
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan salah satu kontributor paling penting untuk penyakit 

jantung dan stroke yang bersama-sama menjadi penyebab kematian dini dan 

kecacatan nomor satu di dunia. Para peneliti memperkirakan bahwa tekanan darah 

tinggi berkontribusi hampir 9,4 juta kematian akibat penyakit kardiovaskular 

setiap tahun. Ini juga meningkatkan risiko kondisi seperti gagal ginjal dan 

kebutaan. Hipertensi merupakan silent killer dimana gejala dapat bervariasi pada 

masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya (WHO, 

2013).  

Hipertensi atau tekanan darah tinggi 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 (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), 

jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan) bila tidak dideteksi 

secara dini dan mendapat pengobatan yang memadai (Kemenkes RI, 2013). 

Penyakit hipertensi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang umum 

terjadi di masyarakat. Umumnya penderita hipertensi datang dengan keluhan 

pusing, dan datang ke dokter, tetapi banyak juga diantaranya tanpa keluhan sama 

sekali, sebagian dari masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengidap 



penyakit hipertensi. Penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk hipertensi 

telah menjadi penyakit yang mematikan banyak penduduk di negara maju dan 

negara berkembang lebih dari delapan dekade terakhir (Triyanto, 2014). 

Data prevalensi penyakit hipertensi dari World Health Organization 

(WHO) pada tahun 2013, didapatkan hasil yaitu jumlah penduduk dunia yang 

mengidap hipertensi sekitar 24,0% untuk pria dan sekitar 20,5% untuk wanita, 

diperkirakan pada tahun 2025 jumlahnya akan meningkat menjadi 29,2 %, satu 

dari tiga orang dewasa diseluruh dunia menderita hipertensi. Komplikasi terhadap 

hipertensi mencapai 9,4 juta kematian di seluruh dunia setiap tahunnya. Kenaikan 

kasus hipertensi terutama di negara berkembang diperkirakan sekitar 80,0% pada 

tahun 2025 dari sejumlah 639 juta kasus di tahun 2000, diperkirakan menjadi 1,15 

milyar kasus di tahun 2025. Prediksi ini didasarkan pada angka penderita 

hipertensi saat ini dan pertambahan penduduk saat ini (WHO, 2013). 

Hasil Riskesdas tahun 2018 di Indonesia terdapat peningkatan prevalensi 

penderita hipertensi dari tahun 2013-2018, di tahun 2013 prevalensi hipertensi 

berdasarkan hasil pengkuran penduduk usia ≥18 tahun sebesar 25,8% menjadi 

34,1% di tahun 2018 (Kemenkes, 2018b). Menurut Laporan Tahunan Riset 

Kesehatan Provinsi Bali prevalensi hipertensi usia ≥ 18 tahun berdasarkan hasil 

pengukuran tekanan darah semakin meningkat dari tahun 2016 yaitu sebesar 

22,69% dengan jumlah 782.849 penderita dari 3.449.993 jumlah penduduk dan 

pada tahun 2017 terdapat 36,81% dengan jumlah 966.291 penderita dari 

2.624.778 jumlah penduduk. Prevalensi hipertensi tertinggi berdasarkan 

pengukuran tekanan darah pada tahun 2017 terdapat di Kabupaten Jembrana yaitu 

77,33% dengan jumlah kasus 144.371 penderita dari 186.700 jumlah penduduk. 



Prevalensi hipertensi tahun 2017 di Kota Denpasar yaitu sebesar 20,51% dengan 

jumlah kasus 113.416 penderita dari 552.992 jumlah penduduk (Dinkes Provinsi 

Bali, 2017). 

Di Kota Denpasar prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pemeriksaan 

tekanan darah usia ≥ 18 tahun menurut jenis kelamin, kecamatan, dan puskesmas 

mengalami peningkatan dari tahun 2017 – 2018 sebanyak 2,14%. Prevalensi 

hipertensi tertinggi di tahun 2018 terdapat di Puskesmas Dentim I yaitu sebanyak 

18,49% dengan jumlah kasus 1440 penderita dari 4.048 jumlah penduduk, 

menurut jenis kelamin penderita hipertensi terbanyak adalah perempuan yaitu 

sebanyak 727 kasus (19,44%) dibandingkan dengan laki – laki yaitu 713 kasus 

(17,61). Prevalensi hipertensi terendah terdapat di Puskesmas Densel IV yaitu 

sebanyak 1,40% dengan jumlah kasus 203 penderita dari 172.476 jumlah 

penduduk (Dinkes Kota Denpasar, 2018). 

