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TINJAUAN PUSTAKA 

HIPERTENSI DAN PENATALAKSANAANNYA  

    

1.1 Hipertensi 

Hipertensi adalah kelainan sistem sirkulasi darah yang mengakibatkan 

peningkatan tekanan darah diatas nilai normal atau tekanan darah ≥140/90 mmHg 

(Kemenkes.RI, 2014). Hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, dimana tekanan 

yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, 

aneurisma, gagal jantung, serangan jantung dan kerusakan(Aisyiyah Nur Farida, 2012). 

Menurut American Heart Association (AHA), penduduk Amerika yang berusia diatas 20 

tahun menderita hipertensi telah mencapai angka hingga 74,5 juta jiwa, namun hampir 

sekitar 90-95% kasus tidak diketahui penyebabnya. Hipertensi merupakan silent killer 

dimana gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan 

gejala penyakit lainnya. Gejala penyakit hipertensi adalah sakit kepala/rasa berat di 

tengkuk, mumet (vertigo), jantung berdebar-debar, mudah Ielah, penglihatan kabur, 

telinga berdenging (tinnitus), dan mimisan(Kemenkes.RI, 2014) .  

Menurut WHO, hipertensi didefinisikan sebagai keadaan tekanan darah sistolik 

≥140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg. Menurut Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment on High Blood Pressure 

(JNC VII) hipertensi diklasifikasikan seperti berikut. 

 



 

 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi Menurut JNC VII 2003 

Klasifikasi Tekanan 

Darah 

Tekanan Darah Sistolik 

(mmHg) 

TekananDarah Diastolik 

(mmHg) 

Normal 

Prehipertensi 

Hipertensi Stage 1 

Hipertensi Stage 2 

<120 

120-139 

140-159 

≥160 

<80 

 80-89 

90-99 

≥100 

 

1.2 Batasan Hipertensi  

 Berbagai macam batasan tingginya tekanan darah yang dikatakan sebagai 

hipertensi. Batasan yang digunakan oleh WHO adalah TDS > 160 mmHg atau TDD >95 

mmHg. Berdasarkan tingginya nilai tekanan darah, maka Hipertensi dibedakan menjadi : 

1. Hipertensi ringan : TDD 90-110 

2. Hipertensi sedang : TDD 110-130 

3. Hipertensi berat  : >130 

Sesuai penjelasan diatas WHO menggunakan tekanan diastolik dalam 

menentukan ada tidaknya Hipertensi. Penentuan batasan hipertensi ini sangat penting 

karena perubahan tingginya hipertensi sangat mempengaruhi perhitungan prevalensi 

dalam populasi (Bustan, 2007). 

Pudiastuti (2011) mengungkapkan, pada awalnya diperkirakan bahwa kenaikan 
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pada tekanan darah diastolik merupakan suatu faktor yang lebih penting daripada 

peningkatan sistolik, namun sekarang diketahui bahwa pada orang-orang yang berumur 

50 tahun lebih hipertensi sistolik mewakili suatu risiko yang lebih besar. 

1.3 Penyebab Hipertensi  

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua golongan : 

1. Hipertensi Esensial  

Hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui (idiopatik), walaupun dikaitkan 

dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak (inaktivitas) dan pola 

makan. Terjadi pada sekitar 90% penderita hipertensi (Kemenkes.RI, 2014). 

2. Hipertensi Sekunder  

Prevalensi hipertensi sekunder sekitar 5-8% dari seluruh penderita hipertensi. 

Penyebab hipertensi sekunder yaitu ginjal (hipertensi renal), penyakit endokrin dan obat.   

1.4 Patofisiologi 

 Dimulai dengan arterosklerosis, gangguan struktur anatomi pembuluh darah 

perifer yang berlanjut dengan kekakuan pembuluh darah. Kekakuan pembuluh darah 

disertai dengan penyempitan dan kemungkinan pembesaran plaque yang menghambat 

gangguan peredaran darah perifer. Kekakuan dan kelambanan aliran darah menyebabkan 

baban jantung bertambah berat yang akhirnya dikompensasi dengan peningkatan upaya 

pemompaan jantung yang memberikan gambaran peningkatan tekanan darah dalam 

sistem sirkulasi (Bustan,2007). 

