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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang      

Tidur merupakan suatu proses fisiologis yang penting dan memakan waktu 

sekitar sepertiga dari kehidupan. Karena siklus kehidupan yang semakin modern 

menyebabkan durasi tidur pada malam hari menurun secara drastis (Yan, Weng MD 

dkk, 2015). Durasi tidur yang tidak baik bisa meyebabkan kantuk di siang hari, kelelahan, 

penurunan konsentrasi, prilaku mudah tersinggung, kemarahan, kekurangan tidur yang 

berkepanjangan terkait dengan penyakit kardiovaskular dan gangguan kejiwaan (Shim &  

Kang, 2017).  

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tidur ialah penyakit, sesorang yang 

mengalami sakit memerlukan waktu tidur lebih banyak dari orang normal. Namun, 

keadaan sakit menjadikan seseorang kurang tidur atau tidak dapat tidur. Misalnya pada 

orang dengan gangguan pernapasan seperti asma, bronchitis, penyakit kardiovaskular, 

dan peyakit persarafan (Tarwoto & Wartonah, 2015). Tidur memiliki beberapa fungsi 

fisiologis yang relevan dengan kesehatan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa kualitas 

tidurnya buruk, durasi tidur yang  pendek, atau waktu tidur yang tidak tepat terkait 

dengan penyakit kardiovaskular (CVD), disfungsi metabolik, disregulasi kekebalan tubuh 

dan gangguan kognitif (F. Beijamini dkk, 2016).  

Penelitian tentang tidur dan pengaruhnya terhadap kesehatan meningkat dalam 

beberapa tahun terakhir. Hal ini telah disertai oleh kekehawatiran kesehatan masyarakat 

tentang menurunnya kuantitas tidur di masyarakat modern. Durasi tidur yang pendek 
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dan panjang secara konsisten dikaitkan dengan kematian dan penyakit kronis yang 

serius, seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular (CVD) . Demikian pula , kualitas 

tidur yang buruk telah dikaitkan dengan angka kematian dan CVD. CVD adalah 

penyebab utama penyakit tidak menular kematian secara global dan kematian oleh CVD 

telah meningkat sebesar 12,5% antara tahun 2005 dan 2015 (Kruisbrink dkk, 2017) 

Sebuah penelitian terbaru telah  mengidentifikasi bahwa jumlah rata-rata tidur 

orang dewasa di Korea bermur 19 tahun dan orang yang lebih tua menghabisakan waktu 

tidur selama 6 jam 53 menit per hari, kemudian menurun dari 7 jam 49 menit pada 

tahun 2009. Durasi tidur optimal seseorang berbeda terhantung pada konteks sosial dan 

juga karakteristik pribadi seseorang (Shim and Kang, 2017). Di Finlandia durasi kualitas 

tidur  kurang dari 18 menit selama 33 tahun terakhir. Survei nasional di Ameika Serikat 

telah menunjukkan penurunan durasi tidur 1,5 sampai 2 jam yang dilaporkan selama 50 

tahu terakhir. National Sleep Fundation  telah melaporkan peningkatan dari 12% sampai 

16% durasi tidur kurang dari 6 jam pada tahun 1998 dan 2005 Data tersebut 

menunjukkan munculnya kecendrungan berkuranganya durasi tidur (Yang dkk, 2015).  

Hipertensi ialah salah satu penyakit tidak menular (PTM) yang menjadi masalah 

kesehatan yang sangat serius baik di dunia maupun di Indonesia (Anggraini, 2014). Salah 

satu tanda peyakit hipertensi adalah tekanan darah, hipertensi disebut silent killer  atau 

membunuh secara diam-diam, karena penderita hipertensi sering tidak menampakkan 

gejala (Sudarth, 2002).  Faktor resiko hipertensi yang umum antara lain usia, jenis 

kelamin, tipe kepribadian, faktor genetik, obesitas, olah raga, pola makan, gaya hidup, 

pola tidur, dan stres ( Anggraini, 2014).  
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Hipertensi merupakan faktor utama resiko penyakit kardiovaskular dan 

penyebab kematian di seluruh dunia,  diperkirakan sekitar 1 miliar orang dewasa 

mengalami hipertensi, dan setiap tahun hipertensi mengakibatkan lebih dari 9 juta 

kematian. di Afrika, prevalensi hipertensi telah meningkat dari 9,7% menjadi 27,4% dan 

