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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan manusia merupakan unsur yang dibutuhkan untuk 

menjaga keseimbangan agar tubuh berfungsi secara normal. Semua 

manusia memiliki kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

fisiologis yaitu kebutuhan dasar manusia untuk hidupnya secara fisik, 

seperti makan dan minum, dan tidur (Potter & Perry, 2009). 

Tidur merupakan kebutuhan fisiologis yang berpengaruh terhadap 

kualitas tidur. Jika seseorang mengalami gangguan tidur, maka fungsi 

fisiologis yang lainnya akan terganggu. Kegagalan seseorang dalam 

mempertahankan kualitas tidur dan bangun dapat mempengaruhi 

kesehatannya menurut (Potter & Perry, 2009). Jika kualitas tidur buruk 

akan mempengaruhi masalah fisik dan fisiologi seseorang. Masalah fisik 

yang akan terjadi yaitu  meningkatnya kadar glukosa darah yang 

merupakan resioko terjadinya gangguan pada kardiovaskular seperti 

halnya meningkatnya tekanandarah. 

Kualitas tidur seharusnya setiap manusia untuk menjaga keadaan 

tidur dan mendapatkan keadaan tidur Rapid Eye Mov ement (REM) 

dan Non Rapid Eye Movement (NREM) yang sesuai dengan penelitian 

(Khasanah, 2012). Kualitas tidur seseorang untuk mendapatkan kebugaran 
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dan kesegaran saat tidur dan terbangun dari tidurnya serta dapat dikatakan 

baik apabila tidak ada tanda-tanda gangguan pada tidurnya, menurut 

penelitian yang dilakukan oleh (Gaultney, 2010 dalam Indarwati, 2012). 

Kurang tidur dapat searah dengan kualitas tidur yang buruk. Tidur 

seseorang yang kurang akan membawa ke hipertensi dengan cara 

peningkatan aktifitas simpatis, meningkatnya stresor psikis dan fisik, 

menurut (Gangwish et al., 2010). Di dalam penelitian , Javahari et al. 

(2008) bahwa data mengenai hubungan dengan penigkatan tekanan darah 

disebabkan kualitas tidur yang buruk pada seseorang dewasa sudah banyak 

terjadi, kualitas tidur adalah beberapa faktor yang efisien tidur yang 

kurang dapat mempengaruh dalam peningkatan tekanan darah, kualitas 

tidur yang baik akan mempengaruh terhadap. Memperhatikan kualitas 

tidur adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan. 

Kualitas tidur seseorang akan menyebabkan tekanan darah 

menjadi abnormal dan aktifitas pada keesokan harinya akan terganggu dan 

akan mempengaruhi kondisi fisik seseorang sehingga perubahan tekanan 

darah seseorang yang abnormal akan sangant mempengaruhi berbagai 

penyakit lainnya. 

Menurut Ginting dan Gayatri (2013) kepada 3 fakultas di 

Universitas Indonesia dengan jumal responden sebanyak 130 orang 

mendapatkan bahwa 83,75% responden memiliki kualitas tidur yang 

buruk. Menurut peneliti  Fauzan (2013), dengan jumlah responden 100 
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mahasiswa terdapat  51 Mahasiswa (51%)  yang memiliki kualitas tidur 

buruk. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas tidur pada 

mahasiswa seperti terpaksa tidur malam karna mengerjakan tugas, 

berkumpul bersama teman-teman dan bermain game. 

Penelitian World Health Organization (WHO), dari beberapa 

orang dewasa di seluruh dunia memiliki tekanan darah yang tinggi, dapat 

juga di akibatkan karna bertambahnya usia, satu dari 10 orang yang 

berusia 20an. Orang dewasa dari beberapa negara berpendapat tingkat 

paling rendah terdapat i afrika yang memiliki tekanan darah tinggi 40% 

(WHO, 2013). 

Penelitian di jawa timur , laporan dari rumah sakit 2012 (per 31 

Mei 2013), hipertensi merupakan kasus penyakit yang paling banyak di 

dapatkan pasien rawat jalan sejumlah112.583 kasus, rumah sakit tipe 2 dan 

3 peringkat paling tinggi untuk kasuh hipertensi rawat jalan, rumah sakit 

tipe 3 berjumlaj 42.212 rumah sakit tipe  2 dengan jumlah  3.301 kasus. 

Sedangkat rumah sakit paling banyak terdapat pasien hipertensi terdapat di 

rumah sakit bertipe 1,penyakit hipertensi pada posisi kedua terdapat 

berjumlah 12,590 kasus dan rumah sakit yang bertipe 3 hipertensi kudua 

dengan berjumalj 7.355 kasus (Dinas Kesehatan Jawa timur, 2013). Dan 

kasus hipertensi di Malang Raya medapat urutan ketida dengan jumalah 10 

kasus rapat jalan berjumlah 424 kasus (9,10%)  urutan ke empat dalam 10 

penyebab yang mengakibatkan kematian  10,99% (Dinas Kesehatan Jawa 

timur, 2011). 
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Tekanan darah yaitu tekanan yang timbul didinding arteri jantung. 

