
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

Puskesmas I Denpasar Timur merupakan salah satu unit pelayanan 

kesehatan yang ada di Denpasar Timur. Puskesmas I Denpasar timur mulai 

beroperasi tanggal 10 Oktober 1957. Berdasarkan data yang diperoleh di 

Puskesmas I Denpasar Timur, Puskesmas I Denpasar Timur terletak di Jalan Nusa 

Indah , Desa Sumerta, Denpasar Timur dengan luas wilayah kerja ± 7,51 km
2
, rata 

– rata waktu tempuh masyarakat ke Puskesmas adalah 
1
/2 jam terdekat dan 1,5 jam 

terjauh,  dan batas-batasnya adalah sebelah utara (Kelurahan Tonja), Timur 

(Kelurahan Kesiman), selatan (Kelurahan Renon dan Panjer), Barat (Desa Dauh 

Puri Kangin dan Desa Dangin Kangin). Wilayah kerja Puskesmas I Denpasar 

Timur meliputi empat desa dan dua kelurahan yaitu Kelurahan Dangin Puri 

dengan delapan banjar dan satu RT, Kelurahan Sumerta dengan tujuh banjar, Desa 

Sumerta Kelod dengan sepuluh banjar, Desa Sumerta Kaja dengan enam banjar, 

Desa Sumerta Kauh dengan enam banjar, dan Desa Dangin Puri Kelod dengan 

enam banjar. Seluruh penduduk di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Timur 

berjumlah 74.077 orang dengan penduduk laki-laki berjumlah 40.739 orang dan 

penduduk perempuan berjumlah 33.338 orang (Puskesmas I Dentim, 2018). 

 

 

 

 



Ketenagaan yang dimiliki oleh Puskesmas I Denpasar Timur dapat dilihat 

pada tabel 5 sebagai berikut :  

Tabel 5  

Ketenagaan di Puskesmas I Denpasar Timur Tahun 2019 

 
No Jenis Ketenagaan Jumlah 

1 Dokter umum 5 

2 Dokter gigi 4 

3 Gizi 2 

4 Bidan 16 

5 Perawat 13 

6 Perawat gigi 3 

7 Sanitarian 1 

8 Apoteker 4 

9 Tenaga laboratorium 2 

10 Lain-lain 

a. Sopir 

b. Keuangan 

c. Administrasi 

d. Jumantik 

e. Cleaning service 

f. Satpam 

 

2 

1 

4 

43 

6 

3 

(Puskesmas I Dentim, 2018) 

 

  Kunjungan pasien ke Puskesmas I Denpasar Timur tahun 2018 sebanyak 

50.307 orang dengan keluhan dan keperluan masing-masing. Jumlah penderita 

hipertensi di Puskesmas I Denpasar Timur pada tahun 2018 sebanyak 1440 orang 

(Puskesmas I Dentim, 2018). 

Program pemerintah yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas I Denpasar 

Timur yaitu Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Lingkungan, Pelayanan KIA 

dan KB, Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Pelayanan Pencegahan 

Pemberantasan Penyakit Menular, Upaya Pengobatan, Upaya kesehatan Sekolah, 

Upaya Kesehatan Usila, Perkesmas, Puskesmas Rawat Inap dengan Poned, UKK 

(Upaya Kesehatan Kerja), Klinik IMS, Klinik VCT, dan Pelayanan Penyakit 

Tidak Menular.  



Penyakit hipertensi masuk dalam program Promosi Kesehatan, Upaya 

Kesehatan Usila, dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular, terdapat juga 

perkumpulan bagi pasien yang menderita penyakit tidak menular namun 

perkumpulan ini tidak berjalan dengan rutin, namun untuk kekhususan program 

pengendalian mengenai stroke belum tersedia di Puskesmas I Denpasar Timur 

(Puskesmas I Dentim, 2019). 

