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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat didefinisikan sebagai tekanan 

darah persisten (jangka waktu lama) dimana tekanan sistoliknya diatas 140 mmHg 

dan diastolik diatas 90 mmHg (Kemenkes RI, 2013). Pada populasi lansia, 

hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan diastolik 

90 mmHg. (Smeltzer, 2001). Kejadian hipertensi umumnya terjadi karena jantung 

bekerja lebih keras memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan 

nutrisi tubuh (Riskedas, 2013). Menurut WHO (2013), tekanan darah tinggi yang 

terjadi secara signifikan meningkatkan resiko penyakit jantung dan ginjal, serta 

banyak penderita tidak memiliki gejala membuat penyakit ini disebut sebagai 

“Silent Killer”.  

Pra lansia merupakan masa yang rentan terjadinya hipertensi. Berdasarkan 

klasifikasi umur Depkes tahun 2003,  Pra lansia  adalah individu dengan usia 45-

59 tahun, sedangkan menurut WHO, penggolongan lansia dibagi menjadi 4, yaitu 

masa pertengahan (Middle age) 45-59 tahun, masa lanjut usia (elderly) 60-74 

tahun, lanjut usia tua (old) 75-90 tahun, dan sangat tua (very old) diatas 90 tahun. 

Faktor utama adalah faktor usia, karena semakin bertambahnya usia seseorang, 

sensitivitas terhadap natrium akan semakin tinggi, namun elastisitas pembuluh 

darah perifer akan semakin menurun (Hadi & Martono, 2010). Selain itu, pada 

usia 45 tahun, pembuluh darah menjadi lebih kaku yang akan menyebabkan aliran 

darah terhambat. Kekakuan pembuluh darah ini secara bertahap akan 

menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan darah atau hipertensi (Elisabeth, 

Lesmana, & Aulia, 2017).  

Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko terbesar penyebab morbiditas 

dan mortalitass pada penyakit kardiovaskular (Kearney, dkk). Hasil riskesdas 

2013 prevalensi hipertensi umur 18 tahun keatas di Indonesia adalah 31,7%. Di 

tingkat nasional, prevalensi tertinggi adalah di bangka belitung, 30,97, di 

kalimantan selatan 30%, kalimantan timur 29,6% dan Jawa barat menduduki 
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peringkat tertinggi ke empat sebesar 29,4% (Riskesdas, 2013). Berdasarkan Profil 

Kesehatan Kota Depok tahun 2017 Hipertensi menjadi penyakit terbanyak di kota 

Depok dengan 142 ribu kasus tahun 2017. Hipertensi merupakan penyakit 

tertinggi yang diderita pada golongan 45-75 tahun atau pra lansia dan lansia di 

puskesmas kota Depok yaitu sebesar 35,04 % dengan puskesmas Rangkapan Jaya 

Baru menempati urutan pertama yaitu 21,27 %, Puskesmas Pengasinan 20,33 % di 

urutan kedua, dan Puskesmas Kalimulya di urutan ketiga dengan 17,61 %. 

Beberapa faktor yang menjadi penyebab hipertensi yaitu ada karakteristik 

individu (umur, jenis kelamin, dan riwayat hipertensi), genetik (faktor resiko yang 

tidak dapat diubah/dikontrol), kebiasaan merokok, pola konsumsi (kebiasaan 

konsumsi natrium, lemak, kalium dan serat), kebiasaan konsumsi minuman 

beralkohol, obesitas, kurang aktifitas fisik, stress, merokok dan penggunaan 

estrogen (Kemenkes, 2015). Kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kejadian hipertensi. Hal ini karena viskositas pembuluh 

darah akan berkurang dengan kebiasaan merokok tersebut. Hal ini dibuktikan 

pada penelitian yang dilakukan, adanya hubungan antara kebiasaan merokok 

dengan kejadian hipertensi (antara mantan perokok dengan yang tidak merokok) 

dan antara mantan perokok dengan yang tidak pernah merokok). Hasil 

menunjukkan bahwa responden mantan perokok yang menderita hipertensi lebih 

banyak daripada yang tidak pernah merokok (Stefhany E, 2012).  

Faktor lain yang berhubungan dengan kejadian hipertensi salah satunya 

adalah kalium. Kalium adalah komponen esensial yang ada di dalam setiap sel, 

dimana kalium akan terlibat dalam reaksi dalam tubuh. Penelitian epidemiologis 

menunjukkan bahwa asupan rendah kalium akan mengakibatkan peningkatan 

tekanan darah dan renal vascular remodelling yang mengindikasikan terjadinya 

resistensi pembuluh darah pada ginjal. Pada populasi dengan asupan tinggi 

Kalium, tekanan darah dan prevalensi hipertensi lebih rendah dibanding dengan 

populasi yang mengkonsumsi kalium rendah (Sobel BJ, et all. 1999)  

Asupan serat menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian 

hipertensi. Serat pangan mampu mengurangi kadar kolesterol yang bersirkulasi 

dalam plasma darah, sebab serat pangan bisa mengikat garam empedu, mencegah 

penyerapan kolesterol di dalam usus, dan meningkatkan pengeluaran asam 
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empedu lewat feses dengan jalan meningkatkan waktu transit bahan makanan 

melalui usus kecil, sehingga dapat meningkatkan konversi kolesterol plasma 

menjadi asam empedu. Keuntungan dari mengonsumsi serat adalah dapat 

mengurangi pemasukan energi serta pemasukan lemak karena dengan 

mengkonsumsi serat yang berasal dari buah dan sayuran akan mempercepat rasa 

kenyang (Apriany & Mulyati, 2012; Kholifah, Bintanah, & Handarsari, 2014). 

