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FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI,     SEPTEMBER 2019 

AGUNG SUPRATMAN 

HUBUNGAN GAYA HIDUP DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA 

USIA DEWASA MUDA (20-44 TAHUN) DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS KAMPUNG DALAM PONTIANAK TIMUR 

 

xix + 100 halaman + 26 tabel + 3 gambar + 8 lampiran 

 

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan 

tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Menurut data WHO, 9,4 juta orang 

meninggal setiap tahun akibat hipertensi dan komplikasinya. Salah satu faktor 

risiko timbulnya hipertensi adalah gaya hidup yang tidak sehat yang banyak 

menyerang usia yang masih produktif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 

tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur.  

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 

66 orang yang diambil dengan teknik purposive sampling. Uji statistik yang 

digunakan uji chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara asupan 

lemak (p value = 0,000; PR = 2,952; 95% CI = 1,675-5,204), asupan natrium (p 

value = 0,000; PR = 3,647; 95% CI = 1,983-6,706), aktivitas fisik (p value = 

0,000; PR = 4,303; 95% CI = 2,223-8,326), kebiasaan merokok (p value = 0,001; 

PR = 2,255; 95% CI = 1,364-3,727) dan kebiasaan istirahat (p value = 0,005; PR 

= 2,008; 95% CI =1,187-3,395) dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa 

muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam Pontianak 

Timur. 
 

Disarankan kepada usia dewasa muda yang mengalami hipertensi untuk menjaga 

pola makan, terutama yang mengandung lemak dan natrium, rutin berolahraga 

setiap hari, berhenti merokok, mengatur jadwal istirahat dan rutin mengontrol 

tekanan darah. 

 

Kata Kunci :  Gaya hidup, Hipertensi, Usia Dewasa Muda 

Pustaka  :  54 (2001-2019) 
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AGUNG SUPRATMAN 

THE RELATIONSHIP LIFE STYLE WITH HYPERTENSION 

INCIDENCE AT YOUNG ADULTS (20-44 YEAR) IN THE WORK AREA 

OF PUSKESMAS KAMPUNG DALAM PONTIANAK TIMUR 

 

xix + 100 pages + 26 tables + 3 pictures + 8 appendixs 

 

Hypertension is an increase in systolic blood pressure of more than 140 mmHg 

and diastolic blood pressure of more than 90 mmHg. According to WHO data, 9.4 

million people die every year due to hypertension and its complications. One of 

the risk factors for the emergence of hypertension is an unhealthy lifestyle that 

attacks many people of productive age. This research aims to knows the 

relationship of lifestyle with the incidence of hypertension in young adults (20-44 

years) in the work area of Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur. 

This study uses a cross sectional design. The research sample of 66 people taken 

by purposive sampling technique. The statistical test used is the chi-square test 

with a confidence level of 95%. 

The results showed a significant relationship between fat intake (p value = 0.000; 

PR = 2.952; 95% CI = 1.675-5.204), sodium intake (p value = 0.000; PR = 3.647; 

95% CI = 1.983-6.706), physical activity (p value = 0,000; PR = 4.303; 95% CI = 

2.223-8.326), smoking habits (p value = 0.001; PR = 2.255; 95% CI = 1.364-

3.727) and resting habits (p value = 0.005; PR = 2.008; 95% CI = 1.187-3.395) 

with the incidence of hypertension in young adults (20-44 years) in the work area 

of Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur. 

Recommended to young adults with hypertension to maintain a diet, especially 

those containing fat and sodium, exercise regularly every day, stop smoking, set a 

rest schedule and routinely control blood pressure. 

 

Password : Life Style, Hypertension, Young Adults 

Bibliography : 54 (2001-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i 

HALAMAN PENGAJUAN ............................................................................ ii 

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iii 

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ iv 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ......................................................... v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... vi 

BIODATA PENULIS ...................................................................................... vii 

KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii 

ABSTRAK ....................................................................................................... x 

ABSTRACT ...................................................................................................... xi 

DAFTAR ISI ................................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xv 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xvii 

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................. xviii 

DAFTAR ISTILAH ......................................................................................... xix 

  

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 

 I.1 Latar Belakang ....................................................................... 1 

 I.2 Rumusan Masalah .................................................................. 6 

 I.3 Tujuan Penelitian ................................................................... 6 

 I.4 Manfaat Penelitian ................................................................. 7 

 I.5 Keaslian Penelitian ................................................................ 9 

    

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 14 

 II.1 Hipertensi ............................................................................... 

II.1.1 Pengertian Hipertensi ................................................... 

II.1.2 Klasifikasi Hipertensi ................................................... 

14 

14 

15 



 

xiii 
 

II.1.3 Gejala Hipertensi .......................................................... 

II.1.4 Faktor Risiko Hipertensi .............................................. 

II.1.5 Penatalaksanaan Hipertensi .......................................... 

II.1.6 Komplikasi ................................................................... 

17 

17 

22 

25 

 II.2 Usia Dewasa Muda ................................................................ 25 

 II.3 Gaya Hidup ............................................................................ 26 

 II.4 Faktor-faktor Gaya Hidup yang Berhubungan dengan 

Kejadian Hipertensi pada Usia Dewasa Muda ...................... 

II.4.1 Pola Konsumsi ............................................................. 

II.4.2 Aktivitas Fisik .............................................................. 

II.4.3 Kebiasaan Merokok ..................................................... 

II.4.4 Kebiasaan Istirahat ....................................................... 

 

27 

27 

34 

38 

40 

 II.5 Kerangka Teori ...................................................................... 43 

    

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL ....................................................... 44 

 III.1 Kerangka Konsep ................................................................... 44 

 III.2 Variabel Penelitian ................................................................. 44 

 III.3 Definisi Operasional .............................................................. 45 

 III.4 Hipotesis Penelitian ............................................................... 46 

    

BAB IV METODE PENELITIAN ................................................................ 47 

 IV.1 Desain Penelitian ................................................................... 47 

 IV.2 Tempat dan Waktu Penelitian ................................................ 47 

 IV.3 Populasi dan Sampel .............................................................. 47 

 IV.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data ............................ 50 

 IV.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data ................................ 52 

 IV.6 Teknik Analisis Data ............................................................. 55 

    

 

 

 



 

xiv 
 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 58 

 V.1 Hasil ....................................................................................... 58 

  V.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............................ 58 

  V.1.2 Gambaran Proses Penelitian ........................................ 62 

  V.1.3 Karakteristik Responden .............................................. 64 

  V.1.4 Analisa Univariat ......................................................... 68 

  V.1.5 Analisa Bivariat ........................................................... 73 

 V.2 Pembahasan ........................................................................... 78 

 V.3 Keterbatasan Penelitian ......................................................... 91 

BAB VI PENUTUP ....................................................................................... 92 

 VI.1 Kesimpulan ............................................................................ 92 

 VI.2 Saran ...................................................................................... 93 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 94 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

Tabel I.1 Keaslian Penelitian ..................................................................... 9 

Tabel II.1 Klasifikasi Hipertensi Menurut JNC VII, 2003 .......................... 16 

Tabel II.2 Klasifikasi Hipertensi Menurut ESC, 2007 ................................ 17 

Tabel II.3 Angka Kecukupan Lemak Berdasarkan Angka Kecukupan 

Gizi yang Dianjurkan (AKG) 2013 Usia 19-49 Tahun .............. 

 

30 

Tabel II.4 Angka Kecukupan Natrium Berdasarkan Angka Kecukupan 

Gizi yang Dianjurkan (AKG) 2013 Usia 19-49 Tahun .............. 

 

34 

Tabel II.5 Kategori Tingkat Aktivitas Fisik Berdasarkan Nilai Physical 

Activity Level (PAL) ................................................................... 

 

37 

Tabel III.1 Definisi Operasional ................................................................... 45 

Tabel V.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................ 65 

Tabel V.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur ............................. 65 

Tabel V.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .................... 66 

Tabel V.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan ....................... 66 

Tabel V.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan .................... 67 

Tabel V.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan ......... 68 

Tabel V.7 Distribusi Frekuensi Asupan Lemak Responden ....................... 68 

Tabel V.8 Distribusi Frekuensi Asupan Natrium Responden ..................... 69 

Tabel V.9 Distribusi Frekuensi Aktivitas Fisik Responden ........................ 70 

Tabel V.10 Distribusi Frekuensi Kebiasaan Merokok Responden ............... 70 

Tabel V.11 Distribusi Frekuensi Item-item Riwayat Merokok Responden .. 71 

Tabel V.12 Distribusi Frekuensi Kebiasaan Istirahat Responden ................. 72 

Tabel V.13 Distribusi Frekuensi Item-item Kebiasaan Istirahat Responden.. 72 

Tabel V.14 Distribusi Frekuensi Kejadian Hipertensi Responden ................ 73 

Tabel V.15 Hubungan Asupan Lemak dengan Kejadian Hipertensi pada 

Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur .......................... 

 

 

73 

Tabel V.16 Hubungan Asupan Natrium dengan Kejadian Hipertensi pada 

Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur .......................... 

 

 

74 

Tabel V.17 Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Hipertensi pada 

Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur .......................... 

 

 

75 

Tabel V.18 Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Hipertensi 

pada Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur .......................... 

 

 

76 

Tabel V.19 Hubungan Kebiasaan Istirahat dengan Kejadian Hipertensi 

pada Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur .......................... 

 

 

77 

 

 



 

xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

Gambar II.1 Kerangka Teori ..................................................................... 43 

Gambar III.1 Kerangka Konsep ................................................................. 44 

Gambar V.1 Alur Proses Penelitian .......................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Lembar Persetujuan Menjadi Responden (inform consent) 

Lampiran 2 : Lembar Kuesioner 

Lampiran 3 : Nilai Physical Activity Ratio (PAR) 

Lampiran 4 : Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Lampiran 5 : Hasil Analisis Univariat 

Lampiran 6 : Hasil Analisis Bivariat 

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian 

Lampiran 8 : Surat-surat Izin Penelitian 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 
 

DAFTAR SINGKATAN  

 

 

 

AKG = Angka Kecukupa Gizi 

BPS = Badan Pusat Statistik 

FAO = Food and Agriculture Organization 

HDL = High Density Lipoprotein 

IMS = Infeksi Menular Seksual 

ISPA = Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

JNC = The Joint National Committe 

KB = Keluarga Berencana 

Kemenkes RI = Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

KIA = Kesehatan Ibu dan Anak 

LDL = Low Density Lipoprotein 

mmHg = Milimeter Merkuri 

MSG = Monosodium Glutamat 

Dinkes Kalbar = Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 

ESC = European Society of Cardiology 

PAL = Physical Activity Level 

PAR = Physical Activity Ratio 

REM = Rapid Eye Movement 

Riskesdas = Riset Kesehatan Dasar 

UNU = United Nations University 

WHO = World Health Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xix 
 

DAFTAR ISTILAH 

 

 

 

Diastolik Tekanan terendah pada pembuluh darah di antara detak 

jantung saat otot jantung rileks. 

Hipertensi Penyakit darah tinggi. 

Obesitas Kegemukan. 

Overweight Berat badan lebih. 

Prevalensi Jumlah kasus penyakit, orang terinfeksi atau kondisi pada 

satu waktu tertentu, dihubungkan dengan besar populasi 

darimana kasus berasal. 

The Silent Killer Pembunuh diam-diam/tersembunyi. 

Sistolik Tekanan tertinggi pada pembuluh darah dan terjadi saat 

jantung berkontraksi atau berdetak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) merupakan 

masalah kesehatan utama di negara maju maupun negara berkembang. Salah 

satu penyakit kardiovaskular yang paling umum dan paling banyak 

disandang masyarakat adalah hipertensi atau darah tinggi (Kemenkes RI, 

2019).  

Darah tinggi atau hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik 

lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 

dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup 

istirahat/tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka 

waktu lama dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), 

jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (stroke), jika tidak dideteksi 

secara dini dan mendapat pengobatan hipertensi yang memadai (Mardalena, 

2017). 

Hipertensi sering disebut sebagai the silent killer karena hipertensi 

merupakan pembunuh tersembunyi yang prevalensinya sangat tinggi dan 

cenderung meningkat di masa yang akan datang, juga karena tingkat 

keganasannya yang tinggi berupa kecacatan permanen dan kematian 

mendadak (Widianto, 2018).  



2 
 

 
 

Menurut World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 

hipertensi adalah penyebab penyakit jantung dan stroke paling tinggi di 

seluruh dunia. Pada tahun 2015 sekitar 1,13 miliar orang di dunia 

mengalami hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis 

hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya, 

diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena 

hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat 

hipertensi dan komplikasinya. Sekitar 80% kenaikan kasus hipertensi 

banyak terjadi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia (Kemenkes 

RI, 2019). 

Berdasarkan Riskesdas 2018 prevalensi hipertensi berdasarkan hasil 

pengukuran pada penduduk usia ≥ 18 tahun sebesar 34,1% lebih tinggi 

dibandingkan Riskesdas 2013 sebesar 25,8%. Kalimantan Barat menempati 

urutan ke-19 kasus hipertensi tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa kasus hipertensi khususnya usia dewasa muda masih menjadi 

permasalahan di Kalimantan Barat (Kemenkes RI, 2018). 

Data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan 

bahwa kasus hipertensi usia ≥ 18 tahun tertinggi pada tahun 2017 adalah di 

Kabupaten Mempawah sebesar 29,27%, urutan kedua adalah Kabupaten 

Landak sebesar 20,65%, dan urutan ketiga adalah Kabupaten Sambas 

sebesar 17,61%. Kota Pontianak menempati urutan keenam kasus hipertensi 

tertinggi (Dinkes Kalbar, 2017). 
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Menurut data Dinas Kesehatan Kota Pontianak, pada tahun 2018 

jumlah penduduk usia ≥ 18 tahun yang mengalami hipertensi di 23 

Puskesmas di Kota Pontianak sebanyak 21.117 kasus lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2017 (14.639 kasus), dan 2016 (3.859 kasus). Ini berarti 

terjadi peningkatan jumlah penduduk usia ≥ 18 tahun selama tiga tahun 

terakhir. Jumlah penderita hipertensi tahun 2018 tertinggi di Puskesmas 

Purnama (1.772 kasus), diikuti Puskesmas Kampung Dalam (1.644 kasus), 

dan Puskesmas Khatulistiwa (1.614 kasus) (Dinkes Kota Pontianak, 2018). 

Puskesmas Kampung Dalam merupakan Puskesmas rawat inap yang 

terletak di Jalan Tanjung Raya I Pontianak Timur. Salah satu permasalahan 

kesehatan yang dihadapi di wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam 

adalah masih tingginya angka kejadian hipertensi pada penduduk usia ≥ 18 

tahun.  

Berdasarkan data dari Puskesmas Kampung Dalam pada tahun 2016 

terdapat sebanyak 413 kasus hipertensi meningkat menjadi 2.026 kasus pada 

2017 dan pada 2018 turun menjadi 1.644 kasus. Pada tahun 2019 (Januari-

Juni) dari 9.851 orang yang berkunjung ke Puskesmas Kampung Dalam 

terdapat 425 pasien hipertensi. Pasien usia dewasa muda (20-44 tahun) 

termasuk yang tertinggi kedua penderita hipertensi setelah usia 45-54 tahun 

yaitu sebesar 22,4%. Alasan peneliti memilih usia dewasa muda (20-44 

tahun) adalah karena usia tersebut merupakan usia produktif yang jauh dari 

penyakit. Namun dengan adanya gaya hidup di wilayah perkotaan yang 

tidak sehat menyebabkan terkena hipertensi pada usia tersebut. 
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Gaya hidup merupakan faktor risiko penting timbulnya hipertensi 

pada seseorang termasuk usia dewasa muda. Meningkatnya hipertensi 

dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sehat. Hal-hal yang termasuk gaya 

hidup tidak sehat, antara lain merokok, kurang olahraga, mengonsumsi 

makanan yang kurang bergizi, dan stres. Riwayat keluarga, kebiasan hidup 

yang kurang baik, pola diet yang kurang baik dan durasi atau kualitas tidur 

yang kurang baik juga merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi 

(Fatmawati, 2017). 

Hipertensi dapat dicegah dengan mengendalikan perilaku berisiko 

seperti merokok, diet yang tidak sehat seperti kurang konsumsi sayur dan 

buah serta konsumsi gula, garam dan lemak berlebih, obesitas, kurang 

aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebihan dan stres. Data Riskesdas 2018 

pada penduduk usia 15 tahun ke atas menunjukkan faktor risiko seperti 

proporsi masyarakat yang kurang makan sayur dan buah sebesar 95,5%, 

kurang aktivitas fisik 35,5%, merokok 29,3%, obesitas sentral 31,0% dan 

obesitas umum 21,8%. Data tersebut di atas menunjukkan peningkatan jika 

dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2013 (Kemenkes RI, 2019). 

Banyak faktor yang berperan untuk terjadinya hipertensi meliputi 

faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan dan faktor risiko yang dapat 

dikendalikan. Faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan seperti keturunan, 

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

yaitu obesitas, kurang olahraga atau aktivitas fisik, merokok, minum kopi, 
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sensitivitas natrium, kadar kalium rendah, alkohol, stres, pekerjaan, 

pendidikan dan pola makan (Susilawati, 2018). 

Pola makan merupakan faktor risiko kejadian hipertensi. Penelitian 

Prasetyo (2015), menunjukkan ada hubungan bermakna antara pola makan 

dengan kejadian hipertensi. Seseorang yang memiliki pola makan buruk 

berisiko sebesar 2,6 kali mengalami kenaikan tekanan darah. 

Aktivitas fisik yang kurang juga merupakan faktor risiko kejadian 

hipertensi. Ini sejalan dengan penelitian Suoth (2014), menunjukkan ada 

hubungan bermakna antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi.    

Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko kejadian hipertensi 

Penelitian Aryantiningsih (2016), menunjukkan ada hubungan bermakna 

antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. Orang yang memiliki 

kebiasaan merokok berisiko 7,286 kali lebih besar mengalami hipertensi 

dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.  

Kebiasaan istirahat juga merupakan salah satu faktor risiko kejadian 

hipertensi. Penelitian yang dilakukan Susilawati (2018) menyatakan bahwa 

ada hubungan bermakna antara kualitas tidur dengan kejadian hipertensi 

pada kelompok usia dewasa muda (21-40 tahun) di wilayah kerja 

Puskesmas Wonggeduku Kabupaten Konawe.  

