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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kegiatan merokok merupakan permasalahan yang ditangani hingga saat 

ini (Hasanah, 2011). Merokok merupakan suatu kebiasaan buruk yang sudah di 

kenal sejak lama oleh hampir seluruh masyarakat di dunia dan cenderung 

meningkat. Kegiatan merokok dapat kita jumpai hampir setiap hari dimanapun 

dan kapanpun baik laki-laki, perempuan, anak muda, orang tua, status kaya atau 

miskin. Sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahaya dari kegiatan 

merokok tersebut namun pada kenyataannya merokok telah menjadi kebiasaan 

(Nurmayunita, 2014).  

Data dari survei nasional 2018 menunjukkan jumlah perokok di Indonesia 

saat ini sebesar 33,8% sedangkan di wilayah Jawa Timur sebesar 28,1%. Jumlah 

perokok di Indonesia pada tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan tahun 

sebelumnya (Riskesdas, 2018). Badan Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi 

penyakit yang berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan di dunia. 

Dari tiap 10 orang dewasa yang meninggal, 1 orang diantaranya meninggal 

disebabkan oleh rokok. Data terakhir WHO ditemukan bahwa sudah mencapai 

5 juta kasus kematian setiap tahunnya serta 70% terjadi di negara berkembang, 

termasuk Indonesia di dalamnya dan menempatkan Indonesia sebagai negara 

dengan konsumsi rokok terbesar ke lima di dunia (Kementerian Kesehatan RI, 

2012). 

Hipertensi/tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah yaitu 

keadaan dimana tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg 

dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. 
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Tekanan darah tinggi merupakan hasil pengukuran tekanan darah terakhir atau 

hasil pengukuran minimal 1 kali setahun. Pengukuran dapat dilakukan pada 

penduduk yang berusia lebih dari atau sama dengan 18 tahun (Departemen 

Kesehatan, 2016). Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibedakan menjadi 2, 

hipertensi esensial (primer) dan hiprtensi non esensial (sekunder). Hipertensi 

primer adalah suatu kondisi dimana adanya suatu peningkatan persisten tekanan 

arteri yang dihasilkan oleh ketidakteraturan mekanisme kontrol homeostatik. 

Hipertensi sekunder adalah hipertensi persisten akibat kelainan yang disebabkan 

oleh penyakit lain (Kumar et al, 2005 dalam Septian & Widyaningsih, 2014).  

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

menunjukkan prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada 

penduduk umur ≥ 18 tahun sebesar 34,1% pada tahun 2018 dan mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 25,8%. Dari data tersebut 

diketahui hanya 54,4% penderita yang rutin mengkonsumsi obat dari dokter, 

23,3% tidak rutin dan 13,3% tidak minum obat (Kementerian Kesehatan, 2018). 

Tiap tahunnya, 7 juta orang diseluruh dunia meninggal akibat hipertensi. Pada 

tahun 2000 hampir 1 milyar penduduk dunia menderita hipertensi (dikutip dari 

Anna, 2011 dalam Komaling et al, 2013). 

Banyak perokok yang menganggap remeh risiko merokok pada kesehatan 

dan hidup mereka, sebagian karena penyakit yang disebabkan oleh rokok pada 

umumnya memerlukan beberapa dekade untuk berkembang sampai 

menunjukkan gejala. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah 

menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai 

penyakit atau gangguan kesehatan salah satunya hipertensi (Kementerian 

Kesehatan, 2011). Penelitian Sisay et al., (2014) kegiatan merokok terdapat 
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hubungan yang signifikan dengan terjadinya hipertensi. Merokok merupakan 

faktor utama penyebab penyakit pembuluh darah jantung serta peningkatan 

tekanan darah. Seseorang menghisap rokok denyut jantungnya akan meningkat 

sampai 30%. Data menunjukkan bahwa di dalam rokok mengandung bahan yang 

berbahaya bagi tubuh seperti nikotin dan tar (Heryani, 2014). Nikotin dapat 

meningkatkan adrenalin yang membuat jantung berdebar lebih cepat dan bekerja 

lebih keras, frekuensi jantung meningkat dan kontraksi jantung meningkat 

sehingga menimbulkan tekanan darah meningkat (Tawbariah et al., 2014). 