Puncaknya terjadi pada vartikel saat berkontraksi disebut tekanan sistol 

dan tekanan istirahat disebut tekanan distol. Tekanan darah dikatakan 

normal sistolok yaitu 100-140 mmHg dan distol yaitu 60/90 mmHg 

(smelzer & Bare, 2001). Tekanan darah yang hipertensi  berstadium I 

sistol 140-159 mmHg dan diastol 90-99 mmHg. Tekanan darah yang 

hipertensi  stadium II dan III sistol  >160 mmHg dan  >180 mmHg dan 

diastol >100 mmHg dan >116 mmHg menurut (Wahyudi , 2014). Faktor 

yang akan mempengaruhi tekanan darah adalah volume darah , resitensi 

perifel , elastistas dan cardiac output dalam pembuluh darah (Cummings, 

2009). Semakin tinggi kadar gula darah yang di hasilkan akan 

meningkatkan kekentalan dalam darah yang disebut vaskositas sehingga 

dapat menganggu dalam tubuh menurut (wahyuni dan arisfa, 2016). 

Menurut pendapat (Muhammadun,2010).Didapatkan gaya hidup 

yang akan meganggu tekanan dalam darah  gaya hidup yang modern, kerja 

keras dalam situasi yang penuh tekanan, dan stress yang panjang itu akan 

meganggu dalam hal yang  sangat umum kurangnya berolahraga dan 

mengatasi stressnya dengan merokok, minum kopi, dan minum alkholol. 

Selain gaya hidup yang buruk, menurut ( kowalski, 2010) beberapa faktor 

yang menyebabkan tekanan darah yaitu gangguan pada kualitas tidur. 

Gangguan pada tidur adalah salah satu ciri dari gangguan pada kualitas 

tidur, atau waktu tidur seseorang. Menurut (Haryono et al, 2009 ) 

gangguan tidur dialami oleh remaja ada beberatapa faktor yaitu medis dan 
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non medis. Diagnosis gangguan pada remaja sulit dibedakan, karena 

gangguan tidur yang di alami tidak bernah diceritkan oleh remaja , selain 

itu juga pola tidur pada remaja sudah tidak dipedulikan. 

Studi pendahuluan peneliti yang dilakukan peneliti menggunakan 

observasi kepada mahasiswa tingkat akhir Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah malang. Berdasarkan hasil observasi, terdapat tingkat 

tekanan darah yang bervariasi, termasuk hipertensi tingkat ringan. 

Diketahui pula bahwa rata-rata mahasiswa mengalami gangguan 

tidur(durasi tidur pendek)yang menyebabkan kualitas tidur mahasiswa 

menjadi pendek. 

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti tertarik untuk mengambil 

penelitian dengan berjudul “Hubungan kualitas tidur  terhadapat Tekanan 

Darah pada Mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Apakah ada Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah pada 

Mahasiswa tingkat akhir Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang ? 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum 

 

Mengetahui Hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada 

Mahasiswa tingkat akhir Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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2. Tujuan Khusus 

 

a. Mengatahui frekuensi Kualitas Tidur pada mahasiswa tingkat akhir 

Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Mengetahui Tekanan Darah pada mahasiswa Fisioterapi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

c. Mengetahui Hubungan terhadap Kualitas Tidur dengan Tekanan 

Darah pada mahasiswa tingkat akhir Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi pengembang ilmu pengetahuan 

 

a. Menambah wawasan fisioterapi dalam hal kualitas tidur dengan 

Tekanan Darah pada Mahasiswa tingkat akhir Fisioterapi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Instutusi Pelayanan 

 

a. Sebagai refrensi mengetahui hubungan kualitas tidur dengan 

tekanan darah. 

3. Bagi institusi pendidikan 

 

a. Sabagai bahan dalam meningkatkan informasi dalam program 

fisioterapi 

b. Sebagai bahan acuahn untuk penelitian selanjutnya 
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4. Bagi peneliti 

 

a. Penelitian ini sangat bergunan untuk menambahkan pengetahuan, 

kesempatan dan pengalaman untuk lebih mengetahui bahwa 

kualitas tidur dengan tekanan darah. 

b. Sebagai suatu kesempatan dalam mengaplikasikan ilmu selama 

kuliah . 

5. Bagi Mahasiswa 

 

Dapat memberikan masukan akan pentingnya kualitas tidur terhadap 

tekanan darah. 