30,8 % selama tahun 1990, 2000,dan 2010 (Wiely Periodicals, 2017). Menurut  

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),  prevalensi hipertensi meningkat dari 600 juta 

menjadi 1 miliar di tahun 1980 dan 2008, dan diperkirakan menyebabkan 7,5 juta 

kematian setiap tahunnya.  Menurut WHO, wilayah Afrika memiliki prevalensi 

hipertensi yang lebih tinggi  dibandingkan wilayah Amerika. Pada tahun 2011, prevalensi 

hipertensi di wilayah Afrika dilaporkan 46%, sedangkan untuk wilayah Amerika adalah 

35%. Diperkirakan lebih dari sepertiga orang di Afrika memiliki hipertensi. (Tibazwara 

dan Damasceno) menyatakan bahwa 639 juta orang dengan hipertensi tinggal di negara 

berkembang dengan sumber daya kesehatan yang terbatas, orang-orang di negara-negara 

ini cenderung memiliki kesadaran hipertensi rendah dan kontrol tekanan darah yang 

buruk; Prevalensinya juga diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025 (Mafutha dkk, 

2017).  

Menurut American Heart Association (AHA) hipertensi adalah penyakit dimana 

terjadi penekanan darah sistolik >140 mmHg atau tekanan diastolic >90 mmHg. 

Prevalensi hipertensi di indonesia mencapai 31,7 % dari populasi usia 18 tahun ke atas, 

dimana jumlahnya 60% penderita mengalami penyakit jantung, gagal ginjal, pada semua 

umur di Indonesia ( riskesdas, 2010) pada usia 55 tahun laki-laki lebih banyak 

mengalami hipertensi dibandingkan dengan perempuan, dari umur 55 sampai 74 tahun, 

sedikit lebih banyak perempuan dari pada laki-laki mengalami hipertensi ( Deibey O. 
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Lumempouw, dkk  2016). Pada tahun 2015 di Provinsi Jawa Timur presentase 

hipertensi  sebesar 15,16% menurun menjadi menjadi 13,47% tahun 2016 atau sekitar 

935,736 penduduk, dengan proporsi laki-laki sebesar 13,78% (387.736 penduduk) dan 

perempuan sebesar 13,25% (547.823). pada tahuj 2012-2014 Hipertensi masuk urutan 

kedua dari sepuluh besar penyakit di kota malang dengan kasus hipertensi sebanyak 

50.612 di tahun 2013 dan meningkat 58.046 kasus di tahun 2014. Berdasarkan studi yang 

telah dilakukan pada tanggal 13 februari 2018 didapatkan data dari dinas kesehatan kota 

malang, pada tahun 2017 di puskesmas Cisadea didapatkan pasien hipertensi baru laki-

laki 345 orang dan pasien laki-laki lama 273 orang, sedangkan pasein baru perempuan 

didaptkan 713 orang dan pasien lama perempuan 421 orang dengan rentang usia 55-70 

tahun lebih. Sedangkan data dari puskesmas cisadea terdapat 205 lansia yang mengalami 

hipertensi pada bulan april 2018.(Dinkes Kota Malang, 2017) 

Tekanan darah tinggi, atau hipertensi merupakan tantangan kesehatan 

masyarakat di seluruh dunia, dengan prevalensi keseluruhan lebih dari 25% pada orang 

dewasa(Kearney et al, 2005). Ada bukti kuat terkumulasi selama bertahun-tahun terkait 

bahwa tekanan darah dipengaruhi oleh kualitas tidur. Bukti epidemologis dan klinis 

menunjukkan bahwa individu dengan durasi tidur yang lebih pendek memiliki tekanan 

darah yang lebih tinggi (gottileb et al 2006).Selain itu penelitian eksperimental 

menunjukkan bahwa saat tidur dikurangi atau dihilangkan selama 1 hari atau lebih, 

tekanan darah siastolik dan diastolic (BP) meningkat (Meier-ewert et al 2004, Ogawa, 

