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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Tidur 

2.1.1 Definsi Tidur  

Tidur merupakan keadaan sementara dari berubahnya kesadaran yang terjadi 

untuk sekitar sepertiga dari kehidupan manusia. Tidur dapat meningkatkan 

pertumbuhan, pemulihan, dan kesejahteraan kognitif. Mengurangi waktu tidur total 

(TST) dapat mempengaruhi fungsi endokrin, metabolik dan orang yang kurang tidur 

sering mengalami kebingungan, depresi, halusinansi, dan dalam kasus-kasus ekstrim 

dapat menyebabkan kematian selama tidur (Valenti dkk, 2017). Sedangkan  Dalam 

(Guyton, 1986) Tidur merupakan  kondisi tidak sadar dimana individu dibangunkan oleh 

stimulus atau sensoris yang sesuai dapat juga dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan 

diri yang relative, bukan hayan keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan , tetapi 

merupakan suatu urutan siklus yang berulang, dengan adanya ciri aktivitas yang minim, 

memiliki kesadaran yang bervariasi, terdapat perubahan proses fisiologi,  dan terjadi 

penurunan respon terhadap rangsangan dari luar (Hidayat & Uliyah, 2015). 

2.1.2 Fisiologi Tidur 

Tidur ialah pengaturan kegiatan tidur oleh adanya hubungan mekanisme serebral 

yang secara bergantian untuk mengaktifkan dan menekan pusat otak agar dapat tidur dan 

bangun. Salah satu aktivitas tidur diatur oleh sistem pengaktivasi retikularis yang 

merupakan sistem yang mengatur seluruh tingkatan susunan saraf pusat termasuk 

pengaturan tidur. Pusat pengaturan aktivitas tidur terletak dalam mesensefalon dan bagian 
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atas pons. Selain itu reticular activating system (RAS) dapat merangsang visual, pendengaran, 

nyeri, dan perabaan juga dapat menerima stimulasi dari korteks serebri termasuk 

rangsangan emosi dan proses pikir. Pada saat tidur juga kemungkinan disebabkan 

adanya pelepasan serum serotonin dari sel khusus yang berbeda di pons dan batang otak 

tengah, yaitu bulbar synchronizing regional (BSR), sedangkan pada saat bangun tergantung 

pada saat keseimbangan implus yang diterima di pusat otak dan system limbix. Dengan 

demikian, sistem pada batang otak yang mengatur siklus atau perubahan dalam tidur 

adalah RAS dan BSR (Hidayat, 2013). 

2.1.3 Mekanisme Tidur 

Ada dua yang mendasari tipe tidur. Pertama, jenis tidur dengan gerakan mata 

yang cepat (REM), yang berhubungan degan mimpi aktif, dan yang kedua yaitu gerakan 

mata yang tidak cepat (NREM). Antara REM dan NREM dikendalikan oleh  

penghambatan timbal balik antara monaminergikneuron dan beberapa spesifik neoron 

kolinergik di dalam batang otak. Neouron kolinergik “REM-on” ini menujukkan 

hubungan penghambat timbal balik ke neuron noradrenergic dan serotonergic. Saat 

tidur REM dipicu, REM-on cholinergic neurons menjadi maksimal aktif, sementara 

noradrenergic dan serotonergic neuronsbecome hampir diam. Peralihan antara aktivitas 

dan penghambatan neuron ini menghasilkan bersepeda karakteristik antara NREM dan 

REM selama masa tidur. (Carley  & Farabi 2016). 

a. REM (Rapid Eye Movement) 

Ganggun tidur Rapid Eye Movement ( REM ) ditandai dengan gerakan mata 

cepat yang dihasilkan oleh ledakan ptot oculomotor, tidur REM juga ditandai oleh fitur-

fitur fisiologis dan perilaku lainya, termasuk amplitudo yang berkurang dan frekuensi 
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electrolephalogram yang lebih cepat (EEG) yang mengigatkan pada saat bangun, 

amplitudo tinggi dari gelombang di hippocampal (EEG), penindasan aktif dari aktivitas 

otot rangka, otot interna, aktivitas otonom dan pernapasan, fluktusi suhu otak atau 

tubuh, dan meningkatkan gairah. Kemudian menyebakan tidur berbicara, berteriakn dan 

gerakan tubuh yang kuat atau rumit termasuk meninju, menendang, duduk, dan bahkan 

jatuh dari tempat tidur. (Peever & Fuller, 2017). 

