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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan pembunuh diam-diam 

karena pada sebagian besar kasus tidak menunjukkan gejala apapun. Hipertensi 

merupakan salah satu faktor resiko utama yang menyebabkan serangan jantung 

dan stroke, yang menyerang sebagian besar penduduk dunia. Hipertensi adalah 

suatu keadaan dimana dijumpai tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih untuk usia 

13 – 50 tahun dan tekanan darah mencapai 160/95 mmHg untuk usia di atas 50 

tahun. Pengukuran tekanan darah minimal sebanyak dua kali untuk lebih 

memastikan keadaan tersebut (WHO, 2005). 

Hipertensi dapat dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu: Hipertensi primer 

atau essensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi yang 

tidak atau belum diketahui penyebabnya. Hipertensi primer menyebabkan 

perubahan pada jantung dan pembuluh darah. Sedangkan hipertensi sekunder 

adalah hipertensi yang disebabkan atau sebagai akibat dari adanya penyakit lain 

dan biasanya penyebabnya sudah diketahui, seperti  penyakit ginjal dan kelainan 

hormonal atau pemakaian obat tertentu (Anggraini, 2009). 

Prevalensi hipertensi pada penderita perempuan lebih tinggi, yaitu 37%, 

sedangkan pria 28%. Prevalensi hipertensi di negara-negara maju cukup tinggi, 

yaitu mencapai 37%. Sementara di negara-negara berkembang 29,9% (WHO, 

2005). Di Indonesia prevalensi hipertensi tahun 2007 mencapai 31,7% dari total 

jumlah penduduk dewasa, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Singapura yang 
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mencapai 27,3%, Thailand dengan 22,7% dan Malaysia mencapai 20% 

(Riskesdas, 2007). Prevalensi di daerah Jawa dan Bali sedikit lebih tinggi 

dibandingkan dengan kawasan Sumatra dan kawasan Indonesia timur (SKRT, 

2001). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Sarastini (2008) 

mengenai “Faktor-Faktor  yang Berhubungan  Dengan  Kejadian  Hipertensi  

pada  Masyarakat Kelompok Usia 30 Tahun ke Atas di Kelurahan Grogol 

Kecamatan Limo Kodya Depok tahun 2008”, dengan sampel 220 responden, 

didapatkan hasil yaitu sebanyak 37,3% responden mengalami stres, 70,5% 

responden mempunyai kebiasaan merokok, 1,4% responden mempunyai 

kebiasaan mengkonsumsi alkohol, 75% responden mengkonsumsi makanan 

tinggi garam, dan 63,6% responden mempunyai aktivitas fisik rendah. 

RSUD Jombang adalah rumah sakit tipe B dan merupakan rumah sakit 

rujukan di wilayah Kabupaten Jombang. Menurut data rekam medis di RSUD 

Jombang periode 2011, angka kejadian hipertensi pada pasien rawat inap adalah 

337 kasus. Sedangkan angka kejadian hipertensi pada pasien rawat jalan adalah 

13.872 kasus dan merupakan penyakit terbanyak di RSUD Jombang. 

Dari uraian diatas maka peneliti ingin membahas profil penderita 

hipertensi di RSUD Jombang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil penderita hipertensi di RSUD Jombang periode Januari - 

Desember 2011? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui profil penderita Hipertensi di RSUD Jombang periode Januari 

- Desember 2011. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui deskripsi penderita hipertensi berdasarkan usia. 

2. Mengetahui deskripsi penderita hipertensi berdasarkan jenis kelamin. 

3. Mengetahui deskripsi penderita hipertensi berdasarkan riwayat penyakit 

keluarga. 

4. Mengetahui deskripsi penderita hipertensi berdasarkan tingkat pendidikan. 

5. Mengetahui deskripsi penderita hipertensi berdasarkan jenis pekerjaan. 

6. Mengetahui deskripsi penderita hipertensi berdasarkan keluhan utama. 

7. Mengetahui deskripsi penderita hipertensi berdasarkan jenis hipertensinya. 

8. Mengetahui deskripsi penderita hipertensi berdasarkan derajat 

hipertensinya. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Klinis 

1. Memberi informasi kepada tenaga medis tentang profil penderita 

hipertensi di RSUD Jombang. 

2. Menjadi bahan acuan penyuluhan tenaga medis, sehingga diharapkan 

dapat menurunkan resiko hipertensi pada masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

1.   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber data untuk 

penelitian berikutnya. 
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2.  Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penelitian kesehatan di 

bidang kardiologi terutama hipertensi. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Memberikan  pengetahuan kepada masyarakat mengenai hipertensi 

sehingga dapat mengontrol tekanan darahnya dan melakukan pemeriksaan secara 

dini ke dokter.                                                                                                                                           


