamping itu, jumlah subjek penelitian yang 

melakukan kebiasaan atau perilaku yang berperan terhadap peningkatan 

status tekanan darah dapat dikatakan cukup besar.  

2. Terdapat hubungan antara status gizi dengan status tekanan darah 

sistolik maupun diastolik pada sopir truk anggota paguyuban Rukun 

Sentosa. 

3. Terdapat hubungan antara tingkat stres dengan status tekanan darah 

sistolik maupun diastolik pada sopir truk anggota paguyuban Rukun 

Sentosa. 

4. Terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan status tekanan darah 

sistolik maupun diastolik pada sopir truk anggota paguyuban Rukun 

Sentosa. 

5. Terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan status tekanan 

darah sistolik maupun diastolik pada sopir truk anggota paguyuban Rukun 

Sentosa. 

6. Terdapat hubungan antara kebiasaan konsumsi alkohol dengan status 

tekanan darah sistolik maupun diastolik pada sopir truk anggota 

paguyuban Rukun Sentosa. 

7. Terdapat hubungan antara kebiasaan konsumsi kafein dengan status 

tekanan darah pada sopir truk anggota paguyuban Rukun Sentosa.  
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian ini ada beberapa hal yang perlu 

disarankan kepada : 

1. Pekerja sopir truk yang memiliki status gizi lebih dan obesitas sebaiknya 

mengatur pola makan sehingga dapat menurunkan berat badan dan 

megurangi risiko meningkatnya tekanan darah 

2. Pekerja sopir truk seharusnya sebisa mungkin dapat mengatur kondisi 

stres di tempat kerja sehingga dapat lebih adaptif terhadap kondisi kerja. 

3. Pekerja sopir truk seharusnya menjaga pola tidur dengan menambah jam 

istirahat walaupun dilakukan disela-sela pekerjaan 

4. Pekerja sopir truk sebaiknya mengurangi atau bahkan menghilangkan 

kebiasaan merokok 

5. Pekerja sopir truk sebaiknya menghilangkan kebiasaan konsumsi alkohol 

6. Pekerja sopir truk sebaiknya mengurangi kebiasaan konsumsi minuman 

yang berkafein seperti kopi, teh, dan minuman suplemen 

7. Pekerja sopir truk yang memiliki tekanan darah di atas normal sudah 

seharusnya segera mendapat pengobatan oleh pelayanan kesehatan 

yang berwenang.  
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