b. NREM (Non Rapid Eye Movement) 

Menurut (Mubarak, 2007) dalam (Widhiyanti, dkk 2017) Tidur NREM ialah 

tidur yang nyaman dan dalam. Pada tidur NREM gelombang otak lebih lambat 

dibandingkan pada orang yang sadar atau tidak tidur. Tanda-tanda tidur NREM antara 

lain: mimpi berkurang, keadaan istirahat, tekanan darah turun, kecepatan pernapasan 

turun, metabolisme turun, dan gerakan bola mata lambat. Tidur NREM memiliki empat 

tahap sebagai berikut : (a) Tahap 1, tahap I ini merupakan tahap transisi di mana 

seseorang beralih dari sadar menjadi tidur. Pada tahap ini ditandai dengan seseorang 

cenderung rileks, masih sadar dengan lingkungannya. Seseorang yang tidur pada tahap I 

ini dapat dibangunkan dengan mudah. Normalnya, tahap ini berlangsung beberapa 

menit dan merupakan 5% dari total tidur (Mubarak, 2007). (b) Tahap II, individu masuk 

pada tahap tidur, namun masih dapat bangun dengan mudah. Otot mulai relaksasi. 

Normalnya, tahap ini berlangsung selama 10-20 menit dan merupakan 50%-55% dari 

total tidur (Mubarak, 2007). (c) Tahap III, merupakan awal dari tahap tidur nyenyak. 

Tidur dalam, relaksasi otot menyeluruh dan individu cenderung sulit dibangunkan. 

Tahap ini berlangsung selama 15-30 menit dan merupakan 10% dari total tidur 

(Mubarak, 2007). (d)Tahap IV, tahap IV merupakan tahap tidur di mana seseorang 
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berada dalam tahap tidur yang dalam atau delta sleep. Seseorang menjadi sulit 

dibangunkan sehingga membutuhkan stimulus. Terjadi perubahan fisiologis, yakni : 

EEG gelombang otak melemah, nadi dan pernapasan menurun, tekanan darah 

menurun, tonus otot menurun, metabolisme melambat, temperatur tubuh menurun. 

Tahap ini merupakan 10% dari total tidur. 

2.1.4 Faktor yang Mempegaruhi Tidur 

Ada beberapa faktor yang dapat memepengaruhi kualitas tidur dan kuantitas 

tidur. Sering kali faktor tunggal bukanlah satu satunya penyebab untuk masalah tidur. 

Faktor fisiologis, psikologis, dan faktor lingkungan sering mengubah kualitas dan 

kuantitas tidur. Adapun faktor yang pertama ialah  faktor penggunaan Obat dan 

subtasni, Obat dan Subtansi ialah  Kantuk, insomnia, dan  kelelahan sering terjadi 

sebagai akibat langsung dari obat umum yang diresepkan. Obat ini mengubah pola tidur 

dan menurunkan kewaspadaan di siang hari, yang kemudian menjadi masalah bagi setiap 

orang ( Schweitzer,2005). Faktor  kedua Gaya Hidup, Gaya hidup merupakan  Rutinitas 

seseorang dapat mempengaruhi pola tidur. Seseorang individu yang bekerja secara rotasi 

(misalnya, 2 minggu siang hari diikuti oleh 1 minggu malam hari) sering mengalami 

kesulitan menyesuaikan perubahan jadwal tidur. Ketiga Pola tidur yang tidak lazim Pada 

abad sebelumnya jumlah tidur malam yang dibutuhkan oleh warga Negara AS telah 

menurun leebih dari 20% ( national Sleep  Fundation, 2003), menunjukkan bahwa 

banyak orang amerika kurang dan mengalami kantuk berlebihan  di siang hari.Ke empat 