Selain kebiasaan merokok yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain 

riwayat keluarga, aktifitas fisik, dan konsumsi garam (Sapitri et al., 2016). 

Demikian pula penelitian yang dilakukan Nurhidayat (2016) disebutkan bahwa 

merokok merupakan faktor risiko tertinggi ketiga penyakit kardiovaskuler yang 

terjadi pada siswa di Ponorogo, yaitu 49 responden. Dari 49 responden yang 

memiliki kebiasaan merokok, 36,7% mengalami penyakit kardiovaskuler 

hipertensi. Dengan menghisap sebatang rokok maka akan mempunyai pengaruh 

besar terhadap kenaikan tekanan darah. Hal ini disebabkan karena gas CO yang 

dihasilkan oleh asap rokok dapat menyebabkan pembuluh darah tegang sehingga 

tekanan darah naik dan dinding pembuluh darah menjadi robek (Rehanun, 2014).  

Fenomena besarnya angka kejadian merokok pada remaja perlu mendapat 

tanggapan serius terutama oleh petugas kesehatan. Perokok remaja harus sedini 

mungkin diberi pendidikan kesehatan tentang bahaya yang diakibatkan oleh 

rokok, agar mereka mengerti dan dapat terhindar dari dampak negatif seperti 

penyakit hipertensi yang menjadi penyebab utama stroke (Prayitno, 2012 dalam 

Sapta 2017). Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pada remaja di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada 
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penelitian ini, peneliti akan mengambil remaja yang berusia antara 19 tahun – 

22 tahun. Seorang perokok rentan terkena penyakit kardiovaskuler hipertensi. 

Hipertensi telah menjadi penyakit yang menarik perhatian banyak negara di 

dunia, karena hipertensi seringkali menjadi penyakit tidak menular nomor satu 

di banyak negara (Anggara & Prayitno, 2012) dan hipertensi juga merupakan 

silent killer nomor satu di dunia (Hartono, 2011). Maka dari itu sangat penting 

untuk menjaga tekanan darah agar stabil. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah perbandingan tekanan darah antara remaja perokok dan 

bukan perokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan tekanan darah remaja perokok dan bukan 

perokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tekanan darah remaja perokok di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Mengidentifikasi tekanan darah remaja bukan perokok di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

c. Menganalisis perbandingan tekanan darah remaja perokok dan bukan 

perokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi IPTEK 

Dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut sebagai dasar untuk 

lebih memantapkan dan memberi informasi bagaimana perbandingan 

tekanan darah pada remaja. 

b. Bagi Institusi (Fakultas Ilmu Kesehatan) 

Bagi dunia pendidikan fisioterapi khususnya prodi S1 Fisioterapi 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang untuk 

mengembangkan ilmu dan teori fisioterapi. Memberikan gambaran 

pelarangan rokok di kampus. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan peneliti tentang perbandingan tekanan darah perokok dan bukan 

perokok pada remaja, sekaligus sebagai bahan masukan atau sumber data 

penelitian selanjutnya dan mendorong pihak yang berkepentingan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Profesi Kesehatan 

Dapat memberikan masukan bagi pengembangan sumber daya 

manusia fisioterapi, baik pada masa pendidikan maupun di tempat 

pelayanan kesehatan, dan sebagai pertimbangan untuk menentukan 

perbandingan tekanan darah perokok dan bukan perokok pada remaja. 
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b. Bagi Remaja Perokok 

Dengan penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi remaja 

perokok menambah pengetahuan dan dapat terhindar dari bahaya rokok 

dengan cara meninggalkan rokok. 

c. Bagi Lembaga / Universitas 

Di harapkan memberikan masukan bagi Universitas untuk melarang 

/ mengurangi konsumsi rokok untuk menuju hidup yang lebih baik tanpa 

asap rokok. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

 

No 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Instrumen 

dan 

Desain 

Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian yang 

akan Dilakukan 

1.  Yashinta 

Ocavian 

Gita 

Setyanda

, Delmi 

Sulastri, 

Yuniar 

Lestari. 