E. Keaslian penelitian 

 

No 

Nama peneliti 

dan tahun 

penelitian 

Judul 

penelitian 

Instrumen 

penelitian 
hasil 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

dilakukan 

1 Rinda, tanto 

haryono, vita 

maryah 

maryah 

ardiyani, 2017  

Hubungan 

kualitas tidur 

dengan 

tekanan darah 

pada remaja 

putra di 

asrama 

sanggau 

landungsari 

malang   

Desain 

penelitian 

ini 

dilakukan 

dengan 

metode 

korelasiona

l yang 

bersifat 

cross 

sectional  

Hasil penelitian 

menunjkan 

H1diterima yang 

berarti ada 

hubungan kualitas 

tidur dengan 

tekanan darah pada 

remaja putra di 

asrma sanggau 

landungsari malang 

2016 

Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

penulis lakukan 

terletak pada jenis 

instrumen penelitian 

yaitu PSQI dan 

tempat penelitian 

yaitu pada 

mahasiswa 

fisioterapi universitas 

muhammadiyah 

malang 

2 Mohd.luthfi,S

yaiful 

azmi,Erkadius, 

2017 

Hubungan 

kualitas tidur 

dengan 

tekanan darah 

pada pelajar 

kelas 2 SMA 

negeri 10 

PSQI   

 

penelitian 

menunjukkan 

kualitas tidur buruk 

sebanyak 106 orang 

(69,3%) dan baik 

sebanyak 47 

orang (30,7%). 

Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

penulis lakukan 

terletak pada semple 

dan tempat yaitu 

pada mahasiswa 

fisioterapi universitas 
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padang Rata-rata tekanan 

darah sistolik dan 

diastolik subjek 

adalah 114,28 

mmHg, dan73,13. 

Terdapat perbedaan 

yang bermakna 

(p<0,05). 

muhammadiyah 

malang 

3 Indriani 

lumantow, 

Selfti rompas, 

Franly onibala, 

2016 

Hubungan 

kualitas tidur 

dengan 

tekanan darah 

pada remaja di 

desa 

tombasian atas 

kecamatan 

kawangkowan  

barat 

Desain 

penelitian 

ini 

dilakukan 

dengan 

metode o 

bservasiona

l 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

Terdapat hubungan 

kualitas tidur 

terhadap tekanan 

darah dan diperoleh 

p = 0,000 yakni 

lebih kecil 

dibandingkan α 

(0,05) dengan Ho 

ditolak dan Ha 

diterima 

Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

diteliti terletap pada 

semple yaitu 

mahasiswa tingkat 

akhir dan instrumen 

penelitian yaitu PSQI 

 

4 Gunanti dan 

diniarti,  

2016 

Prevalensi dan 

gambaran 

gangguan tidur 

berdasarkan 

karakteristik 

mahasiswa 

semester I  

Program Studi 

Pendidikan 

Dokter 

Fakultas 

Kedokteran 

Universita 

Udayana 

Tahun 2015 

P kuesioner 

gangguan 

tidur St. 

Mary’s 

Hospital 

(SHM) 

Dari 70 responden 

penelitian, 

didapatkan 32 

responden 

mengalami 

gangguan tidur 

(45,7%). Dari 32 

orang yang 

mengalami 

gangguan tidur, 

sebagian besar 

terbangun 1 hingga 

2 kali saat tidur 

masingmasing 

31,2%, rata- rata 

waktu tidur selama 

5 jam (34%), 

tingkat kesulitan 

tidur dari sedang 

hingga sangat sulit 

(56,2%), dan 

perasaan tetap 

mengantuk setelah 

terbangun (50%). 

Penelitian ini 

meneliti tentang 

gangguan tidur 

berdasarkan 

karateristik 

mahasiswa semseter 

1, sedangkan penulis 

yang ingin diteliti 

adalah mahasiswa 

tingkat akhir dan 

berbeda dari segi 

tempat dan instrumen 

penelitian 

menggunakan PSQI 
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5 Sarfriyanda 

et.al, 

2015 

Hubungan 

Antara kulitas 

Tidur dan 

Kuantitas 

Tidur Dengan 

Prestasi 

Belajar 

Mahasiswa 

Instrumen 

penelitian 

menggunak

a kuesioner 

untuk 

variabel 

kualitas 

tidur dan 

kuantitas 

tidur serta 

nilai test 

block untuk 

variabel 

prestasi 

belajar 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukan tidak 

ada hubungan 

antara kualitas tidur 

dan kuantitas tidur 

dengan prestasi 

belajar mahasiswa. 

Perbedaan dengan 

peneliti terletak pada 

instrumen penelitian 

dan penelitian ini 

meneliti prestasi 

belajar sedangkan 

penulis yang ingin 

diteliti hubungan 

kualitas tidur dengan 

tekanan darah pada 

mahasiswa tingkat 

akhir fisioterpai 

universitas 

muhammadiyah 

malang. 
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