Stres emosional Khawatir atas masalah-masalah pribadi atau situasi sering megganggu 

tidur. Stres emosional meyebabkan seseorang menjadi tegang dan sering menyebabkan 

frustasi ketika tidak dapat tidur. Stress juga menyebabkan seseorang berusaha terlalu 
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keras untuk tidur, sering terbangun selama siklus tidur, atau tidur terlalu lama. Stres 

berkelanjutan juga dapat menyebakan kebiasaan tidur yang tidak baik. Kelima 

Lingkungan, Lingkungan fisik dimana seseorang tidur secara signifikan memengaruhi 

kemampuan untuk memulai dan tetap tidur. Ventilasi yang baik sangat penting untuk 

mendapatkan tidur yang nyenyak. Ukuran kenyamanan, dan posisi tempat tidur juga 

dapat mempengaruhi kualitas tidur. (Potter & Perry, 2010). 

2.1.5 Fungsi dan Tujuan Tidur 

Fungsi dan tujuan tidur secara jelas tidak di ketahui, akan tetapi diyakini bawha 

tidur digunkan untuk menjaga keseimbangan mental, emosionla, kesehatan, mengurangi 

stres pada paru, kardiovaskular, endokrin, dan lain-lain. Energi disipan selama tidur 

sehingga dapat diarahkan kembali pada fungsi seluler yang penting. Secara umum 

terdapat dua efek fisiologis dari tidur  yaitu pertama, efek pada sistem saraf yang 

diperkirakan dapat memulihkan kepekaan normal dan keseimbangan di antara berbagai 

susunan saraf, dan yang kedua efek pada struktur  tubuh dengan memulihkan kesegaran 

dan fungsi dalam organ tubuh karena selama tidur terjadi penurunan ( Hidayat & Uliyah 

2015). 

2.1.6 Efek Tidur Buruk 

Beberapa efek yang disebabkan oleh tidur yang buruk seperti, A). Hilang ingatan 

ruang antara sel-sel otak melebar, dan cairan serebral mengalir melalui otak untuk 

membersihkan protein yang numpuk saat otak terbakar energi. B). Dingin dan Flu tidur 

kuang dari tujuh jam di malam hari bisa meningkatkan risiko terkena flu. Universitas 

Carnegie Mellon meneliti kualitas dan kuantitas orang tidur ditemukan bahwa mereka 

yang tidur dengan tidak efisien dan tidur kurang dari tujuh jam tiga kali lebih banyak 
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terkena virus dan sakit di bandingkan dengan orang yang tidur delapan jam atau lebih 

banyak jam tidur. Bahkan 15 menit tidur membantu meningkatkan imunitas.36 menit 

Kurang tidur dapat menekan sistem kekebalan tubuh, dan mengakibatkan lebih mudah 

sakit. C). Alergi Gangguan tidur dan kualitas tidur terpengaruh secara negative ketika 

orang menderita alergi. Kecenderungan akan sering mendengkur untuk penderita alergi, 

menyebabkan gangguan tidur. D). Gangguan tidur dapat menyebabkan Sleep apnea, 

sindrom kaki gelisah, insomnia dan gangguan tidur lainnya menyebabkan terbangun 

berulang kali sepanjang malam. E). Depresi dan tidur sangat terkait, sekitar 75% orang 

dengan depresi juga mengalami insomnia. Orang dengan riwayat insomnia  empat kali 

lebih mungkin untuk mengalami depresi. Orang  yang menderita masalah tidur 

cenderung kurang menanggapi pengobatan daripada mereka yang tidak memiliki 

masalah tidur ( The Center of a Healthy Life, 2017). 