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan di wilayah kerja 

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur kepada 10 orang usia dewasa 

muda (20-44 tahun) diperoleh hasil, sebanyak 5 orang (50,0%) melakukan 
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pola makan kurang baik yang banyak mengandung lemak dan santan, serta 

makanan bernatrium tinggi, 8 orang (80,0%) kurang melakukan aktivitas 

fisik dan berolah raga, 6 orang (60,0%) memiliki kebiasaan merokok yang 

dilakukan setiap hari, dan 5 orang (50,0%) memiliki kebiasaan istirahat 

tidak baik yaitu kurang dari 8 jam/hari.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Hipertensi pada Usia 

Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Dalam 

Pontianak Timur. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

adalah: “Apakah ada hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada 

usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung 

Dalam Pontianak Timur?”. 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui 

hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa 

muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam 

Pontianak Timur. 
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I.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan pola makan (asupan lemak dan natrium) 

dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di 

wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur. 

2. Mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi 

pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas 

Kampung Dalam Pontianak Timur.  

3. Mengetahui hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian 

hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja 

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur. 

4. Mengetahui hubungan kebiasaan istirahat dengan kejadian 

hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja 

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur. 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya bidang gizi kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan 

hubungan gaya hidup (pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok 

dan kebiasaan istirahat) dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa 

muda.  
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I.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi penderita hipertensi usia dewasa muda 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi untuk 

menjaga pola hidup sehat terutama menjaga pola makan yang 

mengandung lemak dan natrium, melakukan aktivitas fisik, 

kebiasaan merokok dan kebiasaan istirahat untuk menghindari 

kejadian hipertensi.  

2. Bagi Puskesmas  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi tentang 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada 

usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas, 

sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat rencana program penanggulangannya. 

3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 

membuat kebijakan-kebijakan dalam upaya menanggulangi 

permasalahan penyakit tidak menular khususnya hipertensi di 

wilayah kerja dinas. 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

hubungan gaya hidup (pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan 

merokok dan kebiasaan istirahat) dengan kejadian hipertensi pada 

usia dewasa muda 
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5. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

Penelitian ini dijadikan sebagai tambahan informasi dan studi 

literatur tentang hubungan gaya hidup (pola makan, aktivitas fisik, 

kebiasaan merokok dan kebiasaan istirahat) dengan kejadian 

hipertensi pada usia dewasa muda. 
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I.5 Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 

 

No. 
Judul 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 
Variabel 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1. Hubungan Gaya 

Hidup dengan 

Kejadian 

Hipertensi di 
Puskesmas 

Kolongan 

Kecamatan 

Kalawat 
Kabupaten 

Minahasa Utara 

(Suoth, 2014) 

Cross 

sectional 

- Variabel bebas: 

Konsumsi 

makanan, aktivitas 

fisik, stres, dan 
kebiasaan merokok. 

- Variabel terikat: 

kejadian hipertensi. 

Ada hubungan 

antara 

konsumsi 

makanan, 
aktivitas dan 

stres dengan 

kejadian 

hipertensi. 

- Desain 

penelitian: 

Cross sectional. 

- Variabel bebas: 
pola makan, 

aktivitas fisik, 

dan kebiasaan 

merokok.  
- Teknik 

sampling: 

Purposive 

sampling. 

- Variabel bebas: 

kebiasaan istirahat. 

- Alat analisis data: 

penelitian ini 
menggunakan uji 

Chi-square; 

Penelitian Suoth 

menggunakan uji 
korelasi Spearman 

rho. 

2. Faktor Risiko 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Kejadian 

Hipertensi Usia 
Produktif (25-

54 Tahun) 

(Agustina, 

2015) 

Case 

control 

- Variabel bebas: 

Faktor genetik, 

obesitas, kebiasaan 

merokok, konsumsi 

garam, penggunaan 

minyak jelantah, 
stres psikis, 

aktivitas fisik, 

konsumsi alkohol, 

jenis pekerjaan, 
pendapatan 

keluarga, dan lama 

kerja.  

- Variabel terikat: 
kejadian hipertensi. 

Ada hubungan 

antara faktor 

genetik, 

obesitas, 

kebiasaan 

merokok, 
konsumsi 

garam, 

penggunaan 

minyak 
jelantah dan 

stres psikis 

dengan 

kejadian 
hipertensi usia 

produktif (25-

54 tahun). 

- Variabel bebas: 

Kebiasaan 

merokok, dan 

aktivitas fisik. 

- Teknik 

sampling: 
Purposive 

sampling. 

- Alat analisis 

data: Uji Chi-
square. 

 

- Desain penelitian: 

Penelitian ini 

menggunakan desain 

cross sectional; 

Penelitian Agustina 

menggunakan desain 
case control. 

- Variabel bebas: Pola 

makan dan kebiasaan 

istirahat. 

3. Faktor-faktor 

yang 

Berhubungan 
dengan 

Kejadian 

Hipertensi pada 

Usia Dewasa 

Muda di 

Wilayah 

Puskesmas 

Sibela Surakarta 
(Prasetyo, 2015) 

Case 

control 

- Variabel bebas: 

Pola makan, 

aktivitas fisik, dan 
status ekonomi,   

- Variabel terikat: 

kejadian hipertensi. 

Ada hubungan 

antara pola 

makan dengan 
kejadian 

hipertensi 

pada usia 

dewasa muda. 

- Variabel bebas: 

Pola makan dan 

aktivitas fisik. 
- Alat analisis 

data: Uji Chi-

square. 

 

- Desain penelitian: 

Penelitian ini 

menggunakan desain 
cross sectional; 

Penelitian Prasetyo 

menggunakan desain 

case control 
- Teknik sampling: 

Penelitian ini 

menggunakan teknik 

purposive sampling; 
Penelitian Prasetyo 

menggunakan teknik 

simple random 

sampling. 
- Variabel bebas: 

kebiasan merokok 

dan kebiasaan 

istirahat. 
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Tabel I.1 

(Lanjutan) 

 

No. 
Judul 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 
Variabel 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

4. Hubungan 

antara Perilaku 

Merokok dan 

Kebiasan Olah 
Raga dengan 

Kejadian 

Hipertensi pada 

Laki-laki Usia 
18-44 Tahun 

(Sriani, 2016) 

Cross 

sectional 

- Variabel bebas: 

Perilaku merokok 

dan kebiasaan olah 

raga.   
- Variabel terikat: 

kejadian hipertensi. 

Ada hubungan 

antara 

perilaku 

merokok dan 
kebiasaan 

olah raga 

dengan 

kejadian 
hipertensi. 

- Desain 

penelitian: 

Cross sectional. 

- Variabel bebas: 
Aktivitas fisik, 

dan kebiasaan 

merokok.  

- Alat analisis 
data: Uji Chi-

square. 

 

- Teknik sampling: 

Penelitian ini 

menggunakan teknik 

purposive sampling; 
Penelitian Sriani 

menggunakan teknik 

simple random 

sampling. 
- Variabel bebas: Pola 

makan dan kebiasaan 

istirahat. 

5. Hubungan Life 

Style dengan 

Kejadian 
Hipertensi pada 

Usia Dewasa 

(20-44 Tahun) 

di Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Puuwatu Kota 

Kendari 
(Fatmawati, 

2017) 

Cross 

sectional 

- Variabel bebas: 

Kebiasaan minum 

kopi, kebiasaan 
merokok, pola 

makan, kualitas 

tidur, dan aktivitas 

fisik.  

- Variabel terikat: 

kejadian hipertensi. 

Ada hubungan 

antara 

kebiasan 
minum kopi 

dengan 

kejadian 

hipertensi 

pada usia 

dewasa (20-44 

tahun). 

- Desain 

penelitian: 

Cross sectional. 
- Variabel bebas: 

pola makan, 

aktivitas fisik, 

kebiasaan 

merokok, dan 

kebiasaan 

istirahat.  

- Alat analisis 
data: Uji Chi-

square. 

- Teknik sampling: 

Penelitian ini 

menggunakan teknik 
purposive sampling; 

Penelitian Fatmawati 

menggunakan teknik 

simple random 
sampling. 

 

6. Hubungan 

antara Gaya 

Hidup dengan 

Kejadian 
Hipertensi pada 

Usia Dewasa 

Muda di Desa 

Lamakan 
Kecamatan 

Karamat 

(Fadhli, 2018) 

Cross 

sectional 

- Variabel bebas: 

Makanan bergaram, 

konsumsi kopi, 

kebiasaan merokok 
dan aktivitas fisik.  

- Variabel terikat: 

kejadian hipertensi. 

Ada hubungan 

antara 

makanan 

bergaram 
dengan 

kejadian 

hipertensi 

pada usia 
dewasa muda. 

- Desain 

penelitian: 

Cross sectional. 

- Variabel bebas: 
pola makan, 

aktivitas fisik, 

dan kebiasaan 

merokok. 
- Alat analisis 

data: Uji Chi-

square. 

- Teknik sampling: 

Penelitian ini 

menggunakan teknik 

purposive sampling; 
Penelitian Fadhli 

menggunakan teknik 

simple random 

sampling. 
- Variabel bebas: 

Kebiasaan istirahat. 

7. Faktor-faktor 

yang 

Berhubungan 
dengan 

Kejadian 

Hipertensi pada 

Kelompok Usia 
Dewasa Muda 

(20-44 Tahun) 

di Wilayah 

Kerja 
Puskesmas 

Wonggeduku 

kabupaten 

Konawe 
(Susilawati, 

2018) 

Cross 

sectional 

- Variabel bebas: 

Konsumsi kopi, 

kualitas tidur, 
kebiasaan olah raga 

dan obesitas.  

- Variabel terikat: 

kejadian hipertensi. 

Ada hubungan 

antara 

konsumsi kopi 
dan kualitas 

tidur dengan 

kejadian 

hipertensi 
pada 

kelompok usia 

dewasa muda 

(20-44 
Tahun). 

- Desain 

penelitian: 

Cross sectional. 
- Variabel bebas: 

Kebiasaan 

istirahat dan 

aktivitas fisik. 
- Alat analisis 

data: Uji Chi-

square. 

 

- Teknik sampling: 

Penelitian ini 

menggunakan teknik 
Purposive sampling; 

Penelitian Susilawati 

menggunakan teknik 

proportional random 
sampling. 

- Variabel bebas: Pola 

makan dan kebiasaan 

merokok. 
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Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut 

sebagai berikut: 

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Suoth (2014) terletak pada:  

Desain penelitian yang digunakan yaitu cross sectional; variabel bebas 

yaitu pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok; dan teknik 

sampling yaitu purposive sampling. Perbedaan penelitian terletak pada 

penelitian ini menambahkan satu variabel bebas baru yaitu kebiasaan 

istirahat; dan alat analisis data, di mana penelitian ini menggunakan uji 

Chi-square, sedangkan penelitian Suoth menggunakan uji korelasi 

Spearman rho. 

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Agustina (2015) terletak pada: 

Variabel bebas yang digunakan yaitu kebiasaan merokok, dan aktivitas 

fisik; teknik sampling yaitu purposive sampling; teknik analisis data Chi-

square. Perbedaan penelitian terletak pada desain penelitian, di mana 

penelitian ini menggunakan desain cross sectional, sedangkan penelitian 

Agustina menggunakan desain case control; dan penelitian ini 

menambahkan dua variabel bebas baru yaitu pola makan dan kebiasaan 

istirahat. 

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Prasetyo (2015) terletak pada 

variabel bebas yang digunakan yaitu pola makan dan aktivitas fisik; dan 

alat analisis data yaitu uji Chi-square. Perbedaan penelitian terletak pada 

desain penelitiaan, di mana penelitian ini menggunakan desain cross 

sectional, sedangkan penelitian Prasetyo menggunakan desain case 
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control; teknik sampling, di mana penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, sedangkan penelitian Prasetyo menggunakan teknik 

simple random sampling, dan penambahan dua variabel bebas baru yaitu 

kebiasan merokok dan kebiasaan istirahat. 

4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sriani (2016) terletak pada 

desain penelitian yang digunakan yaitu cross sectional; variabel bebas 

yaitu aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok; dan alat analisis data yaitu uji 

Chi-square. Perbedaan penelitian terletak pada teknik sampling yang 

digunakan, di mana penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, sedangkan penelitian Sriani menggunakan teknik simple random 

sampling; dan penambahan dua variabel bebas baru yaitu pola makan dan 

kebiasaan istirahat. 

5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fatmawati (2016) terletak pada 

desain penelitian yaitu cross sectional; variabel bebas yaitu pola makan, 

aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan kebiasaan istirahat; dan alat 

analisis data yaitu uji Chi-square. Perbedaan penelitian terletak pada 

teknik sampling yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling, sedangkan penelitian Fatmawati menggunakan 

teknik simple random sampling. 

6. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fadhli (2018) terletak pada 

desain penelitian yang digunakan yaitu cross sectional; variabel bebas 

yaitu pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok; dan alat analisis 

data yaitu uji Chi-square. Perbedaan penelitian terletak pada teknik 
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sampling yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, sedangkan penelitian Fadhli menggunakan teknik 

simple random sampling; dan penambahan satu variabel bebas baru yaitu 

kebiasaan istirahat. 

7. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Susilawati (2018) terletak pada 

desain penelitian yang digunakan yaitu cross sectional; variabel bebas 

yaitu kebiasaan istirahat dan aktivitas fisik; dan alat analisis data yaitu uji 

Chi-square. Perbedaan penelitian terletak pada teknik sampling yang 

digunakan, di mana penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, sedangkan penelitian Susilawati menggunakan teknik 

proportional random sampling; dan penambahan dua variabel bebas baru 

yaitu pola makan dan kebiasaan merokok. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

II.1 Hipertensi 

II.1.1 Pengertian Hipertensi 

Hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan 

tekanan darah secara abnormal dan terus menerus pada beberapa kali 

pemeriksaan tekanan darah yang disebabkan satu atau beberapa 

faktor risiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam 

mempertahankan tekanan darah secara normal (Wijaya & Putri, 

2017).  

Hipertensi adalah tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau 

tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Hipertensi merupakan 

pembunuh diam-diam karena sangat jarang gejala dapat dilihat pada 

tahap awal sampai terjadi krisis medis yang parah seperti serangan 

jantung, stroke, atau penyakit ginjal kronis (Singh et al, 2017). 

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik sama 

dengan atau di atas 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik 

sama dengan atau di atas 90 mmHg. Darah dibawa dari jantung ke 

seluruh bagian tubuh di pembuluh darah. Setiap kali jantung 

berdenyut, ia memompa darah ke pembuluh darah. Tekanan darah 

tercipta dengan kekuatan darah yang mendorong dinding pembuluh 
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darah (arteri) karena dipompa oleh jantung. Semakin tinggi tekanan 

semakin keras jantung harus dipompa (WHO, 2013). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan 

hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan ketika 

seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau 

tekanan sistolik lebih tinggi dari 140 mmHg dan diastoliknya di atas 

90 mmHg. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam 

jangka waktu lama dapat menyebabkan gagal ginjal, penyakit 

jantung koroner, stroke bila tidak dideteksi secara dini. 

II.1.2 Klasifikasi Hipertensi 

Tekanan darah diukur dalam milimeter merkuri (mmHg) dan 

dicatat sebagai dua angka yang biasanya ditulis satu di atas yang 

lain. Nomor atas adalah tekanan darah sistolik, yaitu tekanan 

tertinggi pada pembuluh darah dan terjadi saat jantung berkontraksi 

atau berdetak. Jumlah yang lebih rendah adalah tekanan darah 

diastolik, yaitu tekanan terendah pada pembuluh darah di antara 

detak jantung saat otot jantung rileks. Tekanan darah normal orang 

dewasa yaitu tekanan darah sistolik 120 mmHg, dan diastolik 80 

mmHg (WHO, 2013). 

Menurut Wijaya dan Putri (2017), klasifikasi hipertensi dapat 

dibedakan berdasarkan etiologi dan derajat hipertensi sebagai 

berikut: 
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1. Klasifikasi hipertensi berdasarkan etiologi 

a. Hipertensi esensial (primer) 

Merupakan 90% dari kasus penderita hipertensi. Dimana 

sampai saat ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. 

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam terjadinya hipertensi, 

seperti faktor genetik, stres dan psikologis, serta faktor 

lingkungan dan diet (peningkatan penggunaaan garam dan 

berkurangnya asupan kalium atau kalsium. Peningkatan 

tekanan darah tidak jarang merupakan satu-satunya tanda 

hipertensi primer. Umumnya gejala baru terlihat setelah terjadi 

komplikasi pada organ target seperti ginjal, mata, otak, dan 

jantung. 

b. Hipertensi sekunder  

Pada hipertensi sekunder, penyebab dan patofisiologi dapat 

diketahui dengan jelas sehingga lebih mudah dikendalikan 

dengan obat-obatan. Penyebab hipertensi sekunder seperti 

kelainan ginjal seperti tumor, diabetes, kelainan adrenal, 

kelainan aorta, kelainan endokrin lainnya seperti obesitas, 

resistensi insulin, hipertiroidisme, dan pemakaian obat-obatan 

seperti kontrasepsi oral dan kortikosteroid. 
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2. Klasifikasi berdasarkan derajat hipertensi 

Klasifikasi hipertensi berdasarkan derajat hipertensi dibagi 

menjadi dua yaitu menurut JNC VII 2013 dan European Society 

of Cardiology (ESC) 2007 sebagai berikut: 

Tabel II.1 

Klasifikasi Hipertensi Menurut JNC VII, 2003 
 

Derajat 
Tekanan Sistolik 

(mmHg) 

Tekanan Diastolik 

(mmHg) 

Normal < 120 dan < 80 

Pre-hipertensi 120 – 139 atau 80 – 89 

Hipertensi derajat I 140 – 159 atau 90 – 99 

Hipertensi derajat II ≥ 160 atau ≥ 100 

Sumber: Wijaya & Putri, 2017 

 

Tabel II.2 

Klasifikasi Hipertensi Menurut ESC, 2007 
 

Kategori 
Tekanan Sistolik 

(mmHg) 

Tekanan Diastolik 

(mmHg) 

Optimal < 120 dan < 80 

Normal 120 – 129 dan/atau 80 – 84  

Normal tinggi 130 – 139 dan/atau 85 – 89  

Hipertensi derajat I 140 – 159 dan/atau 90 – 99  

Hipertensi derajat II 160 – 179  dan/atau 100 – 109  

Hipertensi derajat III ≥ 180 dan/atau ≥ 110 

Hipertensi sistolik terisolasi ≥ 190 dan/atau < 90 

Sumber: Wijaya & Putri, 2017 

II.1.3 Gejala Hipertensi 

Hipertensi tidak memberikan gejala atau symptom pada tingkat 

awal. Kebanyakan orang menganggap bahwa sakit kepala terutama 

pada pagi hari, pusing, jantung berdebar-debar dan telinga 

berdengung merupakan gejala dari hipertensi. Namun tanda tersebut 

sebenarnya dapat terjadi pada tekanan darah normal bahkan sering 

kali tekanan darah yang relatif tinggi tidak memiliki tanda-tanda atau 
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gejala tersebut. Cara yang tepat untuk meyakinkan seseorang 

memiliki tekanan darah tinggi adalah dengan mengukur tekanan 

darahnya (Muhammadun, 2010). 