2. Karakteristik subyek penelitian  

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu perempuan usia 45-54 tahun 

dengan hipertensi di Puskesmas I Denpasar Timur sesuai kriteria inklusi dan 

ekslusi sebanyak 52 orang. Karakteristik responden yang diteliti dapat diuraikan 

berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan disajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut : 

a. Karakteristik responden berdasarkan usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 6 sebagai 

berikut : 

 

Tabel 6 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia di Puskesmas I Denpasar 

Timur Tahun 2019 

 
N Mean Median Modus Standar Deviasi Min-Max 

52 50,40 51 54 3,037 45-54 

 

 

Berdasarkan interpretasi tabel 6 diatas, dari 52 responden didapatkan 

bahwa rata-rata usia responden yaitu 50,40  tahun dengan usia terbanyak yaitu 54 

tahun dan mediannya yaitu 51 tahun dengan standar deviasi yaitu 3,037. 

 

 



b. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 7 

sebagai berikut : 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Pekerjaan Responden di Puskesmas I 

Denpasar Timur Tahun 2019 

 
No Pekerjaan Frekuensi (n) Persentase (%) 

1 Wiraswasta 12 23,1 
2 Buruh 4 7,7 
3 IRT 36 69,2 

 Jumlah 52 100 

 

 

Berdasarkan interpretasi tabel 7 diatas, dari 52 responden didapatkan 

bahwa sebagian besar yaitu 69,2% sebagai IRT dengan jumlah 36 responden. 

c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 8 

sebagai berikut : 

Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Pendidikan Responden di Puskesmas I 

Denpasar Timur Tahun 2019 

 
No Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%) 

1 SD   
2 SMP 1 1,9 
3 SMA/Sederajat 40 76,9 
4 Perguruan Tinggi 11 21,2 

 Jumlah 52 100 

 

Berdasarkan interpretasi tabel 8 diatas, dari 52 responden didapatkan 

bahwa sebagian besar yaitu 76,9% dengan jumlah 40 responden berpendidikan 

terakhir SMA/Sederajat, berpendidikan Perguruan Tinggi dengan presentase yaitu 

21,2% dengan jumlah 11 responden, dan berpendidikan SMP dengan presentase 

yaitu 1,9% dengan jumlah 1 responden. 



 

3. Hasil pengamatan terhadap obyek penelitian sesuai variabel penelitian 

Hasil pengamatan terhadap perempuan usia 45-54 tahun dengan hipertensi 

di Puskesmas I Denpasar Timur dengan menggunakan sphygmomanometer  untuk 

mengukur derajat hipertensi dan kuesioner IPAQ untuk mengukur physical 

activity. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :  

a. Physical Activity 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan phsycal activity dapat dilihat 

pada tabel 9 sebagai berikut : 

Tabel 9 

Distribusi Frekuensi Tingkat Phsycal Activity Responden di Puskesmas I 

Denpasar Timur Tahun 2019 

 
No Phsycal Activity  Frekuensi (n) Persentase (%) 

1 Ringan 4 7,7 
2 Sedang 35 67,3 
3 Berat 13 25,0 

 Jumlah 52 100 

 

Berdasarkan interpretasi tabel 9 diatas, dari 52 responden didapatkan 

bahwa sebagian besar yaitu 67,3% dengan jumlah 35 responden memiliki phsycal 

activity yang sedang. 

b. Derajat hipertensi 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan derajat hipertensi dapat dilihat 

pada tabel 10 sebagai berikut : 

Tabel 10 

Distribusi Frekuensi Derajat Hipertensi Responden di Puskesmas I Denpasar 

Timur Tahun 2019 

 
No Derajat Hipertensi Frekuensi (n) Persentase (%) 

1 Ringan 36 69,2 
2 Sedang 11 21,2 
3 Berat 5 9,6 

 Jumlah 52 100 



 

Berdasarkan interpretasi tabel 10 diatas, dari 52 responden didapatkan 

bahwa sebagian besar yaitu 69,2% dengan jumlah 36 responden memiliki derajat 

hipertensi yang ringan. 