2.1.7 Kebutuhan Tidur 

Kebutuhan tidur berubah seiring bertambahnya usia. Orang yang berbeda 

memiliki kebutuhan tidur yang berbeda. Kebtuhan tidur sesuai dengan usia dijelaskan 

dalam tabel 1.1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Kebutuhan Tidur menurut Sleep Health Fundation 2015 

Usia Dianjurkan Sesuai Tidak dianjurkan 

Bayi baru lahir 
  0-3 bulan 

14 sampai 17 jam 11 sampai 13 jam 
18 sampai 19 jam 

Kurang dari 11 jam 
Lebih dari 19 jam 

Bayi 4-11 bulan 12 sampai 15 jam 10 sampai 11 jam 
 16 sampai 18 jam 

Kurang dari 10 jam 
 Lebih dari 18 jam 

Balita 1-2 tahun 11 sampai 14 jam 9 sampai 10 jam 
 15 sampai 16 jam 

Kurang dari 9 jam 
Lebih dari 16 jam 

Anak prasekola 
3-5 tahun  

10 sampai 13 jam  8 sampai 9 jam 
14 jam  

Kurang dari 8 jam  
Lebih dari 14 jam 

Anak usia 
sekolah 6-13 tahu  

9  sampai 11 jam  7 samapai 8 jam  
12 jam  

Kurang dari 7 jam  
Lebih dari 12 jam 

Remaja  usia 14-
17 tahun  

8 samapai 10 jam  7 jam 
11 jam  

Kurang dari 7 jam 
Lebih dari 11 jam 

Dewasa Muda 
usia 18-25 tahun  

7 sampai 9 jam  6 jam  
10-11 jam  

Kurang dari 6 jam  
Lebih dari 11 jam 

Orang dewasa 
usia 26-64 tahun  

7 sampai 9 jam  6 jam 
10 jam  

Kurang dari 6 jam 
Lebih dari 10 jam 

Orang tua usia 
≥65 tahun  

7 samapi 8 jam  5-6 jam  
9 jam  

Kurang dari 5 jam 
Lebih dari 9 jam 

 

2.1.8    Gangguan Tidur 

Gangguan tidur terdiri dari beberapa macam seperti ; insomnia, parainsomnia, 

gangguan irama sirkandian, Obstructive Sleep Apnea (OSA). Adapun penjelasan 

insomnia merupakan salah satu keluhan gangguan tidur yang paling umum pada 

populasi manusia di seluruh dunia, didefinisikan sebagai kesulitan tidur (insomnia), 

mempertahankan tidur (sleep maitntenace insomnia) atau kualitas tidur yang buruk 

meskipun memiliki tidur yang cukup dan menyebabkan gangguan tidur pada siang hari 

(Walia & Mehra, 2016). Parainsomnia merupakan kelompok heterogen yang terdiri dari 

kejadian-kejadian episode yang berlangsung pada malam hari pada saat tidur atau pada 

waktu antara bangun dan tidur. Faktor utama presipitasi terjadinya parainsomnia yaitu, a. 

meminum alcohol, b. kurang tidur (sleep deprivation), c. stress psikososial (Japardi, 

2002).  Gangguan irama Sirkadian yaitu Gangguuan tidur dimana penderita tidak dapat 
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tidur dan bangun pada waktu yang dikehendaki, walaupun jumlah tidurnya tetap. 

Gangguan ini berhubungan dengan tidur sirkandian normal. Bagian-bagian yang 

berfungsi dalam pengaturan sirkandian antara lain tempratur badan, plasma darah, urine, 

fungsi ginjal dan psikologi. Dalam keadaan normal fungsi irama sirkandian mengatur 

siklus biologi irama tidur-bangun, dimana sepertiga waktu untuk tidur dan dua petiga 

untuk bangun/aktivitas. Siklus irama sirkandian ini dapat mengalami gangguan, apabila 

irama tersebut mengalami pergeseran (Japardi, 2002). Obstructive Sleep Apnea (OSA) 

merupakan gangguan kronis pada sistem pernapasan bagian atas yang ditandai dengan 

kolaps berulang pada saluran napas atas saat tidur. Dapat menyebabkan hipoksemia, 

peningkatan overdrive simpatik, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan kadar 

karbon dioksida dalam darah. Hipoksia yang dihasilkan terkait dengan berbagai masalah 

yang berasal dari stress oksidatf dan terkait dengan bebrapa morbiditas kardiovaskular 

serta kematian terkait arteri dan  seua penyebab OSA. OSA berkaitan erat dengan 

sindrom metabolik, yang meliputi obesitas, hiperlipidemia, hipertensi, dan diabetes 

(Libman dkk, 2017). 