II.1.4 Faktor Risiko Hipertensi 

Hipertensi dapat dipicu oleh berbagai faktor. Faktor risiko 

hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Faktor risiko yang tidak dapat diubah 

Faktor risiko yang melekat pada penderita hipertensi dan tidak 

dapat diubah, antara lain: umur, jenis kelamin, dan genetik.  

 

a. Umur 

Umur mempengaruhi terjadinya hipertensi. Dengan 

bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi menjadi lebih 

besar. Pada usia lanjut, hipertensi terutama ditemukan hanya 

berupa kenaikan tekanan darah sistolik. Kejadian ini 

disebabkan oleh perubahan struktur pembuluh darah besar.  

b. Jenis kelamin 

Jenis kelamin berpengaruh pada terjadinya hipertensi. Pria 

mempunyai risiko sekitar 2,3 kali lebih banyak mengalami 

peningkatan tekanan darah sistolik dibandingkan dengan 

perempuan, karena pria diduga memiliki gaya hidup yang 

cenderung meningkatkan tekanan darah. Namun, setelah 

memasuki menopause, prevalensi hipertensi pada wanita 
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meningkat. Bahkan setelah usia 65 tahun, hipertensi pada 

perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan pria akibat faktor 

hormonal.  

c. Keturunan (genetik)  

Riwayat keluarga dekat yang menderita hipertensi (faktor 

keturunan) juga meningkatkan risiko hipertensi, terutama pada 

hipertensi primer (esensial). Tentunya faktor lingkungan lain 

ikut berperan. Faktor genetik juga berkaitan dengan 

metabolisme pengaturan garam dan rennin membran sel. Bila 

kedua orangtuanya menderita hipertensi, maka sekitar 45% 

akan turun ke anak-anaknya, dan bila salah satu orang tuanya 

yang menderita hipertensi maka sekitar 30% akan turun ke 

anak-anaknya. 

2. Faktor risiko yang dapat diubah 

Faktor risiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderita 

hipertensi antara lain merokok, diet rendah serat, konsumsi garam 

berlebih, kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih/kegemukan, 

konsumsi alkohol, dislipidemia, dan stres. 

a. Kegemukan (obesitas) 

Kegemukan (obesitas) adalah persentase abnormalitas lemak 

yang dinyatakan dalam Indeks Massa Tubuh yaitu 

perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan kuadrat 

dalam meter. Obesitas bukanlah penyebab hipertensi. Akan 
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tetapi prevalensi hipertensi pada obesitas jauh lebih besar. 

Risiko relatif untuk menderita hipertensi pada orang-orang 

gemuk 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang 

badannya normal. Sedangkan, pada penderita hipertensi 

ditemukan sekitar 20-33% memiliki berat badan lebih 

(overweight). 

b. Merokok 

Zat-zat kimia beracun, seperti nikotin dan karbon monoksida 

yang dihisap melalui rokok akan memasuki sirkulasi darah dan 

merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri, zat tersebut 

mengakibatkan proses artereosklerosis dan tekanan darah 

tinggi. Merokok juga meningkatkan denyut jantung, sehingga 

kebutuhan oksigen otot-otot jantung bertambah. Merokok pada 

penderita tekanan darah tinggi akan semakin meningkatkan 

risiko kerusakan pembuluh darah arteri. 

c. Kurang aktivitas fisik 

Olah raga yang teratur dapat membantu menurunkan tekanan 

darah dan bermanfaat bagi penderita hipertensi ringan. Dengan 

melakukan olah raga aerobic yang teratur tekanan darah dapat 

turun, meskipun berat badan belum turun. 

d. Konsumsi garam berlebihan 

Garam menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh karena 

menarik cairan di luar sel agar tidak dikeluarkan, sehingga 
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akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Pada 

masyarakat yang mengkonsumsi garam 3 gram atau kurang, 

ditemukan tekanan darah rerata yang rendah, sedangkan pada 

masyarakat asupan garam sekitar 7-8 gram tekanan darah 

rerata lebih tinggi. 

e. Dislipidemia 

Kelainan metabolisme lemak ditandai dengan peningkatan 

kadar kolesterol total, trigliserida, kolesterol LDL dan/atau 

penurunan kadar kolesterol HDL dalam darah. Kolesterol 

merupakan faktor penting dalam terjadinya aterosklerosis, 

yang kemudian mengakibatkan peningkatan tahanan perifer 

pembuluh darah sehingga tekanan darah meningkat. 

f. Konsumsi alkohol berlebih 

Pengaruh alkohol terhadap kenaikan darah telah dibuktikan, 

namun mekanismenya masih belum jelas. Diduga peningkatan 

kortisol, peningkatan sel darah merah dan peningkatan 

kekentalan darah berperan dalam menaikkan tekanan darah. 

g. Psikososial dan stres 

Stres atau ketegangan jiwa (rasa tertekan, murung, marah, 

dendam, rasa takut, rasa bersalah) dapat merangsang kelenjar 

anak ginjal melepaskan hormon adrenalin dan memacu jantung 

berdenyut lebih cepat serta lebih kuat, sehingga tekanan darah 

meningkat. Jika stres berlangsung lama, tubuh akan berusaha 
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mengadakan penyesuaian sehingga timbul kelainan organis 

atau perubahan patologis. Gejala yang muncul dapat berupa 

hipertensi atau penyakit maag.  

Menurut studi Framingham, wanita usia 45-64 tahun 

mempunyai sejumlah faktor psikososial seperti keadaan 

tegang, masalah rumah tangga, tekanan ekonomi, stres harian, 

mobilitas pekerjaan, ansietas dan kemarahan terpendam. 

Kesemuanya ini berhubungan dengan peningkatan tekanan 

darah dan manifestasi klinik penyakit kardiovaskuler apapun 

(Kemenkes RI, 2013). 

Banyak penelitian epidemiologi telah membuktikan berbagai 

faktor risiko hipertensi. Penelitian Suoth (2014) menemukan faktor 

risiko hipertensi yaitu konsumsi makanan, aktivitas fisik, dan stres. 

Penelitian Prasetyo (2015) menunjukkan bahwa pola makan, dan 

status ekonomi merupakan faktor penyebab kejadian hipertensi. 

Penelitian Agustina (2015) menemukan faktor genetik, obesitas, 

kebiasaan merokok, penggunaan minyak jelantah, dan stres 

berhubungan dengan kejadian hipertensi. 

Penelitian Sriani (2016) menemukan kebiasaan merokok dan 

kebiasaan olah raga merupakan faktor risiko kejadian hipertensi. 

Penelitian Aryantiningsih (2016) menemukan faktor usia, jenis 

kelamin, kegemukan (obesitas), aktivitas olah raga, asupan garam, 

dan kebiasaan merokok merupakan faktor risiko kejadian hipertensi. 
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Penelitian Susilawati (2018) menunjukkan faktor risiko hipertensi 

yaitu konsumsi kopi dan kualitas tidur. 

II.1.5 Penatalaksanaan Hipertensi 

Tekanan darah tinggi dapat dikurangi dengan menggunakan 

obat. Efek penggunaan obat dapat mengganggu kualitas hidup dan 

efek resistensi insulin terhadap metabolisme tubuh. Penggunaan obat 

saja tidak cukup untuk mengatasi kejadian hipertensi, baik yang 

belum terdiagnosis maupun sudah terdiagnosis sehingga perlu 

dilakukan intervensi pada gaya hidup (Hinderliter et al, 2011).  

Hipertensi yang terdeteksi dini dimungkinkan untuk 

meminimalkan risiko serangan jantung, gagal jantung, stroke dan 

gagal ginjal. Semua orang dewasa harus memeriksa tekanan darah 

mereka dan mengetahui tingkat tekanan darahnya. Mesin 

pengukuran tekanan darah digital memungkinkan hal ini dilakukan 

di luar klinik pengaturan. Jika hipertensi terdeteksi, orang harus 

mencari saran dari petugas kesehatan. Bagi sebagian orang, 

perubahan gaya hidup tidak cukup untuk mengendalikan tekanan 

darah dan obat resep yang dibutuhkan (WHO, 2013). 

Pengendalian yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka 

kejadian hipertensi adalah dengan melakukan program gaya hidup 

sehat, seperti tidak merokok, olah raga teratur, mengurangi asupan 

garam natrium, lemak, banyak konsumsi buah dan sayur, mengontrol 

berat badan, menciptakan suasana rileks dan lain-lain. Seseorang 
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yang terdiagnosis hipertensi diperlukan pengobatan hipertensi dalam 

mengurangi morbiditas dan mortalitas kardiovaskular akibat dampak 

kelanjutan dari tekanan darah tinggi. Perubahan gaya hidup juga 

diperlukan terutama diet rendah garam (Arifin, 2016). 

Penatalaksanaan hipertensi dapat dilakukan dengan obat 

modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup dilakukan dengan 

membatasi asupan garam tidak lebih dari ¼ - ½ sendok teh (6 gram/ 

hari), menurunkan berat badan, menghindari minuman berkafein, 

rokok, dan minuman beralkohol. Olah raga dianjurkan bagi penderita 

hipertensi, seperti jalan, lari, jogging, bersepeda selama 20-25 menit 

dengan frekuensi 3-5x/minggu. Perlu juga cukup istirahat (6-8 jam) 

dan mengendalikan stres. Pemilihan dan penggunaan obat hipertensi 

disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter (Kemenkes RI, 2014). 

Adapun makanan yang harus dihindari atau dibatasi oleh 

penderita hipertensi adalah: 

1. Makanan yang berkadar lemakjenuh tinggi (otak, ginjal, paru, 

minyak kelapa, gajih). 

2. Makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium 

(biscuit, crackers, keripik dan makanan kering yang asin). 

3. Makanan dan minuman dalam kaleng (sarden, sosis, korned, 

sayuran serta buah-buahan dalam kaleng, soft drink). 

4. Makanan yang diawetkan (dendeng, asinan sayur/buah, abon, 

ikan asin, pindang, udang kering, telur asin, selai kacang). 
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5. Susu full cream, mentega, margarine, keju mayonnaise, serta 

sumber protein hewani yang tinggi kolesterol seperti daging 

merah (sapi/kambing), kuning telur, kulit ayam). 

6. Bumbu-bumbu seperti kecap, maggi, terasi, saus tomat, saus 

sambal, tauco serta bumbu penyedap lain yang pada umumnya 

mengandung garam natrium. 

7. Alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti durian, 

tape (Kemenkes RI, 2014). 

Di Indonesia terdapat pergeseran pola makan, yang mengarah 

pada makanan cepat saji dan yang diawetkan yang mengandung 

garam tinggi, lemak jenuh, dan rendah serat mulai menjamur 

terutama di kota-kota besar di Indonesia. Dengan mengetahui gejala 

dan faktor risiko terjadinya hipertensi diharapkan penderita dapat 

melakukan pencegahan dan penatalaksanaan dengan modifikasi 

diet/gaya hidup atau obat-obatan sehingga komplikasi yang terjadi 

dapat dihindarkan (Kemenkes RI, 2014). 

II.1.6 Komplikasi  

Tekanan darah tinggi apabila tidak diobati dan ditanggulangi, 

maka dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan arteri di 

dalam tubuh sampai organ yang mendapat suplai darah dari arteri 

tersebut. Komplikasi hipertensi dapat terjadi pada organ-organ 

seperti jantung (gagal jantung dan penyakit jantung koroner), otak 
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(stroke), ginjal (gagal ginjal), dan mata (retinopati hipertensi dan 

kebutaan) (Wijaya & Putri, 2017). 

II.2 Usia Dewasa Muda 

Dewasa muda merupakan tahapan dalam perkembangan kehidupan 

manusia yang harus dijalani. Masa muda seseorang diawali dengan masa 

transisi dari masa remaja menuju dewasa muda yang melibatkan 

eksperimentasi dan eksplorasi yang disebut emerging adulthood. 

Perkembangan dewasa dibagi menjadi 3, yaitu dewasa muda (young 

adulthood) dengan usia antara 20-40 tahun, dewasa menengah (middle 

adulthood) dengan usia antara 40-65 tahun dan dewasa akhir (late 

adulthood) dengan usia ≥ 65 tahun (Prasetyo, Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi pada Usia Dewasa Muda di 

Wilayah Puskesmas Sibela Surakarta, 2015). 

Usia dewasa muda menurut WHO yaitu pada usia 20-44 tahun. Usia 

ini disebut juga usia pekerja pada kelompok populasi dengan usia tertentu.  

Rentang usia 20-44 tahun merupakan usia dimana manusia sudah matang 

secara fisik dan biologisnya. Pada usia ini pula manusia sedang berada pada 

puncak aktivitas yang cenderung lebih berat dari usia remaja dan lansia. 

Padatnya aktivitas menyebabkan seseorang mengalami stres. Timbulnya 

stess dapat mengubah fungsi-fungsi normal tubuh yang berpengaruh 

terhadap pola makan seseorang dan menimbulkan penyakit degeneratif 

seperti hipertensi (Pebriyandini, 2015). 
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II.3 Gaya Hidup 

Gaya hidup sehat bagi setiap orang sangat penting untuk menjaga 

kesehatan dan merupakan bagian yang penting dalam hipertensi. Semua 

penderita hipertensi harus melakukan perubahan gaya hidup untuk 

menurunkan tekanan darah. Perubahan gaya hidup juga dapat mengurangi 

berlanjutnya tekanan darah ke hipertensi pada penderita dengan tekanan 

darah prahipertensi (Panjaitan, 2015).  

Gaya hidup yang mengagungkan sukses, kerja keras, dalam situasi 

penuh tekanan, dan stres yang berkepanjangan merupakan hal yang paling 

umum serta kurang berolahraga, dan berusaha mengatasi stresnya dengan 

merokok, minum alkohol dan kopi, padahal semuanya termasuk dalam 

daftar penyebab yang meningkatkan risiko hipertensi (Muhammadun, 

2010). 

Hipertensi berkaitan erat dengan pola hidup manusia. Hipertensi dapat 

dicegah dan diatasi dengan diet sehat, aktivitas fisik teratur, menghindari 

konsumsi alkohol, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggan ideal, 

serta hidup di lingkungan bebas asap rokok. Yang dimaksud dengan diet 

sehat adalah makanan dengan kalori berimbang banyak buah dan sayuran, 

produk makanan dan dan susu rendah lemak jenuh, rendah kolesterol, 

rendah garam dan gula (Kemenkes RI, 2013). 
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II.4 Faktor-faktor Gaya Hidup yang Berhubungan dengan Kejadian 

 Hipertensi pada Usia Dewasa Muda 

 

II.4.1 Pola Konsumsi 

Pola makan adalah cara bagaimana kita mengatur asupan gizi 

yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Pola makan yang sehat 

bukan hanya menjaga tubuh tetap bugar dan sehat tetapi juga bisa 

terhindar dari berbagai penyakit seperti hipertensi (Muhammadun, 

2010). 

Pola makan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

berbagai penyakit salah satunya adalah hipertensi. Menjaga pola 

makan yang baik yaitu dengan meningkatkan konsumsi buah dan 

sayur, mengurangi asupan yang banyak mengandung lemak dan 

asupan garam merupakan cara untuk mengurangi atau menghindari 

hipertensi (Rihiantoro & Widodo, 2017). 

Seseorang yang tidak sehat pola makannya maka peluang 

untuk menderita hipertensi semakin tinggi. Banyaknya seseorang 

yang mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kadar 

lemak jenuh tinggi, garam natrium tinggi, makanan dan minuman 

dalam kaleng, makanan yang diawetkan dan makanan mengandung 

alkohol. Makanan yang tidak sehat tersebut dapat menyebabkan 

terjadinya hipertensi (Prasetyo, Faktor-faktor yang Berhubungan 

dengan Kejadian Hipertensi pada Usia Dewasa Muda di Wilayah 

Puskesmas Sibela Surakarta, 2015). 
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1. Asupan Lemak 

Lemak (lipid) merupakan komponen struktural dari semua 

sel-sel tubuh yang dibutuhkan oleh ratusan bahkan ribuan fungsi 

fisiologis tubuh. Lemak terdiri dari trigliserida, fosfolipid dan 

sterol yang masing-masing mempunyai fungsi khusus bagi 

kesehatan manusia. Asupan lemak berfungsi sebagai sumber 

pembangun jika sesuai dengan kebutuhan asupan lemak yang di 

butuhkan tetapi asupan lemak akan menjadi masalah ketika 

asupan lemak yang masuk berlebih dari asupan lemak yang 

dibutuhkan (Michael, 2014). 

Lemak yang terdapat dalam makanan terdiri dari lemak 

jenuh, lemak tak jenuh tunggal, lemak tidak jenuh ganda, 

kolesterol, dan trigliserida. Lemak jenuh ditemukan pada lemak 

hewan, keju, mentega, margarin, dan minyak kelapa. Lemak tidak 

jenuh tunggal ditemukan pada kacang-kacangan, minyak kacang 

dan alpukat. Lemak tidak jenuh ganda ditemukan pada ikan 

salmon, ikan tuna, kerang, minyak jagung, minyak biji kapas, 

minyak kedelai, dan minyak biji bunga matahari. Kolesterol 

banyak terdapat pada kuning telur dan susu. Trigliserida banyak 

ditemukan pada pangan hewani maupun nabati (Ramayulis, 

2010). 

Konsumsi pangan sumber lemak yang tinggi terutama 

lemak jenuh membuat kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL) 
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meningkat yang lama-kelamaan akan tertimbun dalam tubuh dan 

dapat membentuk plak di pembuluh darah. Plak tersebut akan 

menyumbat pembuluh darah sehingga mempengaruhi 

peningkatan tekanan darah (Michael, 2014). 