Distribusi frekuensi derajat hipertensi berdasarkan pekerjaan dapat dilihat 

pada tabel 11 sebagai berikut : 

Tabel 11 

Tabel Silang Derajat Hipertensi Dengan Pekerjaan Responden di Puskesmas I 

Denpasar Timur Tahun 2019 

 

Derajat Hipertensi 

Pekerjaan  
Jumlah 

Wiraswasta Buruh IRT 

f % f % f % f % 

Ringan 9 17,3 3 5,8 24 46,1 36 69,2 

Sedang 3 5,8   8 15,4 11 21,2 

Berat   1 1,9 4 7,7 5 9,6 

Jumlah 12 23,1 4 7,7 36 69,2 52 100 

 

Berdasarkan interpretasi tabel 11 diatas, dari 52 responden didapatkan 

bahwa sebagian besar responden dengan derajat hipertensi yang ringan sebagai 

IRT dengan persentase 46,1% dengan jumlah 36 responden, derajat hipertensi 

sedang sebagian besar sebagai IRT dengan persentase 15,4% dengan jumlah 11 

responden, dan derajat hipertensi yang berat sebagian besar juga sebagai IRT 

dengan persentase 7,7% dengan jumlah 5 responden.  

4. Hasil analisis data 

Analisa data dilakukan untuk menganalisis hubungan phsycal activity 

dengan derajat hipertensi pada perempuan usia 45-54 tahun di Puskesmas I 

Denpasar Timur tahun 2019 dengan menggunakan uji rank spearman. Hasil 

analisis data dapat dilihat pada tabel 12 sebagai berikut : 

 

 

 



Tabel 12 

Analisis Bivariat Hubungan Phsycal Activity Dengan Derajat Hipertensi Di 

Puskesmas I Denpasar Timur Tahun 2019 

 

Phsycal 

Activity 

Derajat Hipertensi 
Jumlah 

p r Ringan Sedang Berat 

f % f % f % f % 

Ringan     4 7,7 4 7,7 

0,003 -0,409 Sedang 25 48,1 9 17,3 1 1,9 35 67,3 

Berat 11 21,1 2 3,9   13 25,0 

Jumlah 36 69,2 11 21,2 5 9,6 52 100   

 

 

Berdasarkan interpretasi tabel 12 diatas, dari 52 responden didapatkan 

bahwa semua responden dengan phsycal activity yang ringan memiliki derajat 

hipertensi yang berat dengan persentase 7,7% dengan jumlah 4 responden, 

responden dengan phsycal activity yang sedang sebagian besar memiliki derajat 

hipertensi yang ringan dengan persentase 48,1% dengan jumlah 25 responden, 

sedangkan responden dengan phsycal activity yang ringan sebagian besar 

memiliki derajat hipertensi yang ringan dengan persentase 21,1% dengan jumlah  

11 responden. 

Hasil analisis bivariat menggunakan uji rank spearman dan diperoleh nilai 

p = 0,003. Karena nilai p < α (0,05), maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada 

hubungan phsycal activity dengan derajat hipertensi pada perempuan usia 45-54 

tahun di Puskesmas I Denpasar Timur tahun 2019.  Kuat lemahnya korelasi dilihat 

dari nilai r yaitu -0,409 nilai tersebut menunjukkan korelasi yang sedang antara 

variabel phsycal activity dengan derajat hipertensi pada perempuan usia 45-54 

tahun. Nilai koefisien korelasi bertanda negatif, ini menjukkan bahwa semakin 

berat phsycal activity maka semakin ringan derajat hipertensi pada perempuan 

usia 45-54. 

 



B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Karakteristik subyek penelitian pada klien hipertensi di Puskesmas I 

Denpasar Timur 

a. Umur 

Penelitian yang dilakukan terhadap dari 52 responden didapatkan bahwa 

rata-rata usia responden yaitu 50,40 tahun dengan usia terbanyak yaitu 54 tahun 

dan mediannya yaitu 51 tahun dengan standar deviasi yaitu 3,037.  

Tekanan darah cenderung rendah pada usia remaja awal dan mulai 

meningkat pada usia dewasa awal. Kemudian meningkat lebih nyata selama masa 

pertumbuhan dan pematangan fisik di usia dewasa akhir sampai usia tua 

dikarenakan sistem siskulasi darah akan terganggu, karena pembuluh darah sering 

megalami penyumbatan dinding pembuluh darah menjadi tebal serta berkurang 

elastisitasnya pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi 

tinggi (Guyton and Hall, 2013). Semakin tua seseorang pengaturan metabolisme 

zat kapur (kalsium) terganggu sehingga banyak zat kapur yang beredar bersama 

darah. Banyaknya kalsium dalam darah (Hypercalcemia) menyebabkan darah 

menjadi lebih padat, sehingga tekanan darah meningkat.  