2.1.9 Kualitas Tidur 

Kualitas tidur merupakan gabungan dari indeks tidur, termasuk durasi tidur dan 

adanya masalah tidur, yang dapat diukur secara obyektif (misalnya, polysomnography 

atau actigraphy) atau secara subjektif (misalnya, buku harian tidur atau survei yang 

dilaporkan sendiri). Kualitas tidur obyektif dikategorikan ke dalam satu set indeks 

termasuk terbangun, jumlah dan persentase tahapan tidur, latency gerakan rapideye, 

jumlah apnea atau hypopnea, dan gerakan tidur secara berkala (Kenneth Lo dkk, 2017). 
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2.1.10 Pengukuran Kualitas Tidur 

Alat yang di gunakan untuk mengukur kualitas tidur yaitu kuesioner Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI), PSQI merupakan salah satu instrument untuk mengukur 

kualitas tidur. PSQI mengukur tujuh indikator kualitas tidur seperti : kulitas tidur 

subyektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi kebiasaan tiur, gangguan tidur, penggunaan 

obat tidur, dan gangguan atau keluhan saat bangun tidur (Fardiani dkk, 2017). 

2.1.11 Kuantitas Tidur 

Kuantitas tidur merupakan keseluruhan waku tidur yang dimiliki seseorang 

individu (Konzier dkk, 2004). Jumlah waktu tidur yang dibutuhkan individu berbeda-

beda sesuia dengan tahap perkembangnya, dari bayi sampai lansia. Seseorang dengan 

kualitas tidur yang tergolong normal (usia dewasa tengah 6-8 jam) belum menjamin   

untuk mendapatkan waktu tidur yang berkualitas. 

2.2 Konsep Tekanan Darah Pada Penyakit Hipertensi 

2.2.1 Definisi Hipertensi 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi didefinisikan sebagai tekanan darah arteri 

tinggi yang tidak normal. Menurut Komite Bersama Nasional 7 (JNC7), tekanan darah 

normal adalah tekanan darah sistolik <120 mmHg dan TD diastolik <80 mm Hg. 

Hipertensi didefinisikan sebagai tingkat tekanan  darah sistolik ≥140 mmHg dan / atau 

tingkat TD diastolik ≥ 90 mmHg. (Singh dkk, 2107). 

2.2.2 Etiologi Hipertensi 

Hipertensi merupakan suatu penyakit dengan kondisi medis yang beragam. Pada 

kebanyakan pasien etiologi patofisiologi-nya tidak diketahui (essensial atau hipertensi 

primer). Hipertensi primer ini tidak dapat disembuhkan tetapi dapat di kontrol. 
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Kelompok lain dari populasi dengan persentase rendah mempunyai penyebab yang 

khusus, dikenal sebagai hipertensi sekunder. Banyak penyebab hipertensi sekunder; 

endogen maupun eksogen. Bila penyebab hipertensi sekunder dapat diidentifikasi, 

hipertensi pada pasien-pasien ini dapat disembuhkan secara potensial. (Direktorat Bina 

Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

Departemen  Kesehatan 2006). 

2.2.3 Klasifikasi Hipertensi 

Pedoman batasan tekanan darah tinggi kini diperbarui. Selama bertahun-tahun, 

hipertensi diklasifikasikan sebagai tekanan darah ≥140/90 mmHg, namun pedoman 

terbaru mengklasifikasikan hipertensi ≥130/80 (American heart association, 2017). 

