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   BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan masalah kesehatan 

yang cukup dominan di negara-negara maju, di Amerika Serikat 

diperkirakan 20% penduduknya menderita hipertensi. Dari penelitian 

epidemiologis yang dilakukan di Indonesia menunjukkan 1,8 - 28,6% 

penduduk yang berusia diatas 20 tahun adalah penderita hipertensi. Saat 

ini terdapat adanya kecenderungan bahwa masyarakat perkotaan lebih 

banyak menderita hipertensi dibandingkan masyarakat pedesaan. Hal ini 

antara lain dihubungkan dengan adanya gaya hidup masyarakat kota yang 

berhubungan dengan resiko penyakit hipertensi seperti stres, obesitas, 

kurangnya olah raga, merokok, dan alkohol. Bila ditinjau perbandingan 

antara perempuan dan pria, ternyata pria lebih banyak menderita 

hipertensi. Dari laporan Sugiri di daerah perkotaan di Jakarta (Petukangan) 

didapatkan 14,6% pria dan 13,7% perempuan (Harimurti, 2003). 

Stress adalah usaha penyesuaian diri. Bila kita tidak dapat 

mengatasinya dengan baik, maka akan muncul gangguan badani 

(hipertensi, tukak lambung dan lain-lain), perilaku tidak sehat ataupun 

gangguan jiwa. Semua organisme, termasuk manusia, dipacu oleh stress 

untuk berusaha lebih keras, tetapi semua ada batasannya. Tergantung pada 

kekuatan atau daya tahan stress kita, cepat atau lambat, pada suatu waktu 

kita tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya bila stress itu besar, 

berlangsung lama dan spesifik (Maramis, 2009). 
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Stres ditempat kerja bukanlah fenomena baru, akan tetapi dewasa 

ini stres telah menjadi masalah managemen yang sangat penting di dunia 

dan menduduki peringkat tertinggi di bidang bisnis, industri dan ekonomi. 

Dua dari tiga pekerja mengaku mengalami stress kerja, perkiraan terbaru 

mengindikasikan bahwa stress kerja menyebabkan pemilik perusahaan 

harus mengeluarkan sekitar 200 milyar dollar U.S  per tahun karena 

masalah absen, keterlambatan, kejenuhan, produktivitas yang semakin 

rendah, angka keluar masuk yang tinggi, kompensasi pekerja, dan 

peningkatan biaya asuransi kesehatan, kini diyakini sekitar 80% penyakit 

dan kesakitan dipicu dan diperburuk oleh stres (Widyastuti, 1999 ). 

Dari studi pendahuluan didapatkan bahwa Bank Jatim merupakan 

salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbaik yang masuk dalam 5 

besar bank terbaik menurut Bank Indonesia (BI). Salah satu dari cabang 

terbaik Bank Jatim yaitu cabang Ponorogo terdapat beberapa masalah yang 

tidak didapatkan di cabang-cabang terbaik dari Bank Jatim lainnya, 

diantaranya masalah kesehatan pegawai. Sesuai dengan laporan tengah 

tahun 2010 dari bagian kepegawaian (HRD) dan poliklinik pegawai Bank 

Jatim, dilaporkan bahwa pada Bank Jatim cabang Ponorogo ada kenaikan 

permintaan penggantian biaya kesehatan yang meningkat dua kali lipat dari 

tahun sebelumnya. Dari laporan tersebut diketahui bahwa penyakit yang 

mendominasi diantaranya penyakit jantung, hipertensi dan diabetes melitus. 

Hipertensi menempati peringkat pertama dari penyakit yang mendominasi 

walaupun belum diketahui berapa angka pastinya. . Hal tersebut didapatkan 

dari penggantian biaya pembelian obat dari resep obat yang diantaranya 

berisi obat anti hipertensi seperti hidralazin, captopril dan propanolol. 
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1.2 Rumusan masalah 

Apakah terdapat hubungan antara stress kerja dengan hipertensi 

pada pegawai Bank Jatim cabang Ponorogo ? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Memperoleh informasi tentang hubungan stres kerja terhadap 

hipertensi pada pegawai Bank Jatim.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui prevalensi hipertensi pada pegawai Bank Jatim 

cabang Ponorogo. 

2. Mengetahui derajat stres kerja pada pegawai Bank Jatim 

cabang Ponorogo. 

3. Mengetahui hubungan stres kerja dengan hipertensi pada 

pegawai Bank Jatim cabang Ponorogo.  

 

1.4 Manfaat penelitian  

1. Mengidentifikasi stres di tempat kerja yang berhubungan dengan 

resiko hipertensi. 

2. Memberikan masukan bagi pegawai Bank Jatim tentang manajement 

stres yang baik. 

3. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti untuk mengetahui 

hubungan stres pekerja terhadap hipertensi pada pegawai Bank 

Jatim. 

 