Menurut Ramayulis (2010), konsumsi lemak berlebihan 

dapat meningkatkan kejadian hipertensi, terutama asupan lemak 

jenuh dan kolesterol. Ada dua mekanisme yang dapat 

menjelaskan hubungan asupan lemak dengan hipertensi sebagai 

berikut: 

a. Asupan lemak jenuh berlebihan dapat meningkatkan berat 

badan. Semakin besar massa tubuh maka semakin banyak 

darah yang dibutuhkan untuk menyampaikan oksigen dan zat 

gizi ke dalam jaringan tubuh. Artinya, volume darah di dalam 

pembuluh darah bertambah sehingga memberikan tekanan 

yang lebih besar dinding pembuluh darah arteri.  

b. Asupan lemak jenuh berlebih mengakibatkan kadar lemak 

dalam tubuh meningkat, terutama kolesterol. Kolesterol yang 

berlebih akan menumpuk pada dinding pembuluh darah 

sehingga menyebabkan penyumbatan aliran darah yang 

mengakibatkan peningkatan tekanan darah. 

Kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan asupan lemak 

berlebih merupakan salah satu faktor risiko kejadian hipertensi. 

Penelitian Bela (2014) menemukan ada hubungan yang bermakna 
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antara asupan lemak dengan kejadian hipertensi. Orang yang 

mengkonsumsi asupan lemak berlebih (> 30%) akan berisiko 

terkena hipertensi 3,237 kali lebih besar daripada orang yang 

mengkonsumsi lemak cukup (20-30%). 

Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak. WHO 

(1990) menganjurkan konsumsi lemak 20-30%  kebutuhan energi 

total dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah ini memenuhi 

kebutuhan akan asam lemak esensial dan untuk membantu 

penyerapan vitamin larut-lemak (Almatsier, 2010). 

Asupan lemak yang dianjurkan adalah 27% dari total energi 

dan < 6% adalah jenis lemak jenuh. Adapun kebutuhan kolesterol 

yang dianjurkan yaitu < 300 mg perhari (Ramayulis, 2010). 

Adapun angka kecukupan lemak bagi usia 19-49 tahun 

berdasarkan Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan (AKG) 

2013 disajikan sebagai berikut: 

Tabel II.3 

Angka Kecukupan Lemak Berdasarkan Angka Kecukupan 

Gizi yang Dianjurkan (AKG) Usia 19-49 Tahun 
 

Kelompok Umur 
Lemak (g) 

Total n-6 n-3 

Laki-laki    

19-29 Tahun 91 17,0 1,6 

30-49 Tahun 73 17,0 1,6 

Perempuan    

19-29 Tahun 75 12,0 1,1 

30-49 Tahun 60 12,0 1,1 

Sumber: Kemenkes RI, 2013 
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2. Asupan Natrium 

Natrium adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler 

tubuh yang mempunyai fungsi menjaga keseimbangan cairan dan 

asam basa tubuh serta berperan dalam transmisi saraf dan 

kontraksi otot. Pola makan sehari-hari umumnya mengandung 

lebih banyak natrium daripada yang dibutuhkan. Dalam keadaan 

normal, jumlah natrium yang dikeluarkan tubuh melalui urine 

sama dengan jumlah yang dikonsumsi sehingga terdapat 

keseimbangan (Ramayulis, 2010). 

Natrium merupakan satu-satunya elemen yang biasa 

dikonsumsi dalam bentuk garam dapur. Bila asupan natrium 

meningkat maka ginjal akan merespons agar ekskresi garam 

keluar bersama urin ini juga akan meningkat. Tetapi bila upaya 

mengekskresi natrium melebihi ambang kemampuan ginjal, maka 

ginjal akan meretensi oksigen sehingga volume intravaskular 

meningkat. Sumber natrium adalah garam dapur, monosodium 

glutamat (MSG), kecap, dan makanan yang diawetkan dengan 

garam dapur (Michael, 2014).  

Menurut Ramayulis (2010), makanan yang mengandung 

natrium tinggi sebagai berikut: 
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a. Sumber karbohidrat dari roti, biskuit, serta kue-kue yang 

dimasukkan dengan garam dapur, dan/atau baking powder, dan 

soda. 

b. Sumber protein hewani dari otak, ginjal, lidah, sardin, daging, 

ikan, susu dan telur yang diawetkan dengan garam dapur 

seperti daging asap, ham, dendeng, abon, keju, ikan asin, ikan 

kaleng, kornet, ebi, udang kering, telur asin, dan telur pindang. 

c. Sumber protein nabati dari keju, kacang tanah, serta semua 

kacang-kacangan dan hasilnya yang dimasak dengan garam 

dapur dan natrium lain. 

d. Sayuran yang dimasak dan diawetkan dengan garam dapur 

dengan ikatan natrium lainnya seperti sayuran dalam kaleng, 

sawi asin, asinan, dan acar. 

e. Buah-buahan yang diawetkan dengan garam dapur dan ikatan 

natrium lainnya seperti buah kaleng. 

f. Lemak dari margarin dan mentega biasa. 

g. Minuman ringan. 

h. Bumbu seperti garam dapur, baking powder, soda kue, vetsin, 

kecap, terasi, kaldu instan, saus tomat, petis, dan tauco. 

Konsumsi garam yang dianjurkan tidak lebih dari 6 gram/ 

hari yang setara dengan 110 mmol natrium atau 2400 mg/hari. 

Asupan natrium akan meningkat menyebabkan tubuh meretensi 

cairan yang meningkatkan tekanan darah (Almatsier, 2010). 
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Asupan natrium berlebih terutama dalam bentuk natrium 

klorida dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan cairan 

tubuh yang dapat menyebabkan edema atau ascites dan/atau 

hipertensi. Natrium tinggi juga dapat mengecilkan diameter 

pembuluh darah arteri sehingga jantung harus memompa darah 

lebih kuat (Ramayulis, 2010). 

Mengkonsumsi makanan bergaram yang berlebihan, hingga 

gaya hidup tidak sehat menyebabkan tekanan darah meningkat 

atau hipertensi bagi usia dewasa muda. Bagi usia dewasa muda, 

kebiasaan mengkonsumsi makanan bergaram seperti ikan asin, 

dan kecap dapat memicu meningkatnya tekanan darah (Fadhli, 

Hubungan antara Gaya Hidup dengan Kejadian Hipertensi pada 

Usia Dewasa Muda di Desa Lamakan Kecamatan Karamat 

Kabupaten Buol, 2018).  

Kebiasaan mengkonsumsi makanan bergaram (natrium) 

merupakan salah satu faktor risiko kejadian hipertensi. Penelitian 

Aryantingsih (2016) menemukan ada hubungan yang bermakna 

antara asupan garam dengan kejadian hipertensi. Orang yang 

mengkonsumsi garam berisiko 5,598 kali lebih besar mengalami 

hipertensi daripada orang yang tidak mengkonsumsi garam. 

Pada penderita hipertensi pencegahan maupun perbaikan 

pola makan salah satunya dapat dilakukan dengan mengurangi 
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konsumsi natrium sebanyak 1.500 mg/hari (2/3 sendok teh 

sehari). Semakin banyak natrium yang dikonsumsi akan 

meningkatkan volume darah sehingga meningkatkan cardiac 

output dan menyebabkan peningkatan beban kerja jantung dengan 

meningkatkan tekanan darah. Semakin banyak jumlah natrium di 

dalam tubuh maka akan terjadi peningkatan volume plasma, curah 

jantung dan tekanan darah (Devadason, 2014).   

Diet rendah garam dapat mempengaruhi tekanan darah 

pada penderita hipertensi. Garam dapur mengandung natrium 

yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungi tubuh. Natrium 

berfungsi mengatur volume darah, tekanan darah, kadar air dan 

fungsi sel. Selama konsumsi garam tidak berlebihan dan sesuai 

kebutuhan, kondisi pembuluh darah akan baik, ginjal pun akan 

berfungsi baik, serta proses kimiawi dan faal tubuh tetap berjalan 

normal tidak ada gangguan (Michael, 2014).  

Angka kecukupan natrium bagi usia 19-49 tahun 

berdasarkan Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan (AKG) 

2013 disajikan sebagai berikut: 

Tabel II.4 

Angka Kecukupan Natrium Berdasarkan Angka Kecukupan 

Gizi yang Dianjurkan (AKG) Usia 19-49 Tahun 
 

Jenis Kelamin Kelompuk Umur Natrium (mg) 

Laki-laki 19-29 Tahun 1500 

 30-49 Tahun  1500 

Perempuan 19-29 Tahun 1500 

 30-49 Tahun  1500 

Sumber: Kemenkes RI, 2013 
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II.4.2 Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh 

dan sistem penunjangnya. Aktivitas fisik memerlukan energi di luar 

kebutuhan untuk metabolisme basal. Selama aktivitas fisik, otot 

membutuhkan energi di luar metabolisme untuk bergerak. Jantung 

dan paru-paru memerlukan tambahan energi untuk mengantarkan 

zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh untuk mengeluarkan sisa-

sisa dari tubuh. Banyaknya energi yang dibutuhkan bergantung pada 

berapa banyak otot yang bergerak, berapa lama dan berapa berat 

pekerjaan yang dilakukan (Almatsier, 2010). 

Kurangnya aktifitas fisik dapat meningkatkan risiko hipertensi 

karena meningkatkan risiko kelebihan berat badan. Orang yang 

kurang melakukan aktivitas fisik cenderung mempunyai frekuensi 

denyut jantung yang lebih tinggi sehingga otot jantungnya harus 

bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Makin keras dan sering 

otot jantung harus memompa, makin besar tekanan yang dibebankan 

pada arteri (Simanullang, 2018). 

Aktivitas fisik dapat mencegah perkembangan hipertensi 

dengan mengurangi berat badan, resistensi pembuluh darah, 

kekakuan arteri, stres oksidatif, peradangan, dan aktivitas sistem 

renin-angiotensin juga dengan meningkatkan fungsi endotel, 

sensitivitas insulin, fungsi ginjal, penanganan natrium, aktivitas 
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parasimpatis, angiogenesis arteriogenesis, kepatuhan arteri, dan 

diameter lumen arteri (Shimbo, 2016).  

Aktivitas fisik sangat mempengaruhi stabilitas tekanan darah. 

Pada orang yang tidak aktif melakukan kegiatan fisik cenderung 

mempunyai denyut jantung yang lebih tinggi. Hal tersebut 

mengakibatkan otot jantung bekerja lebih keras lagi pada kontraksi. 

Aktivitas fisik membantu seseorang mengontrol berat badan. 

Aktivitas fisik yang dilakukan rutin selama 30-45 menit setiap hari 

akan membantu mengontrol tekanan darah (Eriana, 2017).  

Aktivitas fisik yang teratur membantu meningkatkan efisiensi 

jantung secara keseluruhan. Mereka yang secara fisik aktif umumnya 

mempunyai tekanan darah yang lebih rendah dan lebih jarang 

terkena tekanan darah tinggi. Mereka yang secara fisik aktif 

cenderung mempunyai fungsi otot dan sendi yang lebih baik, karena 

organ-organ lebih kuat dan lentur. Aktivitas seperti gerakan atau 

latihan aerobik bermanfaat untuk meningkatkan dan 

mempertahankan kebugaran, serta ketahanan kardio-respirator 

(Hasanudin, 2018). 

FAO/WHO/UNU (2001) menyatakan aktivitas fisik adalah 

variabel utama, setelah angka metabolisme basal dalam 

penghitungan pengeluaran energi. Setiap orang memiliki aktivitas 

atau kegiatan yang wajib dilakukan setiap hari. Kegiatan wajib 

tersebut tidak hanya pekerjaan yang mendatangkan penghasilan, 
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namun juga meliputi kegiatan lain seperti kegiatan domestik rumah 

tangga, bersosialisasi, rekreasi dan lain sebagainya. Walaupun tidak 

penting secara ekonomi, namun pengeluaran energi untuk kegiatan-

kegiatan tersebut perlu diperhitungkan agar didapatkan angka 

pengeluaran energi seseorang sebagai manusia tidak hanya sebagai 

pekerja. Pengeluaran energi tersebut kemudian dapat menjadi 

gambaran kebutuhan energi agar seseorang dapat hidup dengan lebih 

sejahtera dan berkualitas secara keseluruhan. Besarnya aktivitas fisik 

yang dilakukan seseorang selama 24 jam dinyatakan dalam PAL 

(Physical Activity Level) atau tingkat aktivitas fisik. 

Menurut FAO/WHO/UNU (2001), PAL merupakan besarnya 

energi yang dikeluarkan (kkal) per kilogram berat badan dalam 24 

jam. PAL ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

                ∑(PAR x alokasi waktu tiap aktivitas) 

PAL =  

                                       24 jam 

Keterangan: 

PAL = Physical activity level (tingkat aktivitas fisik) 

PAR = Physical activity ratio (jumlah energi yang dikeluarkan  

  untuk tiap jenis aktivitas per satuan waktu tertentu) 

Penilaian PAL menurut berbagai intensitas aktivitas fisik 

dikategorikan sebagai berikut: 
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Tabel II.5 

Kategori Tingkat Aktivitas Fisik Berdasarkan Nilai PAL 
 

Kategori Nilai PAL 

Ringan (sedentary lifestyle) 1.40 – 1.69 

Sedang (active or moderately active lifestyle) 1.70 – 1.99 

Berat (vigorous or vigorously active lifestyle) 2.00 – 2.40 

Sumber: FAO/WHO/UNU, 2001 

Aktivitas fisik yang kurang merupakan salah satu faktor risiko 

kejadian hipertensi. Penelitian Aryatiningsih (2016) menemukan ada 

hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan kejadian 

hipertensi. Orang yang tidak melakukan aktivitas fisik atau berolah 

raga berisiko 2,678 kali lebih besar mengalami hipertensi daripada 

orang yang melakukan aktivitas fisik atau berolah raga. 

II.4.3 Kebiasaan Merokok 

Merokok merupakan salah satu faktor yang berhubungan 

dengan hipertensi, sebab rokok mengandung nikotin. Menghisap 

rokok menyebabkan nikotin teresap oleh pembuluh darah kecil 

dalam paru-paru dan kemudian akan diedarkan hingga ke otak. Di 

otak, nikotin akan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk 

melepas epinefrin atau adrenalin yang akan menyempitkan 

pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat 

karena tekanan darah yang lebih tinggi (Simanullang, 2018).  

Menghisap sebatang rokok akan memberi pengaruh besar 

terhadap naiknya tekanan darah. Ini karena asap rokok mengandung 

kurang lebih 4000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 
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jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh (Sriani, 

Hubungan antara Perilaku Merokok dan Kebiasan Olah Raga dengan 

Kejadian Hipertensi pada Laki-laki Usia 18-44 Tahun, 2016).  

Kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor penyebab 

penyakit hipertensi. Zat nikotin yang terdapat dalam rokok dapat 

meningkatkan pelepasan epinefrin yang dapat mengakibatkan 

terjadinya penyempitan dinding arteri. Zat lain dalam rokok adalah 

Karbon monoksida (Co) yang mengakibatkan jantung akan bekerja 

lebih berat untuk memberi cukup oksigen ke sel-sel tubuh. Rokok 

berperan membentuk arterosklerosis dengan cara meningkatkan 

pengumpalan sel-sel darah (Suoth, Hubungan Gaya Hidup dengan 

Kejadian Hipertensi di Puskesmas Kolongan Kecamatan Kalawat 

Kabupaten Minahasa Utara, 2014). 

Menurut World Health Organization (WHO), perokok dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan jumlah rokok 

yang dihisap per hari, yaitu seseorang yang mengonsumsi rokok 1-

10 batang per hari disebut perokok ringan, 11-20 batang per hari 

disebut perokok sedang, dan lebih dari 20 batang per hari disebut 

perokok berat (Sundari, 2015).  

Pada perokok berat terjadi defek transportasi oksigen yang 

disebabkan oleh intoksikasi karbon monoksida yang bersifat kronik, 

akibatnya tubuh mengalami hipoksia jaringan. Tubuh merespon 
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keadaan tersebut dengan meningkatkan produksi eritropoetin 

sehingga terjadi peningkatan kadar eritrosit di dalam pembuluh 

darah yang mengakibatkan terjadinya polisitemia (Amelia, 2016). 

Semakin banyak jumah rokok yang dihisap, maka akan semakin 

banyak zat beracun masuk ke dalam tubuh yang bisa meningkatkan 

kejadian hipertensi (Sunyoto, 2015).  

Menurut World Health Organization (WHO), menyatakan 

bahwa salah satu penyebab hipertensi adalah merokok. Merokok 

dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah, karena rokok dapat 

mengakibatkan vasokontriksi pembuluh darah perifer dan pembuluh 

darah di ginjal sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Apabila 

kebiasaan merokok pada masyarakat mempunyai aktivitas berat 

berarti mempunyai keseimbangan pada kerja ginjal dan memicu 

penurunan tekanan darah (Fadhli, Hubungan antara Gaya Hidup 

dengan Kejadian Hipertensi pada Usia Dewasa Muda di Desa 

Lamakan Kecamatan Karamat Kabupaten Buol, 2018).  

Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko hipertensi. 

Penelitian Agustina (2016) menemukan ada hubungan yang 

bermakna antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. 

Orang yang merokok berisiko 6,0 kali lebih besar mengalami 

kejadian hipertensi dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. 
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Menurut Liu et al (2013), menyatakan orang yang merokok 

lebih dari 15 batang perhari secara signifikan dapat meningkatkan 

risiko hipertensi dibandingkan orang yang merokok 1-15 batang per 

hari. Perokok yang mengonsumsi lebih dari 15 batang per hari 

dengan genotip metabolizer CYP2A6 yang normal memiliki risiko 

hipertensi tertinggi dibandingkan dengan mereka yang 

mengkonsumsi 1-15 batang perhari dengan genotip metabolizer 

CYP2A6 yang lambat.  

II.4.4 Kebiasaan Istirahat 

Istirahat dan tidur berguna untuk melemaskan otot-otot 

setelah beraktifitas dan juga untuk menenangkan pikiran. Tidur yang 

cukup di malam hari 6-8 jam akan memulihkan kelelahan sepanjang 

hari dan siap untuk bekerja esok hari (Muhammadun, 2010). 

Kualitas Tidur merupakan fenomena yang sangat kompleks 

yang melibatkan berbagai domain antara lain penilaian terhadap 

lama waktu tidur, gangguan tidur, kualitas tidur, penggunaan obat 

tidur. Jadi apabila salah satu dari ketujuh domain tersebut terganggu 

maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas tidur 

(Magrifah, 2016).  

Kualitas tidur seseorang sangat bergantung pada gangguan 

tidur yang dialaminya. Gangguan tidur umumnya disebabkan oleh 

gangguan psikis atau stres dan faktor lingkungan yang menyebabkan 
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gangguan pada keseimbangan metabolisme tubuh seseorang. Pola 

tidur yang buruk mengakibatkan gangguan keseimbangan fisiologis 

dan psikologis dalam diri seseorang (Susilawati, Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi pada Kelompok Usia 

Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Wonggeduku kabupaten Konawe, 2018). Besarnya pengaruh pola 

tidur terhadap tekanan darah tergantung kuatnya sugesti atau stresor 

yang diarahkan pada organ yang mempunyai pengaruh besar 

terhadap tekanan darah (Roshifanni, 2016).  