Dijelaskan pada tabel 2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Klasifikasi Hipertensi Menurut American Heart Association 2017 

Kategori tekanan darah Sistolik Diastolik 

Normal <120 mm Hg <80 mm Hg 
Tinggi 120-129 mm Hg <80 mm Hg 
Hipertensi tingkat 1 130-139 mm Hg 80-89 mm Hg 
Hipertensi tingkat 2 ≥140 mm Hg ≥90 mm Hg 

Krisis Hipertesi Sistolik Diastolik 
Urgensi Hipertensi >180 mm Hg >120 mm Hg 
Emergensi Hipertensi >180 mm Hg + kerusakan 

organ 
>120 mm Hg + kerusakan 

organ 

 

2.2.4 Jenis-Jenis Hipertensi 

Hipertensi memiliki beberapa jenis sepeti, A). Hipertensi Esensial (primer) 

hipertensi esensial dapat juga disebut hipertensi primer atau hipertensi idiopatik adalah 

jenis hipertensi yang paling umum, yang mempengaruhi 95% pasien hipertensi, 

cenderung menjadi familial dan kemungkinan menjadi konsekuensi dari interaksi antara 
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faktor lingkungan dan genetik. Prevalensi hipertensi esensial meningkat seiring usia, dan 

individu dengan tekanan darah yang relatif tinggi pada usia yang lebih muda berada 

dipeningkatan risiko untuk perkembangan hipertensi selanjutnya dan membuat mereka 

sangat menderita. Hipertensi meningkatkan risiko kejadian serebral, jantung, dan ginjal 

(Nandhini.S, 2014). B). Hipertensi skunder Hipertensi sekunder didefinisikan sebagai 

hipertensi yang terjadi karena faktor yang dapat dideteksi. Pada populasi pasien tekanan 

darah > 140/90 mmHg), prevalensi hipertensi sekunder adalah 5-10%. Bentuk paling 

umum dari hipertensi sekunder adalah hipertensi renoparenchymal, hipertensi 

renovaskular, hipertensi karena aldosteronisme primer, pheochromocytoma dan 

sindrom Cushing (Jacovic dkk, 2015). C). Hipertensi pulmonal Hipertensi pulmonal 

(PH), didefinisikan sebagai peningkatan tekanan arteri pulmonalis (mPAP) ≥25 mmHg, 

merupakan komplikasi umum penyakit paru kronis (CLD). PH sering berkembang 

menjadi gagal jantung kanan (RHF), dengan hipertrofi ventrikel kanan awal (RV) 

hipertrofi menjadi kelelahan oleh peningkatan kebutuhan sistolik, sementara fungsi 

sistolik ventrikel kiri (LV) tetap dipertahankan. Istilah "cor pulmonale" telah digunakan 

untuk menggambarkan bentuk RHF dan hipertrofi (Bossone dkk, 2013). D). Hipertensi 

pada kehamilan Tekanan darah pada kehamilan dibagi menjadi empat kategori yaitu 

yang pertama Preeklampsia adalah gangguan yang paling sering dikaitkan dengan 

komplikasi neonatal pada ibu-janin. Kedua komplikasi Hipertensi kronis. Ketiga 

Preeklamsia pada hipertensi kronis. Keempat Hipertensi gestasional. (Lindheimer dkk, 

2008). 

2.2.5 Faktor Resiko Hipertensi 
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Hipertensi pada dasarnya tidak mempunyai penyebab yang spesifik, hipertensi 

terjadi sebagai respon dari meningkatnya cardiac output atau peningkatan tekanan 

perifer namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya hipertensi 

antara lain : 1). Genetic faktor genetic pada keluarga tertentu akan menyebabkan 

keluarga tersebut mengalami hipertensi hal ini dikarenakan peningkatan kadar sodium 

intraseluler dan minimalnya rasio antara potassium terhadap sodium  individu dengan 

orang tua yang mengalami hipertensi mempunyai resiko dua kali lebih besar untuk 

mengalami hipertensi juga dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai riwayat 

keluarga hipertensi, selain itu sekitar 70-8% kasus hipertensi esensial dalam riwayat 

hipertensi keluarga ( Nuraini, 2015). Obesitas diartikan sebagai akumulasi lemak 

abnormal atau berlebihan dan dapat merusak kesehatan (Ellulu dkk,2014). obesitas 

merupakan salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi tekanan 

darah, sebagian peneliti menitik beratkan patofisiologinya pada 3 hal utama yaitu adanya 

gangguan sistem otonom dimana terjadi peningkatan sensitifitas α adrenergik vaskular 

sehingga meningkatkan tonus α adrenergik, resistensi insulin dihubungkan dengan 

pengaktifan sistem sistem saraf simpatis serta abnormalitas dari fungsi pembuluh darah 

dimana pengeluaran proinflamatori dan prothombotik, yang mengindikasikan adanya 

gangguan fungsi vaskular yang mengarah kepada hipertensi (Ratulangi dkk, 2016). 

