
 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi menjadi masalah utama dalam kesehatan masyarakat yang 

ada di Indonesia maupun di beberapa negara yang ada di dunia. Jumlah kasus 

hipertensi meningkat dengan sangat signifikan dari tahun ke tahun. 

Diperkirakan pada tahun 2025 di negara berkembang terjadi peningkatan 

kasus hipertensi sekitar 80% dari 639 juta kasus di tahun 2000 menjadi 1,15. 

Prediksi ini berdasarkan angka penderita hipertensi dan pertambahan 

penduduk saat ini (Armilawaty dkk., 2007). 

Hipertensi menjadi masalah  pada lanjut usia karena sering ditemukan 

dan menjadi faktor utama stroke, payah jantung, dan penyakit jantung 

koroner (Nugroho, 2000). Laporan dari studi penyakit jantung Framinghan 

oleh Siburian (2004) baru-baru ini menunjukan bahwa 90 % usia pertengahan 

ke atas dan lansia mengalami hipertensi di dalam sisa hidupnya. Menurut 

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam 

sepuluh peringkat penyakit terbanyak di Kota Malang, hipertensi menempati 

urutan ketiga dengan jumlah penderita mencapai puluhan ribu orang. 

Pada tahun 2007, jumlah penduduk lanjut usia sebesar 18,96 juta jiwa 

dan meningkat menjadi 20.547.541 pada tahun 2009. Pada tahun 2010, 

proporsi penduduk lansia di Indonesia telah mencapai di atas 9,77 persen, 

yaitu diperkirakan menjadi 23.992.553 orang (Surya Karya, 2010). Laporan 

Badan kesehatan dunia WHO (World Health Organisation) bahwa penduduk 

lansia di Indonesia pada tahun 2020 mendatang sudah mencapai angka 



 
 

11,34% atau tercatat 28,8 juta orang, jumlah balita tinggal 6,9% sehingga 

menyebabkan jumlah penduduk lansia terbesar di dunia. Jumlah lansia di 

Kota Malang saat ini mencapai 68.000 orang lebih, atau sekitar 11 persen dari 

total penduduk Kota Malang yang mencapai 807.136 jiwa (Nasional Kompas, 

2010).  

Proses menua merupakan proses yang terus-menerus (berlanjut) 

secara alamiah. Dimulai sejak lahir dan umumnya dialami pada semua 

makhluk hidup. Secara individu, pengaruh proses menua dapat menimbulkan 

berbagai perubahan-perubahan, baik secara fisik-biologis, mental maupun 

psikososial (Nugroho, 2000). 

Perubahan-perubahan pada lansia tersebut mempunyai dampak 

terhadap tingkah laku dan terhadap perasaan lansia. Perubahan pada lanjut 

usia adalah kemunduran yang akan paling banyak dialami, disamping berbagai 

macam kemunduran beberapa kejadian justru meningkat dalam proses menua 

yaitu : sensitivitas emosional seseorang yang akhirnya menjadi sumber  

banyak masalah pada usia lanjut sehingga menjadikan lansia termasuk 

kelompok yang rentan terhadap stress (Nugroho, 2000). 

Stress juga memegang peranan besar pada individu-individu dengan 

kepribadian tipe A. Kepribadian adalah bagian dari jiwa yang membangun 

keberadaan manusia menjadi satu kesatuan, tidak terpecah belah dalam 

fungsi-fungsinya (Alwisol, 2007). Tipe kepribadian merupakan suatu 

pengelompokan-pengelompokan umum dari kepribadian seseorang.  

Menurut Hanson (dalam wiwik, 2005) memberikan definisi mengenai ciri-ciri 

individu kepribadian tipe-A yaitu : mengerjakan sesuatu dengan cepat, tidak 

sabar, asertif, suka bersaing, perfectionis, ambisi, polyphasic (mengerjakan 



 
 

beberapa hal sekaligus). Sedangkan ciri-ciri perilaku individu tipe-B yaitu : 

lebih santai dalam melakukan sesuatu, sabar, kurang asertif, menghindari 

persaingan, non perfectionis, kurang berambisi, non polyphasic. 