1.5 Komplikasi Hipertensi 

Hipertensi yang terjadi bertahun-tahun tanpa ada upaya untuk mengontrol bisa 

merusak berbagai organ vital tubuh yaitu, otak, jantung, ginjal,mata, kaki 



1.  Otak  

Secara patologi anatomi dalam otak kecil akan dijumpai adanya odema, 

perdarahan kecil-kecil sampai infark kacil dan nekrosis fibrinoid arteriod. Hipertensi 

yang tidak terkontrol bisa mengakibatkan penyumbatan atau terputusnya pembuluh darah 

pada pada otak. Tekanan darah tinggi secara signifikan meningkatkan peluang untuk 

mengalami stroke. Faktanya, tekanan darah tinggi adalah faktor risiko paling penting 

untuk stroke. Ditaksir bahwa 70% dari semua stroke terjadi pada orang-orang yang 

menderita tekanan. 

2. Jantung  

Selama bertahun-tahun, ketika arteri menyempit dan menjadi kurang lentur 

sebagai akibat hipertensi, jantung semakin sulit memompakan darah secara efisien ke 

seluruh tubuh. Beban kerja yang meningkat akhirnya merusak jantung dan menghambat 

kerja jantung, kemungkinan akan terjadi serangan jantung. Ini terjadi jika arteri koronaria 

menyempit, kemudian darah menggumpal. Kondisi ini berakibat pada bagian otot jantung 

yang bergantung pada arteri koronaria mati. 

3. Ginjal  

Hipertensi yang tidak terkontrol juga bisa memperlemah  dan mempersempit 

pembuluh darah yang menyuplai ginjal. Hal ini bisa menghambat ginjal untuk berfungsi 

secara normal. 

4. Mata  

Pembuluh darah pada mata akan terkena dampaknya, yang terjadi adalah 

penebalan, penyempitan atau sobeknya pembuluh darah pada mata. Kondisi tersebut bisa 

menyebabkan hilangnya penglihatan. 



5. Kaki 

Pembuluh darah di kaki juga bisa rusak akibat dari hipertensi yang tak terkontrol. 

Dampaknya, darah yang menuju kaki menjadi kurang dan menimbulkan berbagai 

keluhan. 

 

 

1.6 Pengobatan Hipertensi 

Tujuan utama pengobata penderita hipertensi adalah tercapainya penurunan 

maksimum risiko total morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Hal ini memerlukan 

pengobatan semua faktor risiko reversible yang ditemukan seperti merokok, peningkatan 

kolesterol, diabetes mellitus dan pengobatan.  

 

1.7 Strategi Manajemen Penatalaksaan Hipertensi  

1. Non farmakologis 

Menjalani pola hidup sehat telah banyak terbukti dapat menurunkan tekanan 

darah, dan secara umum sangat menguntungkan dalam menurunkan risiko permasalahan 

kardiovaskular. Pada pasien yang menderita hipertensi derajat 1, tanpa faktor risiko 

kardiovaskular lain, maka strategi pola hidup sehat merupakan tatalaksana tahap awal, 

yang harus dijalani setidaknya selama 4 – 6 bulan. Bila setelah jangka waktu tersebut, 

tidak didapatkan penurunan tekanan darah yang diharapkan atau didapatkan faktor risiko 

kardiovaskular yang lain, maka sangat dianjurkan untuk memulai terapi farmakologi 

(Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, 2015). 

Beberapa pola hidup sehat yang dianjurkan oleh banyak guidelines adalah : 



§ Penurunan berat badan. Mengganti makanan tidak sehat dengan memperbanyak 

asupan sayuran dan buah-buahan dapat memberikan manfaat yang lebih selain 

penurunan tekanan darah, seperti menghindari diabetes dan dislipidemia. 

§ Mengurangi asupan garam. Dianjurkan untuk asupan garam tidak melebihi 2 gr/ 

hari 

§ Olah raga. Olah raga yang dilakukan secara teratur sebanyak 30 – 60 menit/ hari, 

minimal 3 hari/ minggu, dapat menolong penurunan tekanan darah.  

§ Mengurangi konsumsi alkohol. konsumsi alcohol lebih dari 2 gelas per hari pada 

pria atau 1 gelas per hari pada wanita, dapat meningkatkan tekanan darah.  

§ Berhenti merokok.  