3).Merokok  dapat menyebabkan hipertensi akibat zat-zat kimia yang terkandung di 

dalam tembakau yang dapat merusak lapisan dalam dinding arteri, sehingga arteri lebih 

rentan terjadi penumpukan plak (arterosklerosis). Hal ini terutama disebabkan oleh 

nikotin yang dapat merangsang saraf simpatis sehingga memacu kerja jantung lebih 

keras dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah, serta peran karbonmonoksida 
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yang dapat menggantikan oksigen dalam darah dan memaksa jantung memenuhi 

kebutuhan oksigen tubuh (Setyanda dkk, 2015).4). Stress menurut Muhammad 

Saleh(2014) dkk dalam Prasetyorini dan Prawesti (2012) salah satu penyebab 

peningkatan tekanan darah pada pasien hipertensi adalah stres. Stres merupakan suatu 

tekanan fisik maupun psikis yang tidak menyenangkan, stres dapat merangsang kelenjar 

anak ginjal melepaskan hormon adrenalin dan memacu jantung berdenyut lebih cepat 

dan kuat, sehingga tekanan darah akan meningkat.5). Kuaitas tidur  efek yang 

disebabkan dari kualitas tidur terhadap hipertensi telah dipelajari sejak lama, kebiasan 

dari kualitas tidur yang buruk atau durasi tidur yang kurang dikaitkan dengan resiko 

tinggi terjadinya hipertensi pada populasi umum dan kualitas tidur atau durasi tidur yang 

tepat akan memberikan faktor perlindungan sebanyak 40% dalam mengurangi kejadian 

hipertensi (lu dkk,2015). 6). Usia Hipertensi mempengaruhi 29% orang dewasa di 

Amerika Serikat. Prevalensi meningkat secara progresif seiring dengan usia, dari 7% di 

antara individu berusia 18 hingga 39 tahun hingga 65% di antara mereka ≥60 tahun 

(Borzecki dkk, 2006). Tekanan darah akan meningkat seiring denga bertambahnya usia 

karena penurunan dari elasitas pembuluh darah dan penurunan dari berbagai fungsi 

organ dalam, semakin meningkatnya usia seseorang maka semakin beresiko terjadi 

peningkatan tekanan darah karena adanya proses degenrasi (Hornsten dkk, 2016). 

2.2.6 Terapi  Hipertensi 

Pedoman pengobatan yang telah diperbaharui yang sesuai dengan tipe dan gejala 

dijelaskan pada tabel 2.3 sebagai berkut:  
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Tabel 2. 2 Terapi Hipertensi Sesuai Dengan Tipe dan Gejala menurut American 
Heart Association, 2017 

Kategori tekanan 
darah 

Sistolik Diastolik Pengobatan Hipertensi 
 

Normal <120 mm 
Hg 

<80 mm 
Hg 

Evaluasi tekanan darah setiap tahun, mendorong 
perubahan gaya hidup sehat untuk mempertahankan 
tekanan darah normal 

   

Tinggi 120-129 
mm Hg 

<80 mm 
Hg 

melaksanakan pola gaya hidup sehat dan memeriksa 
kembali tekana darah dalam 3-6 bulan 

  