Endapan kalsium pada dinding pembuluh darah (arteriosclerosis) 

menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Akibatnya aliran darah menjadi 

terganggu hal ini dapat memacu peningkatan tekanan darah. Bertambahnya usia 

juga menyebabkan elastisitas arteri berkurang, arteri tidak lentur dan cenderung 

kaku, sehingga volume darah yang mengalir sedikit dan kurang lancar. Agar 

kebutuhan darah dalam jaringan tercukupi, maka jantung harus memompa darah 



lebih kuat lagi sehingga tekanan darah akan menjadi semakin meningkat (Potter 

and Perry, 2009). 

Berdasarkan penelitian prevalensi hipertensi dan determinannya di 

Indonesia tahun 2009 didapatkan hasil kelompok usia 25-34 tahun mempunyai 

risiko hipertensi 1,56 kali dibandingkan usia 18-24 tahun. Risiko hipertensi 

meningkat bermakna sejalan dengan bertambahnya usia dari kelompok usia ≥75 

tahun berisiko 11,53 kali (Rahajeng & Tuminah, 2009) 

 

b. Pendidikan 

Penelitian yang dilakukan terhadap 52 klien hipertensi di Puskesmas I 

Denpasar Timur didapatkan bahwa sebagian besar (76,9%) klien hipertensi di 

Puskesmas I Denpasar Timur berpendidikan terakhir yaitu SMA/SMK. Tingkat 

pendidikan seseorang dapat mempengaruhi kemampuan menyerap informasi, 

mendengar, menyelesaikan masalah, serta perilaku dan gaya hidup. Tingkat 

pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang, dimana kemampuan 

kognitif akan membentuk kemampuan untuk memahami faktor-faktor yang 

berkaitan dengan penyakit, pengetahuan tentang kesehatan, dan cara menjaga 

kesehatan diri sendiri (Potter and Perry, 2010).  

Menurut Notoatmodjo (2011), seseorang yang berpendidikan lebih tinggi 

akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan seseorang 

yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Pendidikan merupakan dasar utama 

untuk keberhasilan pengobatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Raihan, dkk (2009) di Puskesmas Rumbai Pesisir tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian hipertensi didapatkan bahwa sebagian besar klien 



hipertensi berpendidikan SMA/SMK yaitu 76,9%, untuk yang berpendidikan SMP 

yaitu 1,9% sedangkan yang berpendidikan Perguruan Tinggi yaitu 21,2%. 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang relevan, didapatkan bahwa 

sebagian besar klien hipertensi  di Puskesmas I Denpasar Timur berpendidikan 

SMA/SMK, hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan akan 

mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga mereka menjaga kesehatan dirinya 

sendiri, dengan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada sehingga 

kesehatan diri lebih, hal ini membuat mereka lebih sering berkunjung ke 

Puskesmas. 

c. Pekerjaan  

Penelitian yang dilakukan terhadap 52 responden didapatkan bahwa 

sebagian besar yaitu 69,2% sebagai IRT. Pekerjaan merupakan salah satu faktor 

risiko tidak langsung yang mempengaruhi hipertensi. Kurangnya aktivitas fisik 

merupakan salah satu faktor risiko dari hipertensi (Kemenkes RI, 2013a). 

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) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh 

Raihan, dkk (2009) di Puskesmas Rumbai Pesisir tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian hipertensi didapatkan bahwa sebagian besar klien 

hipertensi memiliki pekerjaan ibu rumah tangga yaitu 38,5 %, untuk lain-lain 

yaitu 33,3%, sedangkan PNS yaitu 15,4%, swasta yaitu 5,1%, wiraswasta yaitu 

3,8%, sedangkan sebagai petani hanya 2,6%. Berdasarkan hasil penelitian dan 

teori yang relevan, didapatkan bahwa sebagian besar klien hipertensi di 

Puskesmas I Denpasar Timur memiliki pekerjaan ibu rumah tangga. Hal ini dapat 

diasumsikan berarti klien hipertensi yang sebagai ibu rumah tangga lebih mudah 

terkena hipertensi. 