2.  Terapi farmakologi 

Secara umum, terapi farmakologi pada hipertensi dimulai bila pada pasien 

hipertensi derajat 1 yang tidak mengalami penurunan tekanan darah setelah > 6 bulan 

menjalani pola hidup sehat dan pada pasien dengan hipertensi derajat ≥ 2. Beberapa 

prinsip dasar terapi farmakologi yang perlu diperhatikan untuk menjaga kepatuhan dan 

meminimalisasi efek samping, 

yaitu : 

§  Bila memungkinkan, berikan obat dosis tunggal 

§ Berikan obat generic (non-paten) bila sesuai dan dapat mengurangi biaya 

§  Berikan obat pada pasien usia lanjut ( diatas usia 80 tahun ) seperti pada usia 55 – 

80 tahun, dengan memperhatikan faktor komorbid. 

§  Jangan mengkombinasikan angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-i) 

dengan angiotensin II receptor blockers (ARBs) 



§ Berikan edukasi yang menyeluruh kepada pasien mengenai terapi farmakologi 

§ Lakukan pemantauan efek samping obat secara teratur. 

 

1.8 Epidemiologi Hipertensi 

Secara global prevalensi tertinggi peningkatan tekanan darah usia ≥18 tahun pada 

tahun 2014 terdapat di Afrika sebesar 30% dan terendah terdapat di Amerika yaitu 

sebesar 18%. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dengan 

prevalensi hipertensi sebesar 24% setelah Bhutan (27,7%), Timor Leste (26%), Nepal 

(25,9%), India (25,9%) dan Bangladeshn(25,1%), sedangkan prevalensi hipetensi 

terendah yaitu Srilanka sebesar 21,6%) (WHO, 2015).  

Prevalensi hipertensi tertinggi di Indonesia berdasarkan pengukuran pada umur 

≥18 tahun menurut hasil Riskesdas 2013 terdapat di Bangka Belitung (30,9%) dan 

prevalensi kejadian hipertensi terendah terjadi di Papua (16,8%). Dilihat secara Nasional 

prevalensi kejadian hipertensi pada tahun 2013 di provinsi Bali sebesar 19,9% 

(Kemenkes.RI, 2014). Epidemiologi hipertensi berdasarkan orang dapat diklasifikasikan 

menurut umur, jenis kelamin dan riwayat keluarga. Semakin  tinggi umur maka 

prevalensi hipertensi akan cenderung meningkat (Kemenkes RI, 2013).  

 Prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan wawancara (apakah pernah 

didiagnosis tenaga kesehatan dan minum obat hipertensi) mengalami peningkatan yaitu 

dari 7,6% pada tahun 2007 menjadi 9,5% pada tahun2013 (Kementrian Kesehatan RI, 

2013).  

Tingginya penderita Hipertensi diperkirakan sebesar 15 juta bangsa Indonesia 

tetapi hanya 4% yang merupakan controlled hypertension. Sebagai gambaran umum 



masalah hipertensi sebagai berikut : 

1. Prevalensi 6-15% pada orang dewasa sebagai suatu proses degeratif hipertensi 

tentu hanya ditemukan pada golongan dewasa. Sebagai suatu proses degenerative 

hipertensi hanya ditemukan pada golongan dewasa. Ditemukan peningkatan 

prevalensi menurut peningkatan usia. 

2. Hampir 50% penderita tidak menyadari gejala hipertensi sehingga mereka 

berpotensi untuk menderita   hipertensi  yang lebih berat karena tidak menjaga 

pola makan  dan menghindari faktor risiko. 

3. Sebanyak 70% adalah hipertensi ringan, karena itu hipertensi banyak terabaikan 

sampai menjadi ganas ( Hipertensi maligna). 

4. Sebanyak 90% hipertensi esensial, yaitu hipertensi yang tidak diketahui  dengan 

jelas penyebabnya, dalam artian sulit untuk mencari bentuk intervensi dan 

pengobatannya.  

Prevalensi hipertensi di Provinsi Bali juga mengalami peningkatan berdasarkan 

wawancara menurut hasil Riskesdas Tahun 2013.  