2003. Lusardi (1999) dalam penelitiannya mengatakan bahwa individu hipertensi 

mengalami perubahan tidur menjadi 4 jam pada malam hari hal ini akan menjadikan 

peubahan pada tekanan darah . Temuan ini menunjukkn bahwa individu yang 
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mengalami kurang tidur atau durasi tidurnya lebih pendek berisiko tinggi mengalami 

efek peingkatan tekanan darah  (Haack dkk, 2014).  Selain itu durasi tidur  yang tidak 

baik bisa juga meyebabkan kantuk di siang hari, kelelahan, penurunan konsentrasi, 

prilaku mudah tersinggung, kemarahan, kekurangan tidur yang berkepanjangan terkait 

dengan penyakit kardiovaskular dan gangguan kejiwaan (Shim &  Kang, 2017). 

Berdasarkan data diatas, bahwa penderita hipertensi di Indonesia meningkat dan 

angka mortalitas akibat kompilkasinya masih tinggi. Kualitas tidur dan hipertensi sangat  

mempengaruhi gaya hidup, individu dengan hipertensi cendrung memiliki gangguan 

tidur. Kelainan tidur yang paling umum adalah gelisah, ketidakcukupan jumlah tidur, dan 

insomnia. durasi tidur yang tidak baik dapat meyebabkan kantuk di siang hari, kelelahan, 

penurunan konsentrasi, prilaku mudah tersinggung, dan kemarahan, kekurangan tidur 

yang berkepanjangan terkait dengan penyakit kardiovaskular dan gangguan kejiwaan.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: Apakah ada hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada penyakit  

hipertensi. 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Dengan melihat latar belakang yang sudah di jabarkan diatas maka tujuan 

umum penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan 

tekanan darah pada penderita hipertensi. 
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1.3.2 Tujuan khusus  

1. Mengidentifikasi karakteristik usia, tahun, dan pendidikan pada penderita 

hipertensi. 

2. Mengidentifikasi kualitas tidur pada penderita hipertensi. 

3. Mengidentifikasi tekanan darah pada penderita hipertensi  

4. Menganalisa hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada penderita 

hipertensi 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat teortitis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak teori atau 

perkembangan ilmu pengetahuan tentang hubungan kualitas tidur dengan 

tekanan darah pada hipetensi. 

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta bisa 

menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama menempuh pendidikan. 

b. Bagi perawat  

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan informasi atau 

refrensi untuk menambah ilmu pengetahuan dan penelitian lebih lanjut. 

c. Bagi masyarakat 

Untuk memroleh pengetahuan tentang kualitas tidur dengan tekanan darah 

dan dapat digunakan untuk pencegahan terhadap kejadian hipertensi. 
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1.5 Keaslian penelitian 

1. Menurut penelitian Indriani Lumantow (2016) dengan judul “Hubungan 

Kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah Pada Remaja Di Desa Tombasian 

Atas Kecamatan Kawangkoan Barat  “. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada remaja. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional, dimana pengumpulan data variabel independen 

dan dependen dilakukan secara bersama-sama. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh remaja yaitu 80 orang dengan kategori usia 13-18 tahun. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh/total sampling. 

Hasil uji statistic menggunkan Chu-Square test dengan tingkat kemaknaan 

95% (α=0, 05) diperoleh hasil nilai p=0,000 yakni lebih kecil di bandingkan 

α(0,05) dengan Ho di tolak dan Ha di terima. Kesimpulan yaitu terdapat 

hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada remaja. 

2. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Intan Asmarita (2014) dengan judul 

“Hubungan Antara Kualitas Tidur Dengan Tekanan  Darah Pada Pasien 

Hipertensi Di Rumah  Sakit  Umum Daerah  Karanganya  “. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur 

dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. Metode Penelitian ini 

menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Subjek dalam penelitian berjumlah 36 pasien. Instrumen yang 

digunakan adalah kuesioner, sphygmomanometer air raksa, stetoskop, dan 

rekam medis. Untuk menguji hipotesis digunakan uji analisis Chi-Square 
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didapatkan nilai p = 0,001, nilai signifikan p < 0,05. Hal ini berarti Ho 

ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan penelitian di atas, adapun perbedaannya dengan penelitian 

yang akan saya lakukan terletak pada metode penelitian, populasi/sample,tempat 

penelitia 