2. Physical Activity pada klien perempuan yang menderita hipertensi di 

Puskesmas I Denpasar Timur 

Penelitian yang dilakukan terhadap 52 responden yang menderita 

hipertensi didapatkan bahwa sebagian besar yaitu 67,3% memiliki tingkat phsycal 

activity sedang. Aktivitas fisik sangat memengaruhi stabilitas tekanan darah. Pada 

orang yang tidak aktif melakukan kegiatan fisik cenderung mempunyai 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 meningkat (Rina Andriani, 2017). 



Program pemerintah yang telah dilakukan oleh Puskesmas Denpasar 

Timur I yaitu GERMAS, dimana program tersebut salah satunya adalah 

melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Kegiatan ini di pegang 

oleh satu pemegang program, dengan cara mengajak dan menyusun jadwal senam 

pada lansia di masing – masing banjar. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat 

bisa memulai hidup sehat dan mencegah hipertensi.   

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang relevan, didapatkan bahwa 

sebagian besar klien hipertensi di Puskesmas I Denpasar Timur memiliki aktivitas 

fisik sedang. Hal ini dapat diasumsikan berarti klien hipertensi yang memiliki 

aktivitas fisik sedang mudah terkena hipertensi. 

3. Derajat Hipertensi pada klien perempuan di Puskesmas I Denpasar 

Timur 

Penelitian yang dilakukan terhadap 52 responden didapatkan bahwa 

sebagian besar yaitu 69,2% memiliki derajat hipertensi yang ringan. Hipertensi 

merupakan penyakit tidak menular yang dewasa ini masih menjadi masalah 

kesehatan secara global. Hipertensi di definisikan oleh Joint National Committee 

on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Preasure VIII sebagai 

kondisi dimana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi yaitu tekanan 

darah sistolik ≥ 140 mmHg atau tekanan darah diastolic ≥ 90 mmHg yang 

menetap. Tekanan darah merupakan tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri 

ketika darah tersebut dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Semakin tinggi 

tekanan darah maka semakin keras jantung itu bekerja (WHO, 2013). 

Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah 

terletak dipusat vasomotor, pada medulla diotak. Dari pusat vasomotor ini 



bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar 

dari kolumna medulla spinalis ganglia simpatis di toraks dan abdomen. 

Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke 

bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron 

preganglion melepaskan asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca 

ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya noreepineprin 

mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan 

ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang 

vasokonstriksi. Individu dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, 

meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi (Saferi, 

2017). 

Pada saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh 

darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang, 

mengakibatkan tambahan aktivitas vasokonstriksi. Medulla adrenal mensekresi 

epinefrin, yang menyebabkan vasokonstriksi. Korteks adrenal mensekresi kortisol 

dan steroid lainnya, yang dapat memperkuat respons vasokonstriktor pembuluh 

darah. Vasokonstriksi yang mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal, 

menyebabkan pelepasan renin. Renin merangsang pembentukan angiotensin I 

yang kemudian diubah menjadi angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat, yang 

pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini 

menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan 

peningkatan volume intra vaskuler. Semua faktor ini cenderung mencetuskan 

keadaan hipertensi (Aspiaini, 2014). 



Beberapa faktor yang saling berhubungan mungkin juga turut serta 

menyebabkan peningkatan tekanan darah pada pasien hipersensitif, dan peran 

mereka berbeda pada setiap individu. Diantara faktor – faktor yang telah dipelajari 

secara intensif adalah asupan garam, obesitas, dan resistensi insulin, sistem renin– 

angiostensin, dan sistem saraf simpatis. Pada beberapa tahun belakangan, factor 

lainnya telah dievaluasi, termasuk genetik, disfungsi endotel (yang tampak pada 

perubahan endotel dan nitrat oksida) (Saferi, 2017). 

Perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh perifer 

bertanggungjawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada usia lanjut. 

Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat dan 

penurunan relaksasi otot polos pembuluh darah, yang pada gilirannya menurunkan 

kemampuan distensi dan daya regang pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan 

arteri besar berkurang kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang 

dipompa oleh jantung (volume sekuncup) mengakibatkan penurunan curah 

jantung dan peningkatan tahanan perifer (Saferi, 2017). 

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). 

Program pemerintah yang telah dilakukan oleh Puskesmas I Denpasar 

Timur yaitu GERMAS adalah melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. 

Kegiatan ini di pegang oleh satu pemegang program, dengan cara melakukan 

pemeriksaan tekanan darah dan kesehatan secara rutin. Kegiatan ini dilakukan 

agar masyarakat bisa memulai hidup sehat dan mencegah hipertensi.  Menurut 

hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

pengetahuan responden tentang hipertensi masih kurang, karena dari pihak 

Puskesmas belum memiliki kegiatan penyuluhan tentang hipertensi yang 

dilakukan secara rutin dan terjadwal untuk menambah pengetahuan dan 

pendidikan kesehatan kepada masyarakat. 

4. Hubungan Physical Activity dengan derajat hipertensi di Puskesmas I 

Denpasar Timur 

Penelitian yang dilakukan terhadap dari 52 responden didapatkan bahwa 

sebagian besar responden dengan derajat hipertensi yang ringan berusia 50-54 

tahun dengan persentase 40,4%, responden dengan derajat hipertensi sedang 

sebagian besar berusia 50-54 tahun dengan persentase 15,4%, sedangkan 

responden dengan derajat hipertensi yang berat sebagian besar berusia 50-54 

tahun dengan persentase 5,7%.  

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, sedangkan aktivitas fisik rendah akan mengakibatkan 

pengontrolan nafsu makan yang sangat labil sehingga mengakibatkan konsumsi 

energi yang berlebihan, nafsu makan menjadi meningkat yang akhirnya berat 

badannya naik dan dapat menyebabkan obesitas (Miller, 2012). 

Jika berat badan seseorang bertambah, maka volume darah akan 

bertambah pula, sehingga beban jantung dalam memompa darah juga bertambah. 



Beban jantung yang semakin besar, mengakibatkan jantung akan bekerja semakin 

berat dalam memompa darah ke seluruh tubuh sehingga tekanan perifer dan curah 

jantung meningkat serta pembuluh darah bervasokontriksi sehingga pengontrolan 

tekanan darah terganggu dan mengalami peningkatan. Oleh karena itu aktivitas 

fisik sedang lebih efektif dibandingkan aktivtas fisik rendah (Kusuma, 2016). 

Penelitian case control yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Kalibawang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada lansia dengan nilai OR= 2,33 hal 

ini berarti lansia yang tidak beraktivitas fisik akan meningkatkan risiko kejadian 

hipertensi sebesar 2,33 kali dibandingkan dengan lansia yang beraktivias fisik 

(Lewa, Pramantara, & Rahayujati, 2010). 

Aktivitas fisik sedang yang sebagian besar dimiliki oleh klien hipertensi di 

Puskesmas I Denpasar Timur disebabkan oleh klien hipertensi sebagian besar 

memiliki aktivitas sehari – hari seperti berjalan , menyapu, menyuci, memasak, 

dan lainnya sudah mampu melakukan aktivitas fisik yang baik hal ini dibuktikan 

dari data yang diperoleh saat pengisian kuesioner yaitu sebagian besar klien 

hipertensi tidak ada memiliki hasil MET kurang dari 300 MET/7 hari. Hal 

tersebut disebabkan salah satunya adalah karena ada sumber daya personal seperti 

intelegensi, hal ini juga didukung dengan tingkat pendidikan klien hipertensi yang 

sebagian besar berpendidikan SMA/SMK sehingga cara berfikir klien hipertensi 

menjadi baik dan dapat mempertahankan kesehatannya dan mampu 

memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. 

  



C. Kelemahan Penelitian 

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan seperti peneliti hanya mengambil 

satu faktor yang berkaitan dengan derajat hipertensi. Selain aktivitas fisik terdapat 

faktor lain yang berkaitan dengan derajat hipertensi yaitu tingkat kebiasaan 

merokok, obesitas, alkohol dan keturunan. 

 