 Prevalensi hipertensi tertinggi di Provinsi Bali saat ini masih tinggi karena dari 

sepuluh besar penyakit di puskesmas menduduki rangking ke dua (Dinas Kesehatan 

Provinsi Bali, 2015). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar hipertensi 

tertinggi terdapat di wilayah kerja Puskesmas 1 Denpasar Timur (Dinas Kesehatan Kota 

Denpasar, 2016). Sementara itu berdasarkan Laporan Sepuluh Besar Penyakit di 

Puskesmas 1 Denpasar Timur Tahun 2016, penderita hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas 1 Denpasar Timur mengalami Peningkatan dari 1.326 kasus pada tahun 2015 

menjadi 1.621 kasus pada tahun 2016 (Puskesmas 1 Denpasar Timur, 2016).  Sepuluh 



besar penyakit yang ada dipuskesmas 1 denpasar timur tahun 2016 dapat dilihat pada 

tabel 2.2 



Tabel 2.2  Sepuluh Besar Penyakit di Puskesmas 1 Denpasar Timur Tahun 2016 

No  Penyakit  Jumlah Kasus Persentase (%) 

1. Acute Nasopharynggitis 5.864 23.78 

2. Hypertension 4.272 17.32 

3. Acute Pharynggitis 3667 14.87 

4. Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 2.921 11.84 

5. Other Surgical Follow Care 2.497 10.12 

6. Fever, Unpescified 2.062 8.36 

7. Gastritis and Duodenitis 1.328 5.38 

8. Chronic Apical Periodonitis 964 3.9 

9. Allergic Contact Dermatitis 748 3.03 

10. Pulpitis  328 1.33 

 Jumlah 24.651 100.00 

(Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas 1 Denpasar Timur Tahun 2016) 

1.9 Faktor Risiko Hipertensi  

Faktor risiko yang mempengaruhi kejadian hipertensi dapat dibedakan menjadi 

dua faktor yaitu faktor yang dapat dimodifikasi  dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. 

 

1.9.1 Faktor Yang Tidak Dapat Dimodifikasi 

1. Umur 

Semakin bertambahnya umur akan meningkatkan faktor risiko hipertensi karena 

anatomi tubuh yang dimulai mengalami perubahan, dimana arteri akan kehilangan 

kelenturan yang mengakibatkan pembuluh darah menjadi kaku dan sempit sehingga 



tekanan darah akan meningkat (Kemenkes RI, 2012). Penelitian kasus control yang 

dilakukan di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa faktor umur merupakan faktor 

risiko hipertensi dengan OR=11,34 (Nurarima, 2012).  Demikian juga hasil penelitian  

yang dilakukan di kelurahan motoboi kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan didapatkan 

nilai OR=5,263 analisis tersebut  menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara umur 

dengan kejadian hipertensi, hal ini berarti semakin bertambahnya umur maka peluang 

untuk terjadinya hipertensi 5,263 kali dibandingkan usia yang lebih muda (Dedullah 

Fardya Rilie Malonda S.H Nancy Joseph S.Baren Woodford, 2013) 

2. Jenis Kelamin  

Pria memiliki prevalensi sedikit lebih tinggi menderita hipertensi bila 

dibandingkan wanita ( WHO, 2014). Hal itu berlaku untuk umur dibawah 50 tahun, 

karena bila sudah memasuki umur 50 tahun, wanita memiliki risiko yang lebih besar 

untuk  mengalami hipertensi daripada pria, yang disebabkan karena menurunnya 

hormone estrogen yang berperan didalam memberikan perlindungan terhadap penyakit 

jantung dan pembuluh darah termasuk tekanan darah tinggi. 

Penelitian kasus control yang melibatkan 106 responden di Kabupaten Rembang 

menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki merupakan faktor risiko terkena hipertensi 

dengan OR=3,051 hal ini berarti laki-laki berisiko terkena hipertensi 3,051 kali 

dibandingkan dengan perempuan(Nurarima, 2012). Penelitian mengenai hipertensi juga 

dilakukan di cikarang barat, 2012 mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan 

tekanan darah di Puskesmas Telaga Murni diperoleh nilai OR=1,81 secara statistik jenis 

kelamin tidak berhubungan dengan kejadian hipertensi(Febby & Prayitno, 2013). 

3. Riwayat Keluarga 



Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga 

tersebut mempunyai risiko menderita hipertensi. Hipertensi dikaitkan pula dengan faktor 

riwayat keluarga dimana bila ayah atau ibu mempunyai penyakit hipertensi besar 

kemungkinan akan menurun kepada anak-anaknya dengan perkiraan sebesar 30% dan 

bila baik ayah maupun ibu menderita hipertensi maka anak-anaknya berisiko terkena 

hipertensi sebesar 50%. Risiko menderita hipertensi essensial semakin tinggi bila baik 

ayah maupun ibu mengidap penyakit sebelumnya (Widyningtyas,2009).  