Pola tidur normal pada dewasa muda (usia 18 tahun sampai 

dengan 40 tahun) tidak jauh beda dengan jumlah jam tidur ketika 

usia remaja yaitu sekitar 7-8 jam/hari, 20-25% tidur Rapid Eye 

Movement (REM). Usia dewasa menengah (usia 40 tahun sampai 

dengan usia 60 tahun), jumlah jam tidur sama dengan ketika 

seseorang berada pada usia dewasa muda yaitu sekitar 7-8 jam/hari, 

20% tidur REM (Alfi, 2018).  

Durasi tidur yang terlalu lama atau terlalu singkat merupakan 

faktor risiko tekanan darah tinggi. Orang dengan waktu tidur yang 

kurang akan menjadi kurang fokus ketika melakukan aktivitas, 

merasa mudah lelah, serta memiliki mood yang buruk. Kurang tidur 

yang berlangsung dalam waktu lama berdampak pada meningkatnya 

tekanan darah. Aktivitas saraf simpatik akan meningkat jika 
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seseorang memiliki durasi tidur yang pendek sehingga mudah stres 

yang dapat berakibat pada naiknya tekanan darah (Chen et al, 2015). 

Seseorang yang memiliki gangguan kualitas tidur cenderung 

memiliki tekanan darah yang tinggi. Kualitas tidur yang buruk dalam 

jangka panjang dapat meningkatkan indeks masa tubuh dan depresi 

pada orang dewasa (Lu et al, 2015). 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang sering 

menimbulkan gangguan seperti rasa nyeri atau pusing, sehingga 

seseorang dengan penyakit hipertensi cenderung akan terbangun 

pada pagi hari akibat rasa ketidaknyamanan atau rasa pusing 

tersebut. Ketidaknyamanan inilah yang kemudian menyebabkan 

kurangnya jumlah waktu tidur dan menimbulkan kualitas tidur yang 

buruk dan dapat berakibat pada naiknya tekanan darah (Alfi, 2018). 

Kebiasaan tidur yang buruk merupakan faktor risiko kejadian 

hipertensi. Penelitian Roshifanni (2016) menemukan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara kualitas tidur dengan kejadian 

hipertensi. Orang yang memiliki kualitas tidur buruk berisiko 9,02 

kali lebih besar mengalami hipertensi daripada orang yang memiliki 

kualitas tidur baik. 
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II.5 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Kerangka Teori 
Sumber: Modifikasi dari A Global Brief on Hypertension, WHO (2013), dan  

Kemenkes RI (2013) 
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Gambar III.1 Kerangka Konsep 

III.2 Variabel Penelitian 

III.2.1 Variabel bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang berhubungan atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 

2016). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pola makan 

Kejadian hipertensi pada usia dewasa 

muda (20-44 tahun) di wilayah kerja 

Puskesmas Kampung Dalam  

Pontianak Timur 
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(lemak, natrium), aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan kebiasaan 

istirahat. 

III.2.2 Variabel terikat  

Variabel terikat yaitu variabel yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (20-

44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam Pontianak 

Timur. 

IV.3 Definisi Operasional 

Tabel III.1 

Definisi Operasional 

 

No Variabel Penelitian Definisi Operasional 
Cara 

Pengukuran 
Alat Ukur Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 

A. Variabel Bebas      

1. Pola makan      
 a. Asupan lemak Jumlah bahan makanan 

yang dikonsumsi 

responden yang 

mengandung zat gizi 
lemak. 

Wawancara FFQ Semi-

kuantitatif 

1. Lebih: 

a. Laki-laki, umur 

19-29 tahun > 91 

g, dan umur 30-
49 > 73 g. 

b. Perempuan, umur 

19-29 tahun > 75 

g, dan umur 30-
49 > 60 g.  

2. Cukup: 

a. Laki-laki, umur 

19-29 tahun ≤ 
91 g, dan umur 

30-49 ≤ 73 g. 

b. Perempuan, umur 

19-29 tahun ≤ 75 
g, dan umur 30-

49 ≤ 60 g.  

(Kemenkes RI, 2013) 

Ordinal 

 b. Asupan natrium Jumlah bahan makanan 

yang dikonsumsi 

responden yang 
mengandung zat gizi 

Wawancara FFQ Semi-

kuantitatif 

1. Lebih, jika asupan 

natrium > 1500 mg. 

2. Cukup, jika asupan 
natrium ≤ 1500 mg. 

Ordinal 
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natrium. (Kemenkes RI, 2013) 

2. Aktivitas fisik Kegiatan fisik yang 
dilakukan responden 

dalam satu hari dari 

waktu bangun tidur 

hingga tidur kembali 
meliputi aktivitas olah 

raga, pekerjaan dan 

aktivitas sehari-hari. 

Wawancara Kuesioner 
aktivitas 

fisik 24 jam 

1. Kurang, jika nilai 
PAL < 1,70. 

2. Cukup, jika nilai PAL 

≥ 1,70. 

(FAO/WHO/ UNU, 
2001) 

Ordinal 

3. Kebiasaan merokok Kebiasaan merokok 

responden dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Wawancara Kuesioner 1. Merokok 

2. Tidak merokok 

 

Ordinal 

4. Kebiasaan istirahat Kebiasaan tidur 

responden yang 
dilakukan sehari 

semalam 

Wawancara Kusioner 1. Tidak cukup, jika < 

6-8 jam. 
2. Cukup, jika ≥ 6-8 

jam.  

Ordinal 

B. Variabel Terikat      

5. Kejadian hipertensi 
pada usia dewasa 

muda (20-44 tahun) 

Kondisi dimana tekanan 
darah seseorang 

melebihi batas normal 

dengan sistole ≥ 140 

mmHg dan diastole ≥ 
90 mmHg. 

Mengukur 
tekanan darah 

responden 

Tensimeter 
Digital 

1. Hipertensi, jika 
sistole ≥ 140 mmHg 

dan diastole ≥ 90 

mmHg. 

2. Tidak hipertensi, jika 
sistole < 140 mmHg 

dan diastole < 90 

mmHg. 

Ordinal 

 

IV.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian 

(Notoatmodjo, 2010). Hipotesis alternatif (Ha) yang diuji pada penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Ada hubungan pola makan (asupan lemak dan natrium) dengan 

kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah 

kerja Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur. 

2. Ada hubungan aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada usia 

dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung 

Dalam Pontianak Timur.  
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3. Ada hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi pada usia 

dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung 

Dalam Pontianak Timur. 

4. Ada hubungan kebiasaan istirahat dengan kejadian hipertensi pada usia 

dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung 

Dalam Pontianak Timur. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

IV.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

rancangan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional 

yaitu pengukuran terhadap variabel independen (pola makan, aktivitas fisik, 

kebiasaan merokok, dan kebiasaan istirahat) dan variabel dependen 

(kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 tahun)) yang dilakukan 

secara bersamaan (Notoatmodjo, 2010). 

IV.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kampung 

Dalam Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Juli-September 2019. 

IV.3 Populasi dan Sampel 

IV.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua pasien usia dewasa muda (20-44 tahun) yang datang 
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memeriksakan kesehatan dan tercatat pada buku registrasi di 

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur Tahun 2019 (Januari-

Juni) sebanyak 3.572 orang dengan pasien hipertensi usia 20-44 

tahun sebanyak 95 orang. 

IV.3.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki pada suatu populasi di mana sampel yang didapatkan harus 

bersifat representatif atau mewakili (Sugiyono, 2016). Jumlah 

sampel minimal dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus 

Lemeshow sebagai berikut: 

               Z²1-α/2 p(1-p)N 

n =  

         d²(N-1) + Z²1-α/2 p(1-p) 

             (1,96)² x 0,224(1-0,224)3.572 

n =  

          (0,10)²(3.572-1) + (1,96)² 0,224(1-0,224) 

       3,84 x 0,224 x 0,776 x 3.572 

n =  

        0,01 x 3.571 + 3,84 x 0,224 x 0,776 

     2.384,25 

n =  

       35,71 + 0,67 
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  2,384,25 

n =  

          36,38 

n = 65,56 ≈ 66 responden 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel minimal yang diperlukan 

Z1-α/2 = Harga normal baku sesuai dengan luas area di bawah 

kurva baku sebesar (1-α/2) α = 0,05 = 1,96 

N = Jumlal populasi = 3.572 orang  

p = Proporsi hipertensi usia 20-44 tahun di Puskesmas 

Kampung Dalam Tahun 2019 = 0,224 (22,4%)  

d = limit dari error atau presisi absolut = 0,10 (Riwidikdo, 

2013) 

Berdasarkan hasil perhitungan sampel tersebut, maka sampel 

yang digunakan sebanyak 66 orang. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2016). Sampel tersebut diambil dengan memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi sebagai berikut: 
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1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi 

responden untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Kriteria 

inklusi dalam penelitian ini adalah: 

a. Pasien usia dewasa (20-44 tahun) yang datang memeriksakan 

kesehatan ke Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur. 

b. Bersedia dijadikan subjek penelitian. 

c. Berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam 

Pontianak Timur. 

d. Dapat berkomunikasi dengan baik. 

2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah syarat eksklusi untuk menjadi 

responden sudah ada tetapi dikeluarkan karena hal tertentu. 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu: 

a. Responden tidak berada di tempat pada saat penelitian 

dilakukan. 

b. Sedang mengkonsumsi obat anti hipertensi. 

c. Tidak menderita penyakit lainnya. 

IV.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

IV.4.1 Teknik pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh 

pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Data primer 

dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua 

orang atau lebih secara langsung. Wawancara dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara tatap muka antara peneliti dan 

responden menggunakan kuesioner. Wawancara menggunakan 

formulir Food Frequency Questionaire (FFQ) semikuantitatif 

untuk mengetahui pola makan (lemak, natrium) yang diolah 

menggunakan program komputer, formulir aktivitas fisik 24 

jam untuk mengetahui aktivitas fisik responden selama 24 jam, 

kuesioner kebiasaan merokok dan kebiasaan istirahat.  

b. Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung 

dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan dengan mengukur tekanan darah 

responden menggunakan tensi meter digital dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 
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1) Responden diminta untuk duduk di kursi yang disediakan 

sekitar 5 menit. 

2) Membalutkan bagian tengah tangan atau sekitar 3 cm dari 

lekuk siku bagian dalam dengan selubung tensi meter 

dengan kencang namun jangan terlalu kencang sebab akan 

mempengaruhi kualitas pembacaan terhadap tensi meter. 

3) Memastikan katup pelepas udara sudah tertutup. 

4) Mengatur tekanan yang diberi tensi meter 30 sampai 40 

mmHg lebih tinggi dari pembacaan sistole yang terakhir, 

misalnya apabila tensi responden yang sebelumnya adalah 

120/80 mmHg maka diatur tekanan yang akan diberi tensi 

meter 160 mmHg. 

5) Apabila prosesnya berjalan benar, maka secara perlahan 

selubung akan mengembang serta ketika sudah mencapai 

tekanan yang ditentukan secara perlahan selubung akan 

mengempis antara 2 sampai 5 mmHg/detik. Angka tersebut 

akan ditunjukkan pada layar tensi meter. 

6) Mencatat angka yang ditunjukkan pada layar tensi meter 

serta melakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Apabila 

angka lebih tinggi berarti tekanan sistole dan jika rendah 

berarti tekanan diastole. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik studi 

dokumen yaitu data kejadian hipertensi dari Dinas Kesehatan 

Kota Pontianak dan Puskesmas Kampung Dalam Pontianak 

Timur, foto-foto dokumentasi penelitian, buku-buku, jurnal-

jurnal, dan artikel-artikel dari internet yang ada kaitannya dengan 

masalah penelitian. 

IV.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

IV.5.1 Teknik pengolahan data 

Data yang diperoleh akan diolah menggunakan program 

komputer. Tahapan pengolahan data sebagai berikut: 

1. Editing 

Editing adalah pemeriksaan data dan perbaikan isi kuesioner yang 

telah diedit melihat kelangkapan data yang diinginkan oleh 

peneliti. 

2. Coding 

Coding dilakukan dengan memberi tanda pada kuesioner dan 

mengelompokan hasil pengumpulan data sesuai dengan jenisnya 

secara terpisah, dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses 

pengolahan data. Hasil coding sebagai berikut: 
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a. Variabel terikat, yaitu kejadian hipertensi pada usia dewasa 

muda (20-44 tahun): 

Kode 1 = Hipertensi, jika sistole ≥ 140 mmHg dan diastole  

 ≥ 90 mmHg. 

Kode 2 = Tidak hipertensi, jika sistole < 140 mmHg dan 

diastole  

 < 90 mmHg. 

b. Variabel bebas, yaitu: 

1) Asupan lemak: 

Kode 1 = Lebih, laki-laki umur 19-29 tahun > 91 g, dan 

umur 30-49 > 73 g; dan perempuan umur 19-29 tahun > 75 

g, dan umur 30-49 > 60 g.  

Kode 2 = Cukup, laki-laki umur 19-29 tahun ≤ 91 g, dan 

umur 30-49 ≤ 73 g; dan perempuan umur 19-29 tahun ≤ 75 

g, dan umur 30-49 ≤ 60 g. 

2) Asupan natrium: 

Kode 1 = Lebih, jika asupan natrium > 1500 mg. 

Kode 2 = Cukup, jika asupan natrium ≤ 1500 mg. 

3) Aktivitas fisik 

Kode 1 = Kurang, jika nilai PAL < 1,70. 

Kode 2 = Cukup, jika nilai PAL ≥ 1,70. 

 



59 
 

 
 

4) Kebiasaan merokok 

Kode 1 = Merokok. 

Kode 2 = Tidak merokok. 

5) Kebiasaan istirahat 

Kode 1 = Tidak cukup, jika < 6-8 jam. 

Kode 2 = Cukup, jika ≥ 6-8 jam. 

3. Scoring 

Pemberian skor masing-masing item pertanyaan dalam kuesioner. 

4. Tabulating 

Tabulasi yaitu mencatat atau entri data ke dalam tabel induk 

penelitian. Tabulasi dari masing-masing variabel dilakukan 

dengan menghitung distribusi frekuensi dan prosentasi serta 

membuat tabulasi silang antara variabel bebas dan terikat.  

5. Processing 

Processing yaitu pemrosesan data yang dilakukan dengan cara 

mengentri data dari kuesioner ke paket program komputer.  

6. Cleaning 

Cleaning, yaitu membersihkan data yang merupakan kegiatan 

pengecekan kembali data yang sudah di entri apakah ada 

kesalahan atau tidak.  

7. Analiting 

Analiting yakni fase pengolahan data hasil riset kegiatan analisa. 

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah 
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terkumpul secara sistematis dan terperinci sehingga mudah 

dipahami. Analisis dilakukan pada variabel-variabel penelitian. 

IV.5.2 Teknik penyajian data 

Data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi dan persentase antar variabel yang disertai dengan narasi. 

IV.6 Teknik Analisis Data 

IV.6.1 Analisis univariat 

Analisis univariat adalah analisa dengan menampilkan variabel 

yang ada untuk mendeskripsikan jumlah dan sebaran variabel subjek 

penelitian. Analisis ini dilakukan dengan tabulasi, hasilnya berupa 

persentase dan frekuensi (Notoatmodjo, 2010). Analisis univariat 

dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan pola makan 

(asupan lemak dan natrium), aktivitas fisik, kebiasaan merokok, 

kebiasaan istirahat, dan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda 

(20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam 

Pontianak Timur yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi (statistik deskriptif) disertai dengan narasi. 

IV.6.2 Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel (independen 

dan dependen yang telah didistribusikan dalam analisis univariat) 

yang diduga berhubungan atau berkolerasi (Notoatmodjo, 2010). 
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Analisis bivariat dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan gaya hidup (pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan 

merokok, dan kebiasaan istirahat dengan kejadian hipertensi pada 

usia dewasa muda (20-44) tahun di wilayah kerja Puskesmas 

Kampung Dalam Pontianak Timur.  

Analisis bivariat yang digunakan adalah uji Chi Square untuk 

melihat keterkaitan hubungan antar variabel dengan derajat 

kepercayaan (CI) 95%. Kriteria keputusan dilakukan dengan 

membandingkan nilai p value dari hasil Chi Square dengan α = 0,05 

sebagai berikut:  

a. Jika p value ≤ α (0,05), maka H0 ditolak, Ha diterima artinya 

terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

b. Jika p value > α (0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya 

tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

Hasil analisis bivariat akan ditampilkan dalam tabel 2x2. 

Ukuran asosiasi yang digunakan untuk menilai hubungan variabel 

bebas terhadap variabel terikat menggunakan Prevalence Ratio (PR) 

dengan tingkat kepercayaan (confidence interval = CI) 95% (α = 

0,05). Interpretasi nilai PR didasarkan pada parameter sebagai 

berikut: 

 



62 
 

 
 

a. Jika PR = 1, artinya variabel bebas bukan merupakan faktor 

risiko. 

b. Jika PR > 1 dan confidence interval tidak mencakup angka 1, 

artinya variabel bebas merupakan faktor risiko. 

c. Jika PR < 1 dan confidence interval tidak mencakup angka 1, 

artinya variabel bebas merupakan faktor protektif atau faktor 

pencegah. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

V.1 Hasil 

V.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. 

Luas wilayah Kota Pontianak mencapai 107,82 km² terdiri dari 6 

kecamatan dan 29 kelurahan. Kota Pontianak dilalui oleh garis 

khatulistiwa, yaitu terletak pada 0° 02’ 24” Lintang Utara sampai 

dengan 0° 05’ 37” Lintang Selatan, dan 109° 16’ 25” Bujur Timur 

sampai dengan 109° 23’ 01” Bujur Timur. Ketinggian Kota 

Pontianak berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter di atas permukaan 

laut (mdpl) (BPS Kota Pontianak, 2019). 

Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan 

wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu: 

 Bagian Utara: Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. 

 Bagian Selatan: Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai 

Kakap Kabupaten Kubu Raya. 

 Bagian Barat: Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya 

 Bagian Timur: Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya (BPS Kota Pontianak, 2019). 
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Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah 

terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (35,52%), diikuti oleh 

Kecamatan Pontianak Barat (15,71%), Kecamatan Pontianak Kota 

(14,39%), Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75%), Kecamatan 

Pontianak Selatan (13,49%), dan Kecamatan Pontianak Timur 

(8,14%) (BPS Kota Pontianak, 2019).  