Peningkatan tekanan darah dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko antara 

lain umur, jenis kelamin, riwayat keluarga/genetik (faktor risiko yang tidak dapat 

diubah/dikontrol) dan gaya hidup seperti kebiasaan merokok, konsumsi garam, 

konsumsi lemak jenuh, penggunaan jelantah, kebiasaan konsumsi minum-

minuman beralkohol, obesitas, kurang aktifitas fisik, stres, penggunaan estrogen 

(Kemenkes RI, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian Wahyuni dan Eksanoto (2013), perempuan 

cenderung menderita hipertensi daripada laki-laki. Pada penelitian tersebut 

sebanyak 27,5% perempuan mengalami hipertensi, sedangkan untuk laki-laki 

hanya sebesar 5,8%, perempuan akan mengalami peningkatan resiko tekanan 

darah tinggi (hipertensi) setelah menopouse yaitu usia diatas 45 tahun. Perempuan 



yang belum menopouse dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam 

meningkatkan kadar High Density Lipoprotein (HDL), kadar kolesterol HDL 

rendah dan tingginya kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) mempengaruhi 

terjadinya proses aterosklerosis dan mengakibatkan tekanan darah tinggi 

(Anggraini, 2009). 

 Menurut World Health Organization aktivitas fisik adalah gerakan tubuh 

yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi termasuk 

aktivitas yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rumah 

tangga, bepergian, dan terlibat dalam kegiatan rekreasi. Aktivitas fisik dapat 

direncanakan, terstruktur, berulang, dan bertujuan memperbaiki atau 

mempertahankan satu atau lebih komponen kebugaran fisik (NCBI, 2013). 

Aktivitas fisik sangat mempengaruhi stabilitas tekanan darah, pada orang yang 

tidak aktif melakukan kegiatan fisik cenderung empunyai frekuensi denyut 

jantung yang lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan otot jantung bekerja lebih 

keras pada setiap kontraksi. Makin keras usaha otot jantung dalam memompa 

darah, makin besar pula tekanan darah yang dibebankan pada dinding arteri 

sehingga tahanan perifer yang menyebabkan kenaikan tekanan darah. Kurangnya 

aktivitas fisik juga dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan yang akan 

menyebabkan risiko hipertensi (Rina Andriani, 2017).  

Aktivitas fisik merupakan salah satu faktor risiko hipertensi yang cukup 

signifikan yang dapat dikontrol, aktivitas fisik sedang rerata tekanan darah lebih 

rendah dibandingkan kelompok aktivitas fisik kategori rendah. Hal ini terjadi 

karena intensitas aktivitas fisik sedang akan merangsang darah dalam tubuh 

seseorang, sehingga darah membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Kebutuhan 



ini akan dipenuhi oleh jantung dengan cara memompa jantung lebih keras atau 

meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, setelah itu pembuluh darah akan 

melebarkan diameter pembuluh darah (vasodilatasi) sehingga pengontrolan 

tekanan darah tetap stabil (Miller, 2012). 

Aktivitas fisik yang tidak memadai adalah salah satu dari 10 faktor risiko 

utama untuk kematian global, orang yang tidak aktif secara fisik memiliki 

peningkatan risiko 20% hingga 30% dari semua penyebab kematian dibandingkan 

dengan mereka yang melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas 

sedang per minggu, atau setara, seperti yang direkomendasikan oleh World Health 

Organization. Aktivitas fisik yang teratur mengurangi risiko penyakit jantung 

iskemik, diabetes, payudara, dan kanker usus besar. Selain itu, itu menurunkan 

risiko stroke, hipertensi, dan depresi. Aktivitas fisik adalah penentu utama 

pengeluaran energi dan dengan demikian penting untuk keseimbangan energi dan 

pengendalian berat badan, secara global pada tahun 2016 ada 23% pria dan 32% 

wanita berusia ≥18 tahun tidak cukup aktif secara fisik (WHO, 2016). 