Hasil penelitian  case control yang dilakukan di Puskesmas Airmadidi Kabupaten 

Minahasa Utara Tahun 2014 berdasarkan uji chi square didapat nilai OR 17.71,  hasil  ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara riwayat keluarga dengan hipertensi.  

Orang yang mempunyai anggota keluarga hipertensi berisiko 17.71 kali lebih besar 

dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai anggota keluarga menderita 

hipertensi (Talumewo C Merlisa Ratag T Buda Prang D Jantje, 2014) .  Namun Sebuah 

penelitian lain dengan rancangan cross sectional di Puskesmas Umbulharjo I Yogyakarta 

Tahun 2009 didapatkan nilai p= 0.158 dengan α = 0.05, karena nilai p lebih besar dari 

nilai α, dan Chi Square hitung 1.992 < Chi Square tabel 3,481, berarti secara statistik 

tidak ada hubungan antara riwayat keluarga menderita hipertensi dengan kejadian 

hipertensi(Yeni, Djannah, & Solikhah, 2014). 

 

1.9.2 Faktor Risiko Yang Dapat Dimodifikasi 

1. Obesitas  

Timbulnya berbagai penyakit seperti obesitas biasanya diikuti oleh keadaan antara 

lain hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung seperti arterioklerosis, jantung koroner 



(Pudiastuti,2011). Berat badan berlebihan merupakan suatu bahaya terhadap kesehatan. 

Sebanyak 85% dari semua pengidap diabetes dan 60% dari semua orang yang mengidap 

hipertensi adalah orang-orang yang kelebihan berat badan. Penyebab utama dari semua 

kelebihan berat badan adalah terlalu banyak.  

Penelitian cross sectional yang dilakukan di puskesmas Tegal Murni, Cikarang 

Barat pada Tahun 2012 dengan 75 responden didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara IMT dengan hipertensi (p<0,05) dengan nilai OR 51,1 hal ini berarti 

orang yang mengalami obesitas 51.1 kali lebih berisiko terkena hipertensi dibandingkan 

dengan orang yang tidak obesitas. Penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan 

antara berat badan dengan kejadian hipertensi (Febby & Prayitno, 2013) 

Berdasarkan penelitian case control  yang dilakukan pada laki-laki dewasa di 

Puskesmas Payangan, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar didapatkan hasil pada uji 

MC Nemar didapatkan nilai OR=2.66. (Astiari , 2016).  

2. Diabetes Melitus  

Diabetes Melitus adalah gangguan kesehatan yang berupa kumpulan gejala yang 

disebabkan oleh peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan atau 

resistensi insulin (Bustan,2007). Kadar gula yang tinggi dan berkepanjangn dapat 

berakibat naiknya tekanan darah. Kadang tanda pertama yang tampak pada penderita 

Diabetes Melitus adalah Hipertensi. Konsentrasi gula yang tinggi dan konstan yang 

terserap dalam aliran darah pada akhirnya tidak hanya menyebabkan Hipertensi yang 

konstan, tetapi mungkin juga melemahkan kekuatan pangkreas dalam menghasilkan 

insulin (Windyningtyas,2009). penelitian case control yang dilakukan pada laki-laki 

dewasa di Puskesmas Payangan, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar didapatkan 



hasil pada uji MC Nemar didapatkan nilai OR = 1.2, CI 95% 0.3051-4.9705, p=0,76. 

Secara statistik diabetes mellitus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian 

hipertensi (Astiari , 2016). 

3. Alkohol 

Alkohol adalah suatu zat yang dosis rendah mempunyai efek mengguntungkan 

misal menurunkan kejadian infark miokard, strok, batu kantong empedu dan 

kemungkinan penyakit Alzheimer, akan tetapi bila konsumsi lebih dari dua gelas standar 

sehari dapat menyebabkan problem kesehatan pada beberapa sistem, pemakain 3 gelas 

atau lebih dapat perhari akan menimbulkan kenaikan tekana darah tergantung dosis 

etanolnya. Konsumsi dalam jumlah besar dan berulang-ulang seperti pada 

penyalahgunaan alkohol  dapat memperpendek harapan hidup baik laiki-laki maupun 

perempuan, pada semua kelompok kultur dan tingkat social ekonomi (Budiman, 2009).  