Lokasi penelitian salah satunya di Puskesmas Kampung Dalam 

Pontianak Timur Puskesmas Kampung Dalam merupakan salah satu 

puskesmas yang terletak di Kecamatan Pontianak Timur, dengan 

luas wilayah yang menjadi binaan Puskesmas Kampung Dalam yang 

luasnya 283,50 Km². Wilayah binaan Puskesmas Kampung Dalam 

meliputi dua kelurahan yaitu Kelurahan Dalam Bugis dan Kelurahan 

Tanjung Hilir (Puskesmas Kampung Dalam, 2018).  

Wilayah binaan Puskesmas Kampung Dalam di Kelurahan 

Dalam Bugis memiliki 16 rukun warga dan 78 rukun tetangga 

dengan luas wilayah 198 Km², sedangkan Kelurahan Tanjung Hilir 

memiliki 10 rukun warga dan 40 rukun tetangga dengan luas wilayah 

85,50 Km² (Puskesmas Kampung Dalam, 2018). Adapun batas-batas 

wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam sebagai berikut: 

- Bagian Utara : Kelurahan Tanjung Hulu 

- Bagian Selatan : Sungai Kapuas 

- Bagian Timur : Sungai Landak 
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- Bagian Barat : Kelurahan Tambelan Sampit 

Pelayanan kesehatan yang baik ditentukan oleh tersedianya 

sumber daya kesehatan dan sarana serta prasarana kesehatan yang 

cukup serta sesuai dengan standar yang ditetapkan, memenuhi syarat 

dan sesuai kebutuhan, dengan demikian pelayanan kesehatan 

diharapkan dapat berjalan dengan baik. Jenis pelayanan yang ada di 

Puskesmas Kampung Dalam kepada masyarakat sebagai berikut: 

1. Pelayanan loket: Registrasi pelayanan, registrasi rujukan, 

pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi kesehatan. 

2. Poli umum: Penanganan kegawat daruratan, pemeriksaan 

kesehatan, pemeriksaan haji, penatalaksanaan 

ISPA/malaria/kusta, pelayanan santun lansia, dan penatalaksanaan 

kesehatan kerja dan jiwa. 

3. Klinik remaja dan IMS: Pelayanan kesehatan peduli remaja, 

konseling remaja, pemeriksaan dan skrining, konseling IV AIMS, 

dan HIV-AIDS. 

4. KIA, KB dan Poned: Pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas 

dan bayi baru lahir, konseling dan penanganan program kekerasan 

terhadap perempuan dan anak, kelas ibu hamil, dan persalinan. 

5. Poli gigi: Penambalan gigi, pencabutan gigi, pembersihan karang 

gigi dan konseling UKGS. 
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6. SDITK dan MTSB: Pemeriksaan kesehatan anak, imunisasi dasar 

bayi usia 0-12 bulan, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), 

dan SDITK bayi dan balita. 

7. Laboratorium: Pemeriksaan darah (Hb, golongan darah, 

trombosit, gula darah, kolesterol dan asam urat), pemeriksaan 

urine lengkap, pemeriksaan TB, dan skrining IMS. 

8. Klinik sanitasi: Konseling sanitasi, program PHBS, 

pemberantasan sarang nyamuk, pemantauan jentik berkala, dan 

pemeriksaan kawasan dan lingkungan. 

9. Ruang gizi: Deteksi tumbuh kembang anak, pemantauan status 

gizi, kelas gizi, klinik sanitasi, dan penanganan gizi buruk/kurang. 

10. Ruang obat: Pelayanan obat generik, informasi tanaman obat 

keluarga, dan informasi pengobatan tradisional. 

Sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor 

pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas 

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah sumber 

daya kesehatan di Puskesmas Kampung Dalam pada tahun 2019 

sebanyak 31 orang terdiri dari 1 Kepala Puskesmas, 2 Dokter 

Umum, 2 Tenaga Kesehatan Masyarakat, 11 Bidan, 3 Perawat, 1 

Perawat Gigi, 1 Sanitarian, 2 Nutrisionis, 2 Analis Kesehatan, 1 

Tenaga Farmasi, 1 Tenaga Fungsional Umum, dan 4 Pengelola 

Administrasi Umum. 
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Keberhasilan Puskesmas dalam mencapai tujuannya juga 

tergantung pada sarana dan prasarana yang disediakan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Kampung Dalam tahun 2019 

terdiri dari 1 bangunan Puskesmas, 3 ruang kantor, 30 ruang 

pelayanan, 1 Pustu, 16 Posyandu balita, 2 Posyandu lansia, dan 1 

mobil Ambulance. Semua sarana dan prasarana tersebut dalam 

kondisi baik. 

V.1.2 Gambaran Proses Penelitian 

Tahapan proses penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan yang dilakukan adalah: 

a. Mempersiapkan kuesioner yang akan digunakan untuk 

wawancara dengan responden yang terlebih dahulu melakukan 

konsultasi dengan pembimbing pertama dan kedua sampai 

kuesioner dinyatakan siap digunakan untuk wawancara. 

b. Mengurus dan mengajukan permohonan surat izin penelitian 

kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Pontianak yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Kampung 

Dalam dengan nomor: 0494/II.3.AU.15/A/2019, tanggal 15 

Juli 2019 untuk mendapatkan izin penelitian. 

c. Menyiapkan kamera/foto untuk dokumentasi penelitian. 
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d. Menyiapkan peralatan penelitian seperti lembar kuesioner yang 

sudah diperbanyak sesuai dengan jumlah responden dan tensi 

meter untuk mengukur tekanan darah responden. 

2. Tahap pelaksanaan 

Penelitian dilakukan setelah peneliti mendapatkan izin dari 

Puskesmas Kampung Dalam dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Menemui responden sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi 

sebanyak 66 orang. Peneliti menemui responden di rumahnya 

masing-masing pada tanggal 31 Juli-25 Agustus 2019.  

b. Melakukan pengisian kuesioner yang didampingi dan dibantu 

oleh peneliti untuk memudahkan responden menjawab 

pertanyaan yang diajukan sekaligus melakukan pengukuran 

dan pencatatan tekanan darah responden pada tanggal 31 Juli-

25 Agustus 2019. 

c. Mengambil dokumentasi penelitian berupa foto atau gambar 

menggunakan kamera digital pada saat responden sedang 

mengisi kuesioner dan melakukan pengukuran tekanan darah. 

d. Melakukan pengecekan kuesioner satu per satu untuk melihat 

apakah kuesioner yang diisi sudah lengkap, tidak diisi, atau 

diisi lebih dari satu. Pengecekan dilakukan agar data yang 

dikumpulkan dapat diolah dan dianalisis. 

e. Melaporkan kepada Kepala Tata Usaha Puskesmas Kampung 

Dalam bahwa penelitian telah selesai dilakukan. Pihak 
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Puskesmas Kampung Dalam kemudian memberikan surat 

keterangan telah selesai mengadakan penelitian. 

3. Tahap akhir 

Tahap akhir adalah melakukan analisis data terhadap hasil 

penelitian meliputi pengolahan hasil kuesioner menggunakan 

program komputer dan analisis data sesuai dengan tujuan 

penelitian. Selanjutnya, menyimpulkan hasil pengolahan data 

sebagai jawaban dari masalah penelitian dan menyusun laporan 

yang dikonsultasikan dengan pembimbing pertama dan kedua. 
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Selesai 

Disetujui 

Alur proses penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.1   Alur Proses Penelitian 

V.1.3 Karakteristik Responden 

1. Jenis kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada 

penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu laki-laki dan 

perempuan, disajikan pada Tabel V.1. 

1. Menyiapkan kuesioner. 

2. Menyiapkan tensimeter. 

3. Menyiapkan alat dokumentasi 

4. Mengurus Surat Izin Penelitian. 

Tahap  

Persiapan 

Tahap  

Pelaksanaan 

Mengajukan permohonan  

izin penelitian ke Puskesmas Kampung 

Dalam Pontianak Timur 

Tahap  

Akhir 

Menemui dan mewawancarai responden 

di rumah dan mengukur tekanan darah 

Meminta surat keterangan telah 

melakukan penelitian di tempat penelitian 

Menghitung dan menetapkan jumlah 

sampel berdasarkan kriteria inklusi & 

eksklusi (66 responden) 

Tabulasi dan pengolahan data  

hasil penelitian 

Melakukan analisis, pembahasan dan 

kesimpulan 
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Tabel V.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin n % 

Laki-laki 37 56,1 

Perempuan 29 43,9 

Jumlah 66 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.1, dapat diketahui proporsi 

responden laki-laki (56,1%) lebih banyak dibandingkan dengan 

responden perempuan (43,9%). 

2. Umur 

Karakteristik responden berdasarkan umur pada penelitian 

ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu 18-24 tahun, 25-34 tahun, 

dan 35-44 tahun (Kemenkes RI, 2018), disajikan pada Tabel 

V.2. 

Tabel V.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 

Umur n % 

18-24 Tahun 9 13,6 

25-34 Tahun 23 34,9 

35-44 Tahun 34 51,5 

Jumlah 66 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.2, dapat diketahui proporsi 

responden yang berumur 35-44 tahun (51,5%) lebih banyak 
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dibandingkan dengan responden yang berumur 25-34 tahun 

(34,9%), dan 18-24 tahun (15,6%). 

3. Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan pada 

penelitian ini dibagi menjadi empat kategori yaitu sekolah dasar 

(SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas 

(SMA), dan perguruan tinggi, disajikan pada Tabel V.3. 

Tabel V.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Pendidikan n % 

SD 21 31,8 

SMP 15 22,7 

SMA 25 37,9 

Perguruan Tinggi 5 7,6 

Jumlah 66 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.3, dapat diketahui proporsi 

responden yang berpendidikan SMA (37,9%) lebih banyak 

dibandingkan dengan responden yang berpendidikan SD 

(31,8%), SMP (22,7%), dan perguruan tinggi (7,6%). 

4. Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada 

penelitian ini dibagi menjadi enam kategori yaitu pegawai 

negeri sipil (PNS), karyawan swasta, mengurus rumah tangga, 
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pedagang, buruh harian, dan tidak bekerja, yang disajikan pada 

Tabel V.4. 

Tabel V.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

Pekerjaan n % 

PNS 3 4,5 

Karyawan swasta 22 33,3 

Mengurus rumah tangga 19 28,8 

Pedagang 7 10,6 

Buruh harian 11 16,7 

Tidak bekerja 4 6,1 

Jumlah 66 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.4, dapat diketahui proporsi 

responden yang bekerja sebagai karyawan swasta (33,3%) lebih 

banyak dibandingkan dengan responden yang mengurus rumah 

tangga (28,8%), buruh harian (16,7%), pedagang (10,6%), tidak 

bekerja (6,1%), dan PNS (4,5%). 

5. Pendapatan 

Karakteristik responden berdasarkan pendapatan pada 

penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu ada dan tidak 

ada, yang disajikan pada Tabel V.5. 
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Tabel V.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

 

Pendapatan n % 

Pendapatan tidak tetap 23 34,8 

Pendapatan tetap  43 65,2 

Jumlah 66 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.5, dapat diketahui proporsi 

responden yang memiliki pendapatan tetap (65,2%) lebih 

banyak dibandingkan dengan responden yang memiliki 

pendapatan tidak tetap (34,8%). 

6. Status perkawinan 

Karakteristik responden berdasarkan status perkawinan 

pada penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu kawin dan 

belum kawin, yang disajikan pada Tabel V.6. 

Tabel V.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

 

Status Perkawinan n % 

Kawin 47 71,2 

Belum kawin 19 28,8 

Jumlah 66 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.6, dapat diketahui proporsi 

responden yang sudah kawin (71,2%) lebih banyak 

dibandingkan dengan responden yang belum kawin (28,8%). 
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V.1.4 Analisis Univariat 

V.1.4.1 Distribusi Frekuensi Pola Makan Responden  

1. Asupan Lemak 

Distribusi frekuensi asupan lemak responden pada 

penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu Lebih (Laki-

laki, umur 19-29 tahun > 91 g, umur 30-49 > 73 g, dan 

Perempuan, umur 19-29 tahun > 75 g, dan umur 30-49 > 60 g), 

Cukup (Laki-laki, umur 19-29 tahun ≤ 91 g, umur 30-49 ≤ 73 

g, dan Perempuan, umur 19-29 tahun ≤ 75 g, dan umur 30-49 ≤ 

60 g) (Kemenkes RI, 2013), disajikan pada Tabel V.7. 

Tabel V.7 

Distribusi Frekuensi Asupan Lemak Responden 

 

Asupan Lemak n % 

Lebih 35 53,0 

Cukup 31 47,0 

Jumlah 66 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.7, dapat diketahui proporsi 

responden yang memiliki asupan lemak lebih (53,0%), lebih 

banyak dibandingkan dengan responden yang memiliki asupan 

lemak cukup (47,0%). Berdasarkan hasil FFQ, jenis asupan 

lemak yang paling banyak dikonsumsi oleh responden yaitu 

masakan bersantan, udang, cumi, minyak kelapa dan mentega. 
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2. Asupan Natrium 

Distribusi frekuensi asupan natrium responden pada 

penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu Lebih, jika 

asupan natrium > 1500 mg, dan Cukup, jika asupan natrium ≤ 

1500 mg (Kemenkes RI, 2013), disajikan pada Tabel V.8. 

Tabel V.8 

Distribusi Frekuensi Asupan Natrium Responden 

 

Asupan Natrium n % 

Lebih 34 51,5 

Cukup 32 48,5 

Jumlah 66 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.8, dapat diketahui proporsi 

responden yang memiliki asupan natrium lebih (51,5%), lebih 

banyak dibandingkan dengan responden yang memiliki asupan 

natrium cukup (48,5%). Berdasarkan hasil FFQ, jenis asupan 

natrium (garam) yang paling banyak dikonsumsi oleh 

responden yaitu mie instan, ikan asin, telur asin, kecap, MSG 

(vetsin) dan garam dapur. 

V.1.4.2 Distribusi Frekuensi Aktivitas Fisik Responden 

Distribusi frekuensi aktivitas fisik responden pada penelitian 

ini dibagi menjadi dua kategori yaitu Kurang jika PAL < 1,70 dan 

Cukup, jika PAL ≥ 1,70, yang disajikan pada Tabel V.9. 
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Tabel V.9 

Distribusi Frekuensi Aktivitas Fisik Responden 

 

Aktivitas Fisik n % 

Kurang 34 51,5 

Cukup 32 48,5 

Jumlah 66 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.9, dapat diketahui proporsi responden 

dengan aktivitas fisik kurang (51,5%) lebih banyak dibandingkan 

responden dengan aktivitas fisik cukup (48,5%). 

V.1.4.3 Distribusi Frekuensi Kebiasaan Merokok Responden 

Distribusi frekuensi kebiasaan merokok responden pada 

penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu Merokok dan Tidak 

merokok, disajikan pada Tabel V.10. 

Tabel V.10 

Distribusi Frekuensi Kebiasaan Merokok Responden 

 

Kebiasaan Merokok n % 

Merokok  35 53,0 

Tidak merokok 31 47,0 

Jumlah 66 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.10, dapat diketahui proporsi responden 

yang merokok (53,0%) lebih banyak dibandingkan dengan 

responden yang tidak merokok (47,0%). 
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Distribusi item-item riwayat merokok responden yang 

merokok disajikan pada Tabel V.11. 

Tabel V.11 

Distribusi Frekuensi Item-item Riwayat Merokok Responden 

 

Indikator n % 

Usia Pertama Kali Merokok   

12-15 Tahun 27 77,1 

16-18Tahun 8 22,9 

Jumlah Rokok yang Dihisap Setiap Hari   

10 batang 6 17,2 

12 batang 18 51,4 

16 batang 11 31,4 

Jenis Rokok yang Dihisap   

Filter 30 85,7 

Kretek 5 14,3 

Berhenti Merokok   

Tidak pernah 35 100,0 

Pernah  0 0,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.11, dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden merokok pada usia yang masih sangat muda 12-15 

tahun (77,1%) yang akan mengakibatkan kesulitan untuk berhenti 

merokok. Sebagian besar responden memiliki kebiasaan merokok 

sebanyak 12 batang perhari (51,4%), sehingga akan semakin 

banyak zat beracun yang masuk ke dalam tubuh. Responden yang 

merokok jenis rokok filter (85,7%) lebih banyak dibandingkan 

responden yang merokok jenis rokok kretek. Semua responden 

yang merokok menunjukkan tidak pernah berhenti merokok. 
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V.1.4.4 Distribusi Frekuensi Kebiasaan Istirahat Responden 

Distribusi frekuensi kebiasaan istirahat responden dibagi 

menjadi dua kategori yaitu Tidak cukup, jika < 6-8 jam, dan 

Cukup, jika ≥ 6-8 jam, disajikan pada Tabel V.12. 

Tabel V.12 

Distribusi Frekuensi Kebiasaan Istirahat Responden 

 

Kebiasaan Istirahat n % 

Tidak cukup 39 59,1 

Cukup 27 40,9 

Jumlah 66 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.12, dapat diketahui proporsi responden 

yang memiliki kebiasaan istirahat tidak cukup (59,1%) lebih 

banyak dibandingkan responden yang memiliki kebiasaan istirahat 

cukup (40,9%). 

Distribusi item-item kebiasaan istirahat responden disajikan 

pada Tabel V.13. 
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Tabel V.13 

Distribusi Frekuensi Item-item Kebiasaan Istirahat Responden 

 

No Indikator 
Ya Tidak 

n % n % 

1 Apakah Anda istirahat/tidur siang 

1-2 jam sehari dalam seminggu? 
25 37,9 41 62,1 

2 Apakah Anda terbangun pada 

waktu tidur malam? 
39 59,1 27 40,9 

3 Apakah Anda tidur secara teratur 

dalam seminggu 6-8 jam pada 

malam hari? 

27 40,9 39 59,1 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.13, dapat diketahui bahwa responden 

memiliki kebiasaan istirahat/tidur tidak baik. Sebagian besar 

responden (62,1%) tidak memiliki kebiasaan istirahat/tidur siang 1-

2 jam sehari dalam seminggu. Selain itu, sebagian besar responden 

(59,1%) juga selalu terbangun pada waktu tidur malam karena 

ingin buang air atau terbangun karena keadaan cuaca panas/dingin. 

Sebagian besar responden (59,1%) tidak tidur secara teratur dalam 

seminggu 6-8 jam pada malam hari disebabkan karena mengalami 

insomnia, menonton TV hingga larut malam, kebiasaan tidur 

sampai larut malam, dan kebiasaan minum kopi sebelum tidur 

malam. 