Menurut Gorgon Allort (dalam Friedman, dkk. 2006: 51) ada kaitan 

secara langsung antara kepribadian dengan kesehatan. Individu dengan 

kepribadian Tipe A rentan terhadap stress karena sifat yang dimilikinya. Stress 

konteks biologis dimana tubuh berespon secara tidak spesifik terhadap 

bermacam-macam stimulus. Seyle menyebut stimulus tersebut sebagai 

stressor. Stressor akan membangkitkan respon biologis atau perilaku (Long, 

1996 : 130). 

Hipotalamus berespon terhadap stimulus yang berasal dari reseptor 

periper atau korteks cerebral melalui dua mekanisme yang berbeda yaitu 

mekanisme simpatetik medula adrenal menekan fungsi-fungsi yang tidak 

penting bagi kehidupan sehingga memudahkan hilangnya situasi yang 

menegangkan. Impuls dihantarkan dari hipotalamus ke pusat simpatetik di 

segmen torako lumbal untuk mempersiapkan tubuh menyerang atau 

menghindar. Sirkulasi darah yang adekuat ke otak dan jantung ditingkatkan 

dan sirkulasi darah ke otot dan tulang juga akan meningkat.  

Orang yang hidup secara konfrontatit, kompetitif, dan semangatnya 

yang menggebu-gebu cenderung lebih besar untuk menderita penyakit 

jantung dibandingkan dengan orang yang tenang dan tidak suka repot (Fri 

edman, 2006). 

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian guna 

mengetahui perbedaan tipe kepribadian A dan B terhadap kejadian hipertensi 



 
 

pada lansia di posyandu lansia Kertosari Kelurahan Ketawanggede Kota 

Malang. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan tipe kepribadian A dan B terhadap kejadian 

hipertensi pada lansia di posyandu lansia Kertosari Kelurahan Ketawanggede 

Kota Malang. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan tipe kepribadian A dan B terhadap kejadian 

hipertensi pada lansia di posyandu lansia Kertosari Kelurahan Ketawanggede 

Kota Malang. 

 
1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengindentifikasi tipe kepribadian A terhadap kejadian hipertensi pada 

lansia di posyandu lansia Kertosari Kelurahan Ketawanggede Kota 

Malang. 

2. Mengindentifikasi tipe kepribadian B terhadap kejadian hipertensi pada 

lansia di posyandu lansia Kertosari Kelurahan Ketawanggede Kota 

Malang. 

3. Mengetahui perbedaan tipe Kepribadian A dan B terhadap kejadian 

hipertensi pada lansia di posyandu lansia Kertosari Kelurahan 

Ketawanggede Kota Malang. 

 

 



 
 

1.4 Manfaat penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti  

Bagi peneliti penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan  serta peneliti dapat mengaplikasikan teori yang didapat serta 

mencari sinergi  antar teori dan kenyataan di lapang tentang perbedaan 

perbedaan tipe kepribadian A dan B terhadap kejadian hipertensi pada lansia. 

 
1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai dokumentasi serta informasi dalam rangka pegembangan 

pengetahuan mahasiswa mengenai perbedaan tipe kepribadian A dan B 

terhadap kejadian hipertensi pada lansia. 

 
1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan dasar atau rujukan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya secara berkesinambungan terhadap permasalahan pada lansia. 

 
1.4.4 Bagi Lansia 

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan cara menerapkan 

kepribadian yang adaptip terhadap stress sehari-hari sehingga tidak 

menimbulkan kekambuhan terhadap hipertensi pada lansia. 

 
1.5 Batasan Penelitian 

Peneliti membatasi masalah penelitian ini hanya pada tipe kerpibadian 

A dan B pada lansia dengan kejadian hipertensi pada lansia di posyandu lansia 

Kertosari Kelurahan Ketawanggede Kota Malang. 

 

 