Penelitian case control di puskesmas Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara dengan uji 

chi-square  didapat nilai OR 4.545 ini berarti orang yang mengonsumsi alkohol memiliki 

risiko 4,54 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi alkohol 

(Talumewo C Merlisa Ratag T Buda Prang D Jantje, 2014) 

Berdasarkan penelitian case control yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

payangan, Kabupaten Gianyar pada tahun 2016 dengan uji MC Nemar didapatkan hasil 

OR= 0.66. ini berarti secara statistik konsumsi alkohol tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kejadian hipertensi (Astiari, 2016).  

4. Merokok  

Rokok mengandung zat racun seperti tar, nikotin dan karbon monoksida. Zat 

beracun tersebut akan menurunkan kadar oksigen ke jantung, meningkatkan tekanan 



darah dan denyut nadi, penurunan kadar kolesterol HDL (kolesterol baik), peningkatan 

gumpalan darah dan kerusakan endotel pembuluh darah coroner. Hasil penelitian dari 

Kartika pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Rembang tahun 2012 menunjukkan 

hasil bahwa merokok berhubungan dengan terjadinya hipertensi dengan nilai OR=9.537.  

Sebuah Penelitian case control  yang dilakukan di Puskesmas Baturiti II terhadap 

hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi pada laki-laki umur 40 tahun 

keatas, berdasarkan analisis chi square diperoleh nilai OR 2.925 (Widya, 2012). 

Penelitian case control kejadian hipertensi pada pasien di Wilayah Kerja Puskesmas 

Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014 dengan uji chi square diperoleh hasil 

nilai OR= 4.362 . orang yang mempunyai kebiasaan merokok berisiko 4.362 kali lebih 

besar menderita hipertensi dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.  Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan hipertensi 

(Talumewo C Merlisa Ratag T Buda Prang D Jantje, 2014). 

5. Aktivitas Fisik 

Berapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat menurunkan tekanan 

darah karena aktivitas fisik yang teratur dapat melebarkan pembuluh darah sehingga 

tekanan darah menjadi normal. Semakin ringan aktivitas fisik semakin meningkat risiko 

terjadinya hipertensi (Aripin,2015).   

Orang yang kurang berolahraga atau kurang aktif bergerak dan yang kurang 

bugar, memiliki risiko menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi meningkat 20-50% 

dibandingkan mereka yang aktif dan bugar (Windyningtyas,2009). 

Penelitian case control yang dilakukan di Kabupaten Sleman Tahun 2013 

terhadap 50 responden, menunjukkan hasil bahwa aktivitas fisik yang kurang dapat 



meningkatkan risiko terkena hipertensi dengan OR= 4,9 . Namun pada Penelitian 

Artiyaningrum,2014 di Puskesmas Kedungmundu kota semarang didapatkan nilai 

OR=1.338. secara statistik aktivitas olahraga tidak berpengaruh terhadap kejadian 

hipertensi. 

6. Konsumsi Makanan Asin 

Garam memiliki sifat mengikat cairan sehingga mengkonsumsi garam dalam 

jumlah yang berlebihan secara terus-menerus dapat berpengaruh secara langsung 

terhadap peningkatan tekanan darah. Konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan 

konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat, untuk menormalkannya 

cairan intraseluler ditarik keluar, sehingga volume cairan ekstraseluler meningkat 

menyebabkan meningkatnya volume darah kemudian berdampak timbulnya hipertensi. 

Penelitian case control pada laki-laki dewasa di Puskesmas Payangan, Kecamatan 

Payangan Kabupaten Gianyar didapatkan hasil pada uji MC Nemar diperoleh nilai OR= 

1.6. secara statistik konsumsi garam tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kejadian hipertensi.  

7. Stres 

Stres merupakan  suatu keadaan ketegangan fisik dan mental/kondisi yang dapat 

dialami oleh  seseorang yag dapat mempengaruhi emosi, proses berfikir dan dapat 

menyebabkan ketegangan. Hasil Penelitian Widyartha,2016 di wilayah kerja unit 

pelaksana teknis Puskesmas Kuta Utara Kabupaten Badung menunjukkan hasil bahwa 

pada tingkat stress sedang diperoleh nilai Crude OR=6.15 dan pada tingkat stress berat 

nilai Crude OR=11.39. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat stres maka 

semakin besar pula risiko untuk menderita hipertensi. Penelitian di Puskesmas 



Kedungmundu kota semarang didapatkan nilai OR=6.333. secara statistik stress 

berpengaruh terhadap kejadian hipertensi (Artiyaningrum, 2015). 
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