 Kurang aktivitas fisik adalah kegiatan kumulatif kurang dari 150 menit 

dalam seminggu. Laporan data Riskesdas 2018 rata – rata proporsi aktivitas fisik 

seluruh Provinsi yang tergolong kurang aktif pada penduduk usia ≥ 18 tahun 

adalah 33,5%. Terdapat 22 provinsi dengan penduduk aktivitas fisik tergolong 

kurang aktif berada diatas rata - rata Indonesia. Proporsi tertinggi adalah 

penduduk provinsi DKI Jakarta sebesar 44,2%, sedangkan Provinsi Bali sebesar 

24,8% (Kemenkes, 2018b). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali prevalensi perilaku 

aktivitas fisik usia ≥ 18 tahun yang kurang aktif tertinggi terdapat di Kabupaten 



Badung sebesar 25,8%, sedangkan di Kota Denpasar sebesar 13,4%. Menurut 

usia, perilaku aktivitas fisik yang tergolong kurang aktif di Bali yaitu usia ≥45 

tahun dengan prevalensi sebesar 11,4% (Dinkes Provinsi Bali, 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiarawati (2009),  ditemukan hasil 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian 

hipertensi. Hendaknya semakin meningkatkan aktivitas fisik dalam sehari-hari, 

salah satunya dengan lebih banyak berjalan kaki demi menjaga kondisi kesehatan 

(Mutiarawati, 2009). Penelitian lain yang dilakukan Khomarun,dkk (2014), 

didapatkan hasil bahwa terdapat perubahan yang signifikan dalam perubahan 

penurunan tekanan darah sistolik pada responden setelah dilakukannya intervensi 

sebanyak 40 kali dalam waktu 8 minggu (Khomarun, Maharso Adhi Nugroho, 

2014). 

Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI secara khusus 

mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui gerakan masyarakat 

hidup sehat (GERMAS) guna mewujudkan Indonesia sehat. GERMAS dapat 

dilakukan dengan cara: melakukan aktifitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, 

tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, 

membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban. Pada tahap awal, 

GERMAS secara Nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: 1) 

melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2) mengonsumsi buah dan sayur, dan 

3) memeriksakan kesehatan secara rutin. tiga kegiatan tersebut dapat dimulai dari 

diri sendiri dan keluarga, dilakukan saat ini juga, dan tidak membutuhkan biaya 

yang besar (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). 



Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25 Februari 

2019 di Puskesmas Dentim I kepada sepuluh klien perempuan usia 45 – 54 tahun 

yang menderita hipertensi dengan wawancara mengenai hipertensi dan mengisi 

kuisioner IPAQ didapatkan hasil bahwa dari sepuluh orang responden penderita 

hipertensi ada tujuh orang penderita hipertensi sedang dengan hasil bahwa dalam 

seminggu klien melakukan aktivitas fisik sedang yaitu melakukan aktivitas 

selama 20 menit sekurang – kurangnnya tiga hari. Pada empat orang penderita 

hipertensi lainnya mengalami hipertensi ringan dengan hasil bahwa dalam 

seminggu melakukan aktivitas sedang dan berat yaitu sekurang – kurangnya tiga 

hari dengan 15000 MET-menit/minggu. 

Berdasarkan uraian alasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul "Hubungan Physycal Activity Dengan Derajat Hipertensi 

Pada Perempuan Usia 45-54 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar 

Timur Tahun 2019". 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

yaitu “Apakah ada hubungan physycal activity dengan derajat hipertensi pada 

perempuan usia 45-54 tahun di wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Timur tahun 

2019?” 



C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan physycal activity dengan derajat hipertensi pada 

perempuan usia 45-54 tahun di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Timur tahun 

2019 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden perempuan yang menderita 

hipertensi di Puskesmas I Denpasar Timur tahun 2019. 

b. Mengidentifikasi derajat hipertensi pada responden perempuan yang 

menderita hipertensi di Puskesmas I Denpasar Timur Kota Denpasar tahun 

2019. 

c. Mengidentifikasi tingkat akvititas fisik pada responden perempuan yang 

menderita hipertensi di wilayah Puskesmas I Denpasar Timur tahun 2019.  

d. Menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan derajat hipertensi di wilayah 

Puskesmas Denpasar I Timur tahun 2019. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah di bidang 

keperawatan dalam pengembangan ilmu kardiovaskular khususnya dalam 

mencegah penyakit hipertensi. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai hubungan physical activity 



dengan derajat hipertensi dengan berlandaskan pada kelemahan dari penelitian 

ini dan dapat mengembangkan dengan faktor risiko yang lainnya. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan atau data bagi Kepala 

Puskesmas I Denpasar Timur agar lebih menggencarkan GERMAS di 

Puskesmas I Denpasar Timur sehingga pasien lebih sering melakukan 

aktivitas fisik dan mengurangi derajat hipertensi. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan pada perawat prolanis 

maupun mahasiswa lain untuk dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat 

yang berfokus pencegahan komplikasi dari penyakit hipertensi.  

 