Hipertensi tingkat 1 130-139 
mm Hg 

80-89 mm 
Hg 

Menilai risiko terjadinya hipertesi seperti penyakit 
jantung dan stroke dalam  10 tahun  
• Jika resiko kurang dari 10%, maka mulailah 
dengan melaksanakan gaya hidup sehat dan 
memeriksa kembali tekanan darah dalam 3-6 bulan 
• Jika risiko lebih besar dari 10% atau penderita 
telah diketahui memiliki penyakit klinis 
kardiovaskular (CVD), diabetes mellitus, atau 
penyakit ginjal kronis, rekomendasikan perubahan 
gaya hidup dan obat penurun TD (1 obat); menilai 
kembali di 1 bulan untuk efektivitas terapi obat 
- Jika tujuan tercapai setelah 1 bulan, lakukan 
pemeriksaan kembali dalam 3-6 bulan 
- Jika tujuan tidak dipenuhi setelah 1 bulan, 
pertimbangkan obat yang berbedaatau titrasi 
- melanjutkan pengobatan  bulanan sampai kontrol 
tercapai 

  

Hipertensi tingkat 2 ≥140 mm 
Hg 

≥90 mm 
Hg 

Melakasnakan perubahan pola gaya hidup sehat dan 
mengosumsi obat penurun TD dengan 
menggunakan 2 obat yang berbeda kemudian 
menilai kembali dalam 1 bulan untuk  melihat 
efektivitas obat 
• Jika tujuan tercapai setelah 1 bulan, periksa 
kembali dalam 3-6 bulan 
• Jika tujuan tidak terpenuhi setelah 1 bulan, 
pertimbangkan obat atau titrasi yang berbeda 
• Lanjutkan tindak lanjut bulanan sampai kontrol 
tercapai 

  

Krisis Hipertesi Sistolik Diastolik Pengobatan tekana darah    

Urgensi Hipertensi >180 mm 
Hg 

>120 mm 
Hg 

Penderita yang patuh dengan pengobatan hipertensi 
tidak akan mengalami  kerusakan organ, melakukan 
kembali tindak lanjut control hipertensi dan 
mengobati kecemasan  

  

Emergensi Hipertensi >180 mm 
Hg + 

kerusakan 
organ 

>120 mm 
Hg + 

kerusakan 
organ 

Melakukan perawatan di ruang intensif untuk 
memantau tekanan darah, lakukan asupan cairan 
melalui parenteral, lakukan terapi pada organ yang 
mengalami kerusakan sampai kondisi membaik  
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2.3 Hubungan Kulalitas Tidur Dengan Tekanan Darah 

Dalam penelitian Bansil Et al (2011) bahwa orang dewasa dengan kombinasi 

malasah tidur yang tediri dari gangguan tidur, tidur yang pendek, dan kualitas tidur 

buruk memiliki resiko 1,84 kali mengalami hipertensi dibandingkan dengan orang 

dewasa yang tidak memiliki gangguan tidur, tidur yang pendek, dan kualitas tidur buruk. 

Hal ini disebabkan oleh pengaruh mekanisme biologi tubuh saat mengalami kurang 

tidur. Kondisi kurang tidur dapat merujuk pada kualitas tidur yang buruk yang dapat 

mempengaruhi keseimbangan hormone kortisol dan sistem saraf simpatik 

Keidakseimbangan hormone kortisol akan menyebabkan ketidakseimbangan 

hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal salah satunya adalah katekolamin yang 

terdisi dari epinefrin dan noreprinefrin yang bekerja pada saraf simpatis yang 

menyebabkan vasokontraksi vascular. Terjadinya vasokntraksi menyebabkan tekanan 

prifer meningkat yang akhirnya dapat meningkatkan tekanan darah. (Potter &perry, 2010 

; Smeltzer & Bare,2013) 

Berdasarkan penelitian Shittu et al (2016), kualitas tidur yang buruk selain dapat 

mempengaruhi peningkatan tekanan darah juga memiliki dampak  negative terhadap 

status kesehatan jangka panjang seperti terjadinya peningkatan Body Mass Index dan 

terjadinya depresi pada pada orang dewasa. Kualitas tidu yang buruk dapat 

mempengaruhi kualitas hidup seseorang serta berhubungan dengan peningkatan angka 

mortalitas. Lamanya priode tidur dapat mempengaruhi tingkat mortalitas dimana angka 

mortalita terendah pada orang tidur 7 samapai 8 jam di malam hari (Stanley & Patrecia 

2006). 