V.1.4.5 Distribusi Frekuensi Kejadian Hipertensi Responden 

Distribusi frekuensi kejadian hipertensi pada responden 

dibagi menjadi dua kategori yaitu Hipertensi, jika sistole ≥ 140 

mmHg dan diastole ≥ 90 mmHg, dan Tidak hipertensi, jika sistole 
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< 140 mmHg dan diastole < 90 mmHg, yang disajikan pada Tabel 

V.14. 

Tabel V.14 

Distribusi Frekuensi Kejadian Hipertensi Responden 

 

Kejadian Hipertensi n % 

Hipertensi 39 59,1 

Tidak hipertensi 27 40,9 

Jumlah 66 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel V.14, dapat diketahui bahwa proporsi 

responden yang hipertensi (59,1%) lebih banyak dibandingkan 

dengan responden yang tidak hipertensi (40,9%). 

V.1.5 Analisis Bivariat 

V.1.5.1 Hubungan Asupan Lemak dengan Kejadian Hipertensi pada Usia 

 Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas 

 Kampung Dalam Pontianak Timur 

 

Tabel V.15 

Hubungan Asupan Lemak dengan Kejadian Hipertensi pada  

Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja  

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur 

 

Asupan 

Lemak 

Kejadian Hipertensi 

Jumlah p value 
PR  

(CI 95%) Hipertensi 
Tidak 

Hipertensi 

n % n % N % 

0,000 
2,952 

(1,675-5,204) 

Lebih 30 85,7 5 14,3 35 100 

Cukup 9 29,0 22 71,0 31 100 

Jumlah 39 59,1 27 40,9 66 100 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel V.15, menunjukkan responden yang 

asupan lemaknya lebih dan mengalami hipertensi sebesar 85,7% 

cenderung lebih besar dibanding yang asupan lemaknya cukup 

(29,0%). 

Hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p value = 0,000 

< 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan 

yang bermakna antara asupan lemak dengan kejadian hipertensi 

pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas 

Kampung Dalam Pontianak Timur. Nilai Prevalens Ratio (PR) = 

2,952 (95% CI = 1,675-5,204), artinya responden yang memiliki 

asupan lemak lebih, berisiko 2,952 kali lebih besar mengalami 

kejadian hipertensi dibandingkan dengan responden yang memiliki 

asupan lemak cukup. 

V.1.5.2 Hubungan Asupan Natrium dengan Kejadian Hipertensi pada Usia 

 Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas 

 Kampung Dalam Pontianak Timur 

Tabel V.16 

Hubungan Asupan Natrium dengan Kejadian Hipertensi pada  

Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja  

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur 
 

Asupan 

Natrium 

Kejadian Hipertensi 

Jumlah p value 
PR  

(CI 95%) Hipertensi 
Tidak 

Hipertensi 

n % n % N % 

0,000 
3,647 

(1,983-6,706) 

Lebih 31 91,2 3 8,8 34 100 

Cukup 8 25,0 24 75,0 32 100 

Jumlah 39 59,1 27 40,9 66 100 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel V.16, menunjukkan responden yang 

asupan natriumnya lebih dan mengalami hipertensi sebesar 91,2% 

cenderung lebih besar dibanding yang asupan natriumnya cukup 

(25,0%). 

Hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p value = 0,000 

< 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan 

yang bermakna antara asupan natrium dengan kejadian hipertensi 

pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas 

Kampung Dalam Pontianak Timur. Nilai Prevalens Ratio (PR) = 

3,647 (95% CI = 1,983-6,706), artinya responden yang memiliki 

asupan natrium lebih, berisiko 3,647 kali lebih besar mengalami 

kejadian hipertensi dibandingkan dengan responden yang memiliki 

asupan natrium cukup. 

V.1.5.3 Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Hipertensi pada Usia 

 Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas 

 Kampung Dalam Pontianak Timur 

Tabel V.17 

Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Hipertensi pada  

Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja  

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur 
 

Aktivitas 

Fisik 

Kejadian Hipertensi 

Jumlah p value 
PR  

(CI 95%) Hipertensi 
Tidak 

Hipertensi 

n % n % N % 

0,000 
4,303 

(2,223-8,326) 

Kurang 32 94,1 2 5,9 34 100 

Cukup 7 21,9 25 78,1 32 100 

Jumlah 39 59,1 27 40,9 66 100 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel V.17, menunjukkan responden yang 

aktivitas fisiknya kurang dan mengalami hipertensi sebesar 94,1% 

cenderung lebih besar dibanding yang aktivitas fisiknya cukup 

(21,9%). 

Hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p value = 0,000 

< 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan 

yang bermakna antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi 

pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas 

Kampung Dalam Pontianak Timur. Nilai Prevalens Ratio (PR) = 

4,303 (95% CI = 2,223-8,326), artinya responden yang melakukan 

aktivitas fisik kurang, berisiko 4,303 kali lebih besar mengalami 

kejadian hipertensi dibandingkan dengan responden yang 

melakukan aktivitas fisik cukup. 

V.1.5.4 Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Hipertensi pada 

 Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas 

 Kampung Dalam Pontianak Timur 

Tabel V.18 

Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Hipertensi pada  

Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja  

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur 

 

Kebiasaan 

Merokok 

Kejadian Hipertensi 

Jumlah p value 
PR  

(CI 95%) Hipertensi 
Tidak 

Hipertensi 

n % n % N % 

0,001 
2,255 

(1,364-3,727) 

Merokok  28 80,0 7 20,0 35 100 

Tidak merokok 11 35,5 20 64,5 31 100 

Jumlah 39 59,1 27 40,9 66 100 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel V.18, menunjukkan responden yang 

memiliki kebiasaan merokok dan mengalami hipertensi sebesar 

80,0% cenderung lebih besar dibanding yang tidak merokok 

(35,5%). 

Hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p value = 0,001 

< 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan 

yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan kejadian 

hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja 

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur. Nilai Prevalens 

Ratio (PR) = 2,255 (95% CI = 1,364-3,727), artinya responden 

yang merokok, berisiko 2,255 kali lebih besar mengalami kejadian 

hipertensi dibandingkan dengan responden yang tidak merokok. 

V.1.5.5 Hubungan Kebiasaan Istirahat dengan Kejadian Hipertensi pada 

 Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas 

 Kampung Dalam Pontianak Timur 

 

Tabel V.19 

Hubungan Kebiasaan Istirahat dengan Kejadian Hipertensi pada  

Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja  

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur 

 

Kebiasaan 

Istirahat 

Kejadian Hipertensi 

Jumlah p value 
PR  

(CI 95%) Hipertensi 
Tidak 

Hipertensi 

n % n % N % 

0,005 
2,008 

(1,187-3,395) 

Tidak cukup 29 74,4 10 25,6 39 100 

Cukup 10 37,0 17 63,0 27 100 

Jumlah 39 59,1 27 40,9 66 100 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel V.19, menunjukkan responden yang 

memiliki kebiasaan istirahat tidak cukup dan mengalami hipertensi 

sebesar 74,4% cenderung lebih besar dibanding yang memiliki 

kebiasaan istirahat cukup (37,0%). 

Hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p value = 0,005 

< 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan 

yang bermakna antara kebiasaan istirahat dengan kejadian 

hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja 

Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur. Nilai Prevalens 

Ratio (PR) = 2,008 (95% CI = 1,187-3,395), artinya responden 

yang memiliki kebiasaan istirahat tidak cukup, berisiko 2,008 kali 

lebih besar mengalami kejadian hipertensi dibandingkan dengan 

responden yang memiliki kebiasaan istirahat cukup. 

V.2 Pembahasan 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu keadaan ketika 

seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau 

tekanan sistolik lebih tinggi dari 140 mmHg dan diastoliknya di atas 90 

mmHg. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu 

lama dapat menyebabkan kerusakan/gagal ginjal, penyakit jantung koroner, 

stroke bila tidak dideteksi secara dini. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kejadian hipertensi salah 

satunya adalah gaya hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda 

(20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam Pontianak 

Timur dengan faktor yang diteliti yaitu pola makan (lemak dan natrium), 

aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan kebiasaan istirahat. 

V.2.1 Hubungan Asupan Lemak dengan Kejadian Hipertensi pada Usia 

 Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kampung  Dalam 

 

Berdasarkan hasil univariat menunjukkan sebanyak 35 orang 

(53,0%) memiliki asupan lemak lebih, lebih besar dibandingkan 

yang memiliki asupan lemak cukup (47,0%). Responden dengan 

asupan lemak lebih memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan 

sumber lemak jenuh tinggi seperti mie instan, daging ayam dan sapi, 

cumi, udang, mentega, dan beberapa sumber lemak nabati seperti 

minyak kelapa dan santan. Sebagian besar makanan diolah dengan 

cara digoreng, ditumis atau dimasak menggunakan santan. Lemak 

jenuh dalam makanan-makanan tersebut dapat meningkatkan kadar 

kolesterol darah. 

Berdasarkan hasil bivariat menggunakan uji chi-square dapat 

diketahui bahwa ada hubungan yang bermakna asupan lemak dengan 

kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah 

kerja Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur (p value < 0,05). 

Responden yang mengkonsumsi lemak lebih, berisiko 3 kali lebih 
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besar mengalami kejadian hipertensi dibandingkan dengan yang 

mengkonsumsi lemak cukup. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bela (2014), 

menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara asupan lemak 

dengan kejadian hipertensi. Subjek yang memiliki asupan lemak 

lebih cenderung berisiko 3,25 kali lebih tinggi terkena hipertensi 

dibanding yang memiliki asupan lemak cukup (p value = 0,023; OR 

= 3,25). Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan Kartika 

(2016), menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara asupan 

lemak dengan kejadian hipertensi (p value = 0,009; OR = 3,839). 

Konsumsi lemak yang tinggi berpengaruh pada tingginya 

simpanan kolesterol di dalam darah. Simpanan ini nantinya akan 

menumpuk pada pembuluh darah menjadi plaque yang akan 

menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Penyumbatan ini 

menjadikan elastisitas pembuluh darah berkurang sehingga volume 

dan tekanan darah meningkat. Hal inilah yang memicu terjadinya 

hipertensi (Kartika, 2016). 

Pola makan yang salah merupakan salah satu faktor risiko 

yang meningkatkan penyakit hipertensi. Kelebihan asupan lemak 

mengakibatkan kadar lemak dalam tubuh meningkat, terutama 

kolesterol yang menyebabkan kenaikan berat badan sehingga volume 

darah mengalami peningkatan tekanan yang lebih besar (Mahmudah, 
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2015). Kebiasaan mengonsumsi lemak jenuh erat kaitannya dengan 

peningkatan berat badan yang berisiko terjadinya hipertensi. 

Konsumsi lemak jenuh juga meningkatkan risiko aterosklerosis yang 

berkaitan dengan kenaikan tekanan darah (Muhammadun A. , 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa asupan 

lemak lebih merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan 

kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (22-44 tahun). Usia 

dewasa muda yang memiliki gaya hidup dengan mengonsumsi 

asupan lemak lebih dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang 

dianjurkan, berisiko besar mengalami kejadian hipertensi. 

Diharapkan usia dewasa muda yang mengalami hipertensi dapat 

mengubah gaya hidup dengan melakukan diet rendah lemak dan 

membatasi konsumsi makanan lemak jenuh tinggi, seperti masakan 

bersantan, minyak kelapa dan mentega untuk mengendalikan 

tekanan darah dan mencegah komplikasi. 

V.2.2 Hubungan Asupan Natrium dengan Kejadian Hipertensi pada Usia 

 Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kampung  Dalam 

 

Berdasarkan hasil univariat menunjukkan sebanyak 34 orang 

(51,5%) memiliki asupan natrium lebih, lebih besar dibandingkan 

yang memiliki asupan natrium cukup (48,5%). Responden dengan 

asupan natrium lebih memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan 

yang mengandung natrium tinggi, seperti ikan asin, telur asin, mie 
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instan, kecap, MSG (vetsin), garam dapur. Jenis makanan tersebut 

apabila dikonsumsi secara berlebih menyebabkan tekanan darah 

menjadi meningkat dan memicu terjadinya hipertensi karena banyak 

mengandung natrium. 

Berdasarkan hasil bivariat menggunakan uji chi-square dapat 

diketahui bahwa ada hubungan yang bermakna asupan natrium 

dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di 

wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur (p value 

< 0,05). Responden yang mengkonsumsi natrium lebih, berisiko 4 

kali lebih besar mengalami kejadian hipertensi dibandingkan dengan 

yang mengkonsumsi natrium cukup. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2015), 

menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara asupan natrium 

dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (p value = 

0,028). Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh Fadhli 

(2018), menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara 

asupan natrium dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda 

(p value = 0,016). 

Natrium adalah kation utama yang berperan penting dalam 

mempertahankan volume plasma dan ekstraseluler, keseimbangan 

asam-basa, dan fungsi neuromuskular. Asupan natrium yang tinggi 

dapat menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan 
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ekstraseluler meningkat. Tingginya konsumsi garam berdampak 

pada mengecilnya diameter arteri. Kekuatan jantung menjadi lebih 

besar dalam memompa volume darah akan meningkat melalui ruang 

kecil pada diameter arteri dibandingkan keadaan normal sehingga 

menyebabkan hipertensi (Kurniasih, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa asupan 

natrium lebih merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan 

kejadian hipertensi pada usia dewasa muda. Usia dewasa muda (20-

44 tahun) yang memiliki gaya hidup dengan mengonsumsi asupan 

natrium lebih dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan, 

berisiko besar mengalami hipertensi. Diharapkan usia dewasa muda 

yang mengalami hipertensi dapat mengubah gaya hidup dengan 

melakukan diet rendah garam, dan banyak mengonsumsi sayur dan 

buah-buahan, makanan tinggi protein hewani (ikan dan ayam) dan 

nabati (kacang-kacangan) untuk mengontrol tekanan darah.  

V.2.3 Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Hipertensi pada Usia 

 Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kampung  Dalam 

 

Berdasarkan hasil univariat menunjukkan sebanyak 34 orang 

(51,5%) melakukan aktivitas fisik kurang, lebih besar dibandingkan 

yang melakukan aktivitas fisik cukup (48,5%). Berdasarkan hasil 

wawancara menggunakan formulir aktivitas fisik 1 x 24 jam, 

menunjukkan jenis aktivitas fisik kurang yang paling banyak 
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dilakukan oleh responden adalah duduk, berdiri, nonton TV, tidur, 

shalat, jalan kaki, baring, mengepel, menyapu, memasak, dan 

mengobrol. Responden kurang melakukan aktivitas berolahraga rutin 

setiap hari. 

Berdasarkan hasil bivariat menggunakan uji chi-square dapat 

diketahui bahwa ada hubungan yang bermakna aktivitas fisik dengan 

kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah 

kerja Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur (p value < 0,05). 

Responden yang melakukan aktivitas fisik kurang, berisiko 4 kali 

lebih besar mengalami kejadian hipertensi dibandingkan dengan 

yang melakukan aktivitas fisik cukup. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2015) 

menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik 

dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (p value = 

0,000). Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh Sriani 

(2016), menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara 

aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (p 

value = 0,000; OR = 11,147). 

Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh 

dan sistem penunjangnya. Aktivitas fisik memerlukan energi di luar 

kebutuhan untuk metabolisme basal. Selama aktivitas fisik, otot 

membutuhkan energi di luar metabolisme untuk bergerak. Jantung 
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dan paru-paru memerlukan tambahan energi untuk mengantarkan 

zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh untuk mengeluarkan sisa-

sisa dari tubuh. Banyaknya energi yang dibutuhkan bergantung pada 

berapa banyak otot yang bergerak, berapa lama dan berapa berat 

pekerjaan yang dilakukan (Almatsier, 2010). 

Aktivitas fisik terutama berolahraga sangat memengaruhi 

terjadinya hipertensi. Orang yang kurang aktivitas cenderung 

mempunyai frekuensi denyut jantung lebih tinggi sehingga otot 

jantung bekerja lebih keras pada tiap kontraksi. Makin keras dan 

sering otot jantung memompa maka makin besar tekanan yang 

dibebankan pada arteri (Andria, 2013). 

Aktivitas fisik termasuk olah raga diperlukan untuk menjaga 

dan memperbaiki metabolisme tubuh termasuk memperlancar 

peredaran darah, serta membuat tubuh menjadi bugar. Olah raga 

yang dilakukan secara rutin dapat menjaga agar tidak terjadi 

kelebihan berat badan akibat kurangnya aktivitas fisik (Sari, 2017). 

Olah raga banyak bermanfaat khususnya bagi kesehatan 

penderita hipertensi. Olah raga dapat mengurangi hormon kortisol 

yang dapat memicu timbulnya stres, dan dapat meningkatkan 

hormon endorfin yang memberikan rasa bahagia dan rileks. 

Penderita hipertensi dianjurkan untuk melakukan olah raga rutin 

sesuai dengan kemampuannya. Olah raga seperti jalan santai, 
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jogging, bersepeda, atau aerobik yang dilakukan rutin 3-4 kali dalam 

seminggu dalam durasi 30-45 menit secara teratur dapat menurunkan 

tekanan darah tinggi (Sari, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan gaya hidup usia 

dewasa muda yang kurang dalam melakukan aktivitas fisik termasuk 

olah raga dapat mempertinggi risiko kejadian hipertensi. Usia 

dewasa muda yang mengalami hipertensi diharapkan dapat 

melakukan aktivitas fisik harian lebih banyak dan rutin berolahraga 

secara teratur minimal 30 menit dalam sehari dengan melakukan 

olahraga seperti aerobik, jogging, lari, bersepeda, berenang dan 

senam. 