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh (seamus dkk, 2008) didapatkan 

bahwa peningkatan asupan serat dapat mengurangi tekanan darah pada pasien 

dengan hipertensii. Pada penelitian yang lain (Martinette T, 2008) didapatkan 

hasil bahwa meningkatkan asupan serat dapat berkontribusi pada pencegahan 

hipertensi.  

Dari uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa kejadian 

hipertensi merupakan kejadian yang banyak diderita oleh  pra lansia. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya, kejadian hipertensi berkaitan dengan asupan serat, asupan 

kalium, dan kebiasaan merokok. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tersendiri mengenai hubungan antara asupan natrium, 

asupan lemak dan aktifitas fisik dengan kejadian hipertensi pada pra lansia di 

Puskesmas Rangkapan Jaya Baru Kota Depok tahun 2019. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Hipertensi merupakan keadaan dimana tekanan darah persisten sistoliknya 

140 mmHg, dan tekanan darah diastoliknya diatas 90 mmHg. Hipertensi terjadi 

pada umumnya karena jantung memompa darah lebih cepat untuk memenuhi 

kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan. Pra lansia merupakan masa yang rentan 

hipertensi. Berdasarkan Depkes (2003), pra lansia merupakan individu yang 

berumur 45-59 tahun. Asupan kalium diketahui dapat menurunkan kejadian 

hipertensi (Sobel BJ, et all. 1999). Faktor lain yang diketahui berhubungan dengan 

kejadian hipertensi adalah serat (Apriany & Mulyati, 2012; Kholifah, Bintanah, & 

Handarsari, 2014). Pola hidup yang tidak sehat seperti merokok akan 

menyebabkan seseorang juga rentan terhadap hipertensi. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, kejadian hipertensi pada mantan perokok lebih tinggi daripada 

yang tidak pernah merokok (Stefhany,2012). Berdasarkan identifikasi masalah 
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yang ada, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

hubungan asupan kalium, asupan serat, dan kebiasaan merokok dengan kejadian 

hipertensi pada pra lansia ?  

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1  Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan serat, asupan 

kalium, dan kebiasaan merokok terhadap kejadian hipertensi pada pra lansia di 

Puskesmas Rangkapan Jaya Baru Kota Depok tahun 2019 

 

I.3.2  Tujuan khusus 

a. Untuk menganalisis hubungan antara asupan serat dengan kejadian 

hipertensi pada pra lansia di Puskesmas Rangkapan Jaya Baru Kota 

Depok. 

b. Untuk menganalisis hubungan antara asupan kalium terhadap kejadian 

hipertensi pada pra lansia di Puskesmas Rangkapan Jaya Baru Kota 

Depok. 

c. Untuk menganalisis hubungan antara kebiasaan merokok terhadap 

kejadian hipertensi pada pra lansia di Puskesmas Rangkapan Jaya Baru 

kota Depok. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti 

mengenai kejadian hipertensi di masyarakatdan kemampuan peneliti untuk 

melakukan pencegahan kejadian hipertensi serta dapat memperdalam kemampuan 

melakukan suatu penelitian. 

 

I.4.2 Manfaat Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

dokumentasi data penelitian untuk referensi penelitian lebih lanjut mengenai 
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hubungan asupan serat, asupan kalium dan kebiasaan merokok terhadap kejadian 

hipertensi pada pra lansia. 

 

I.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi 

masyarakat agar mau meningkatkan kesadarannya terkait jumlah asupan serat, 

asupan kalium dan kebiasaan merokok terhadap penyakit hipertensi. 

 

I.4.4 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu 

pengetahuan terkait kejadian hipertensi pada pra lansia dan faktor risiko penyebab 

hipertensi 

 

I.5 Hipotesis 

a. Ada hubungan antara asupan serat dengan kejadian hipertensi pada pra 

lansia. 

b. Ada hubungan antara asupan kalium dengan kejadian hipertensi pada pra 

lansia. 

c. Ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi 

pada pra lansia. 

 

I.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pasien pra lansia di Puskesmas Rangkapan 

Jaya Depok. Menggunakan desain studi cross sectional. Sampel diambil secara 

purposive  sampling. Adapun beberapa faktor yang diteliti yaitu asupan serat, 

asupan kalium dan kebiasaan merokok pada pasien pra lansia Puskesmas 

Rangkapan Jaya Baru Depok dengan melakukan wawancara menggunakan 

kuesioner dan pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter. 
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