V.2.4 Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Hipertensi pada 

Usia  Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kampung  Dalam 

 

Berdasarkan hasil univariat menunjukkan sebanyak 35 orang 

(53,0%) memiliki kebiasaan merokok, lebih besar dibandingkan 

yang tidak merokok (47,0%). Sebagian besar responden merokok 

pada usia yang relatif muda dengan konsumsi rokok setiap hari 

dalam jumlah yang cukup banyak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

(77,1%) merokok pada usia relatif muda yaitu 12-15 tahun. Ini 

menunjukkan bahwa responden sudah lama merokok, sehingga dapat 

memperparah kejadian hipertensi. Ini sejalan dengan pernyataan 
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Bustan (2007), bahwa dampak rokok memang akan terasa setelah 

10-20 tahun pasca penggunaan. Rokok juga punya dose-response 

effect, artinya semakin muda usia mulai merokok, semakin sulit 

untuk berhenti merokok, maka semakin lama seseorang akan 

memiliki kebiasaan merokok. Hal itu menyebabkan semakin besar 

pula risiko untuk menderita hipertensi. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden 

(82,8%) mengkonsumsi rokok sebanyak 12-16 batang sehari dengan 

rata-rata rokok yang dihisap 13 batang perhari, sehingga berisiko 

terkena hipertensi. Ini sejalan dengan pernyataan Sunyoto (2010), 

bahwa zat kimia dalam rokok bersifat kumulatif, sehingga perokok 

berat yang merokok lebih dari 10 batang tiap harinya akan lebih 

cepat menerima dampak yang ditimbulkan oleh rokok. Semakin 

banyak jumah rokok yang dihisap maka semakin banyak juga zat 

bracun yang masuk ke dalam tubuh yang bisa meningkatkan 

kejadian hipertensi. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan sebagian besar 

responden (85,7%) merokok jenis rokok filter mengalami hipertensi. 

Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Narayana (2013) 

menunjukkan sebagian besar responden (60,9%) yang merokok 

dengan jenis rokok filter mengalami hipertensi. Ini dikuatkan dengan 

penyataan Sunyoto (2015), pemakaian filter dalam rokok sangatlah 

berpengaruh karena dapat menekan jumlah nikotin yang masuk ke 
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dalam tubuh perokok. Semakin banyak jumlah nikotin yang masuk 

ke dalam tubuh akan meningkatkan kejadian hipertensi. 

Berdasarkan hasil bivariat menggunakan uji chi-square dapat 

diketahui bahwa ada hubungan yang bermakna kebiasaan merokok 

dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di 

wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur (p value 

< 0,05). Responden yang memiliki kebiasaan merokok, berisiko 2 

kali lebih besar mengalami kejadian hipertensi dibandingkan dengan 

yang tidak merokok. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustina (2015), 

menunjukkan ada hubungan yang bermakna kebiasaan merokok 

dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (p value = 0,017; 

OR = 3,14). Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh Sriani 

(2016), menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara 

kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa 

muda (p value = 0,000; OR = 15,471). 

Zat-zat kimia beracun dalam rokok dapat mengakibatkan 

tekanan darah tinggi atau hipertensi. Salah satu zat beracun tersebut 

yaitu nikotin, dimana nikotin dapat meningkatkan adrenalin yang 

membuat jantung berdebar lebih cepat dan bekerja lebih keras, 

frekuensi denyut jantung meningkat dan kontraksi jantung 

meningkat sehingga tekanan darah meningkat (Aula, 2010). 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan gaya hidup usia 

dewasa muda yang memiliki kebiasaan merokok dapat mempertinggi 

risiko kejadian hipertensi. Usia dewasa muda yang mengalami 

hipertensi diharapkan dapat berhenti merokok untuk menghindari 

komplikasi dan melakukan terapi minum air putih 6-12 gelas per hari 

untuk membantu mengeluarkan nikotin di dalam tubuh. 

V.2.5 Hubungan Kebiasaan Istirahat dengan Kejadian Hipertensi pada Usia 

 Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kampung  Dalam 

 

Berdasarkan hasil univariat menunjukkan sebanyak 39 orang 

(59,1%) memiliki kebiasaan istirahat tidak cukup (< 6-8 jam sehari), 

lebih besar dibandingkan yang memiliki kebiasaan istirahat cukup 

(48,5%). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

(62,1%) tidak memiliki kebiasaan istirahat/tidur siang 1-2 jam sehari 

dalam seminggu. Hal ini disebabkan karena responden bekerja 

sehingga tidak dapat istirahat/tidur siang 1-2 jam setiap hari. 

Sebagian besar responden (59,1%) juga memiliki kualitas tidur 

kurang baik. Hal ini disebabkan karena selalu terbangun pada waktu 

tidur malam karena ingin buang air atau terbangun karena keadaan 

cuaca panas/dingin. Ini menyebabkan berkurangnya waktu tidur 

responden, sehingga dapat memengaruhi kualitas istirahat. 



98 
 

 
 

Responden sebagian besar (59,1%) juga tidak tidur secara 

teratur dalam seminggu 6-8 jam pada malam hari. Hal ini disebabkan 

karena mengalami insomnia, menonton TV hingga larut malam, 

kebiasaan tidur sampai larut malam, dan kebiasaan minum kopi 

sebelum tidur malam. Kondisi ini menyebabkan buruknya kualitas 

tidur/istirahat responden setiap hari. 

Berdasarkan hasil bivariat menggunakan uji chi-square dapat 

diketahui bahwa ada hubungan yang bermakna kebiasaan istirahat 

dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda (20-44 tahun) di 

wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur (p value 

< 0,05). Responden yang memiliki kebiasaan istirahat tidak baik (< 

6-8 jam setiap hari), berisiko 2 kali lebih besar mengalami kejadian 

hipertensi dibandingkan dengan yang memiliki kebiasaan istirahat 

baik (≥ 6-8 jam setiap hari). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lu, et al (2015), 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kualitas 

tidur dengan kejadian hiperensi (p value = 0,00). Penelitian dengan 

hasil yang sama dilakukan Susilawati (2018), menunjukkan ada 

hubungan yang bermakna kebiasaan kualitas tidur dengan kejadian 

hipertensi pada usia dewasa muda (p value = 0,014).  

Kualitas tidur seseorang yang buruk atau memiliki kebiasaan 

durasi tidur yang pendek memiliki hubungan terhadap terjadinya 
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peningkatan tekanan darah seseorang. Kualitas dan kuantitas tidur 

yang buruk menyebabkan gangguan secara fisik, rusaknya memori 

dan kemampuan kognitif seseorang. Kualitas dan kuantitas tidur 

yang buruk jika dibiarkan dan terus-menerus terjadi dalam waktu 

yang lama akan menyebabkan komplikasi yang lebih berbahaya 

seperti serangan jantung, stroke, sampai permasalahan pada 

psikologis seperti depresi atau gangguan perasaan yang lainnya 

(Alfi, 2018). 

Durasi tidur yang terlalu lama atau terlalu singkat merupakan 

faktor risiko tekanan darah tinggi. Orang dengan waktu tidur yang 

kurang akan menjadi kurang fokus ketika melakukan aktivitas, 

merasa mudah lelah, serta memiliki mood yang buruk. Kurang tidur 

yang berlangsung dalam jangka waktu lama akan berdampak pada 

meningkatnya tekanan darah. Aktivitas saraf simpatik akan 

meningkat jika seseorang memiliki durasi tidur yang pendek 

sehingga orang tersebut mudah stres yang dapat berakibat pada 

naiknya tekanan darah (Chen, et al, 2015). 

Salah satu faktor dari kualitas tidur yang buruk yaitu kebiasaan 

durasi tidur yang pendek juga dihubungkan dengan peningkatan 

tekanan darah. Kebutuhan waktu tidur bagi setiap orang adalah 

berlainan, tergantung pada kebiasaan yang dibawa selama 

perkembangannya menjelang dewasa, aktifitas pekerjaan, usia dan 

kondisi kesehatan (Fatmawati, 2017). 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan gaya hidup usia 

dewasa muda yang memiliki kebiasaan istirahat tidak cukup dapat 

mempertinggi risiko kejadian hipertensi. Usia dewasa muda yang 

mengalami hipertensi diharapkan dapat mengatur pola tidur dengan 

durasi tidur malam 6-8 jam dan menghindarkan diri kebiasaan buruk 

sebelum tidur seperti nonton televisi sampai larut malam, minum 

kopi sebelum tidur, dan aktivitas lainnya yang dilakukan sebelum 

tidur. 

V.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Terjadinya bias recall karena keterbatasan daya ingat responden. 

2. Pengukuran aktivitas fisik hanya 1 kali. 

3. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional untuk mengetahui 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada usia 

dewasa muda (20-44 tahun), oleh karena itu untuk hasil yang lebih baik 

dan representatif menggunakan desain case control. 
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BAB VI 

PENUTUP 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5. Ada hubungan asupan lemak dengan kejadian hipertensi pada usia 

dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung 

Dalam Pontianak Timur (p value = 0,000; PR = 2,952; 95% CI = 1,675-

5,204). 

6. Ada hubungan asupan natrium dengan kejadian hipertensi pada usia 

dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung 

Dalam Pontianak Timur (p value = 0,000; PR = 3,647; 95% CI = 1,983-

6,706). 

7. Ada hubungan aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada usia 

dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung 

Dalam Pontianak Timur (p value = 0,000; PR = 4,303; 95% CI = 2,223-

8,326).  

8. Ada hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi pada usia 

dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung 

Dalam Pontianak Timur (p value = 0,001; PR = 2,255; 95% CI = 1,364-

3,727). 

9. Ada hubungan kebiasaan istirahat dengan kejadian hipertensi pada usia 

dewasa muda (20-44 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Kampung 



 
 
 

 
 

Dalam Pontianak Timur (p value = 0,005; PR = 2,008; 95% CI =1,187-

3,395). 

 

VI.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Usia Dewasa Muda (20-44 Tahun) 

a. Mengatur pola makan sesuai dengan gizi seimbang dengan cara 

melakukan diet rendah lemak dan natrium (garam) disertai dengan 

konsumsi buah dan sayur.  

b. Lebih banyak melakukan aktivitas fisik terutama berolah raga setiap 

hari 30-40 menit. 

c. Berhenti merokok untuk menghindari komplikasi dan melakukan 

terapi minum air putih 6-12 gelas per hari untuk membantu 

mengeluarkan nikotin di dalam tubuh. 

d. Mengatur pola tidur dengan durasi tidur malam 6-8 jam sehari.  

2. Bagi Puskesmas Kampung Dalam Pontianak Timur 

a. Meningkatkan promosi kesehatan tentang hipertensi dan faktor-faktor 

risiko hipertensi dengan menggunakan berbagai media, seperti poster, 

leaflet, dan sebagainya. 

b. Melakukan penyuluhan khususnya tentang asupan makanan sesuai 

porsi yang seimbang untuk mengatasi dan mengontrol tekanan darah.  

 

 



 
 
 

 
 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Menambah variabel lain selain variabel dalam penelitian ini, seperti 

kebiasaan minum kopi, tingkat stres, diet rendah serat dan sebagainya. 

b. Menggunakan desain case control untuk hasil yang lebih baik. 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

 

 Menyatakan bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini yang 

berjudul “Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Hipertensi Pada Usia 

Dewasa Muda (20-44 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Dalam 

Pontianak Timur”, yang akan dilakukan oleh Agung Supratman Mahasiswa 

Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. 

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa 

paksaan dari pihak manapun. 

 

 

 

Peneliti, 

 

 

 

 

 

(Agung Supratman) 

NPM: 141510063 

 Pontianak,                        2019 

 

Responden, 

 

 

 

 

 

(…………………………….) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

LEMBAR KUESIONER  

HUBUNGAN GAYA HIDUP DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA 

USIA DEWASA MUDA (20-44 TAHUN) DI WILAYAH KERJA  

PUSKESMAS KAMPUNG DALAM  

PONTIANAK TIMUR 

 

Tanggal Wawancara :      (Diisi oleh peneliti) 

No Responden :     (Diisi oleh peneliti) 

Lokasi Wawancara :  

A. DATA RESPONDEN 

1. Nama :  

2. Alamat : 

3. Jenis Kelamin :   1.  Laki-laki  2.   Perempuan 

4. Umur : ……….. Tahun 

5. Pendidikan :   1. Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD 

  2. SD 

  3. SMP 

  4. SMA 

  5. Perguruan Tinggi 

  6. Lainnya, sebutkan: ……………………………… 

6. Pekerjaan : 1. PNS/Pensiunan 

  2. POLRI/TNI/Pensiunan 

  3. Karyawan Swasta 

  4. Mengurus rumah tangga 

  5. Pedagang 

  6. Tidak bekerja 

  7. Lainnya, sebutkan: ……………………………… 

7. Pendapatan : Rp. …………………..…… Perbulan  

8. Status Perkawinan : 1. Kawin 2.  Belum kawin 

 



 
 
 

 
 

B. FORMULIR FOOD FREQUENCY QUESTIONAIRE (FFQ) 

 

Nama Responden :  

Jenis Kelamin :  

Umur :  

Hari/tanggal wawancara :  

Lokasi Wawancara : 

Makanan/Bahan Makanan 

Frekuensi Makan Porsi Makan 

kali/ 

hari 

kali/ 

mgg 

kali/ 

bln 

kali/ 

thn 

Tidak 

pernah 
URT 

Gram/

hari 

1. Sumber Natrium dan Lemak        

a. Ikan asin        

b. Telur asin        

c. Minyak sayur        

d. Minyak kelapa        

e. Mie instan        

f. Ikan kaleng        

g. Jeroan        

h. Udang        

i. Cumi        

j. Kepiting        

k. Masakan bersantan        

l. Daging ayam        

m. Daging sapi        

n. Daging kambing        

o. Kecap        

p. MSG        

q. Garam dapur        

r. Lain-lain:        

1)         

2)         

3)         

4)         

5)         

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Makanan/Bahan Makanan 

Frekuensi Makan Porsi Makan 

kali/ 

hari 

kali/ 

mgg 

kali/ 

bln 

kali/ 

thn 

Tidak 

pernah 
URT 

Gram/

hari 

2. Buah dan Sayur        

a. Kacang panjang        

b. Daun singkong        

c. Bayam        

d. Tauge        

e. Kangkung        

f. Pepaya        

g. Pisang        

h. Durian        

i. Lain-lain:        

1)         

2)         

3)         

4)         

5)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

C. FORMULIR AKTIVITAS FISIK 1 X 24 JAM 

 

 

Nama Responden :  

Jenis Kelamin :  

Umur :  

Hari/tanggal wawancara :  

Lokasi Wawancara : 

 
 

No Jenis Aktivitas Fisik  
Frekuensi 

(Kali) 

Durasi 

(Menit) 

1. Tidur   

2. Mandi   

3. Berpakaian   

4. Shalat   

5. Mengobrol    

6. Makan   

7. Berdiri   

8. Menulis    

9. Duduk   

10. Baring   

11. Nonton TV   

12. Cuci baju   

13. Menyetrika   

14. Cuci piring   

15. Berkebun   

16. Mengepel   

17. Menyapu   

18. Memasak   

19. Bermotor   

20. Jalan kaki   

21. Jogging   

22. Naik turun tangga   

23. Bersepeda    

24. Aktivitas lain-lain:   

 a.    

 b.    

 c.    

 d.    

 e.    

    



 
 
 

 
 

D.  KEBIASAAN MEROKOK 

1. Apakah Anda merokok? 

a. Ya   

b. Tidak  (Stop) 

2. Jika ya, sejak usia berapa Anda pertama kali merokok? ……..… tahun 

3. Berapa batang yang anda hisap setiap hari? ………..… batang/hari.  

4. Jenis rokok apa yang Anda konsumsi? 

a. Filter 

b. Kretek  

c. Lainnya, sebutkan: ………………………… 

5. Apakah Anda pernah berhenti merokok sebelumnya?  

a. Pernah  

b. Tidak Pernah  (Stop) 

6. Jika pernah, sejak kapan Anda berhenti merokok? 

…………………………………………………………………………….. 

7. Apakah alasan Anda berhenti merokok?  

……………………………………..………………………………………

…………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

E. KEBIASAAN ISTIRAHAT 

1. Apakah Anda istirahat/tidur siang 1-2 jam sehari dalam seminggu? 

a. Ya  

b. Tidak  

2. Jika tidak, apakah yang menyebabkan Anda tidak bisa istirahat tidur 

siang 1-2 jam sehari dalam seminggu? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

3. Apakah Anda terbangun pada waktu tidur malam? 

a. Ya 

b. Tidak 



 
 
 

 
 

4. Jika ya, Apakah yang menyebabkan Anda terbangun pada waktu tidur 

malam? 

…………………………………………..…………………………………

…………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………….. 

5. Apakah Anda tidur secara teratur dalam seminggu 6-8 jam pada malam 

hari? 

b. Ya 

c. Tidak 

6. Jika tidak, Apakah yang menyebabkan ada tidak bisa tidur secara teratur 

dalam seminggu 6-8 jam pada malam hari? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI  

HASIL PENGUKURAN TEKANAN DARAH RESPONDEN  

(USIA DEWASA MUDA 20-44 TAHUN)  

DI PUSKESMAS KAMPUNG DALAM  

PONTIANAK TIMUR  

TAHUN 2019 

 

Lokasi observasi :  

Hari/tanggal observasi :  

Waktu Pengukuran :  

No Nama Responden 
Jenis 

Kelamin 
Umur 

Pengukuran Tekanan Darah 

I II Rerata 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       



 
 
 

 
 

No Nama Responden 
Jenis 

Kelamin 
Umur 

Pengukuran Tekanan Darah 

I II Rerata 

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       

50.       

51.       

52.       

53.       

54.       

55.       

56.       

57.       

58.       

59.       

60.       

61.       

62.       

63.       

64.       

65.       

66.       

 

 



 
 
 

 
 

Lampiran 3 

NILAI PAR 1 X 24 JAM 

 

No Jenis Aktivitas Fisik  Nilai PAR 

1. Tidur 1.0 

2. Mandi 2.3 

3. Berpakaian 2.4 

4. Shalat 1.4 

5. Mengobrol  1.4 

6. Makan 1.4 

7. Berdiri 1.4 

8. Menulis  1.4 

9. Duduk 1.2 

10. Baring 1.2 

11. Nonton TV 1.4 

12. Cuci baju 2.3 

13. Menyetrika 1.7 

14. Cuci piring 2.3 

15. Berkebun 4.1 

16. Mengepel 4.4 

17. Menyapu 2.3 

18. Memasak 2.1 

19. Bermotor 2.7 

20. Jalan kaki 2.8 

21. Jogging 4.5 

22. Naik turun tangga 5.0 

23. Bersepeda  2.0 

24. Aktivitas lain-lain:  

 a. Membawa/mengangkat 

beban 3.5 

 b. Mengambil air 4.5 

 c.   

 d.   

 e.   

   
Sumber: FAO/WHO/UNU (2001) 

 

 

 



 
 
 

 
 

LAMPIRAN 8 

SURAT-SURAT PENELITIAN 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Responden Hipertensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Responden menandatangani Inform Consent 

Responden Hipertensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Peneliti melakukan wawancara dengan Responden 

 

 

Responden Hipertensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Peneliti mengukur tekanan darah responden 

 

 

Responden Tidak Hipertensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Responden menandatangani Inform Consent 

 

Responden Tidak Hipertensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan Responden 

Responden Tidak Hipertensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