 

Tahun 

2015 

Hubungan 

Merokok 

dengan 

Kejadian 

Hipertensi 

pada Laki-

laki Usia 

35-65 

Tahun di 

Kota 

Padang 

Variabel 

bebas : 

Laki-laki 

usia 35-65 

tahun 

Variabel 

terikat : 

Hipertensi 

Instrumen 

Penelitian 

: 

Kuesioner 

dan 

sphygmom

anometer 

 

Desain 

Penelitian 

: Cross 

sectional 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

hubungan antara 

kebiasaan merokok 

termasuk lama 

merokok, jumlah 

rokok dan jenis 

rokok dengan 

kejadian hipertensi 

pada laki-laki usia 

35-65 tahun. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

bertujuan untuk 

mengetahui 

perbandingan 

tekanan darah 

perokok dan bukan 

perokok pada 

remaja. 

2.  Tomson 

Sapta 

Pratama. 

 

Perbandin

gan 

Tekanan 

Darah 

Variabel 

bebas : 

Siswa 

kelas X 

Instrumen 

Penelitian 

: 

Kuesioner 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

perbandingan 
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Tahun 

2017 

Perokok 

dan Non 

Perokok 

pada 

Remaja di 

Kelas X 

SMK 

Pemkab 

Desa 

Setono 

Kecamata

n Jenangan 

Kabupaten 

Ponorogo 

Variabel 

terikat : 

Tekanan 

darah 

dan 

sphygmom

anometer 

 

Desain 

Penelitian 

: 

Comparas

i / 

komparasi 

tekanan darah 

antara perokok dan 

bukan perokok 

pada siswa kelas X. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

bertujuan untuk 

mengaetahui 

perbandingan 

tekanan darah 

antara perokok dan 

bukan perokok 

pada remaja di 

lingkungan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

3.  Retno 

Taufanni

tias Puji 

Ayu 

Purwanti 

 

Tahun 

2018 

Hubungan 

Kebiasaan 

Merokok 

dengan 

Terjadinya 

Hipertensi 

pada 

Pegawai 

CV 

Lusindo 

Desa 

Sukadanau 

Cikarang 

Barat 

Variabel 

bebas : 

Pegawai 

CV 

Lusindo 

Variabel 

terikat : 

Hipertensi  

Instrumen 

Penelitian 

: 

Kuesioner,  

sphygmom

anometer 

dan 

stetoskop 

 

Desain 

Penelitian 

: 

Cross 

sectional 

Penelitian ini 

bertujuan 

menganalisis 

hubungan 

kebiasaan merokok 

dengan terjadinya 

hipertensi pada 

pegawai CV 

Lusindo Desa 

Sukadanau. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

bertujuan untuk 

mengetahui 

perbedaan tekanan 

darah perokok dan 

bukan perokok 

pada remaja di 

lingkungan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

4. Taubaria

h L, 

Apriliana 

E, 

Wintoko 

R, 

Sukohar 

A 

 

Hubungan 

Konsumsi 

Rokok 

dengan 

Perubahan 

Tekanan 

Darah 

pada 

Masyaraka

Variabel 

bebas : 

Masyaraka

t di Pulau 

Pasaran 

Variabel 

terikat : 

Tekanan 

Darah 

Instrumen 

Penelitian 

: 

Kuesioner 

dan 

pengukura

n tekanan 

darah 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

hubungan 

konsumsi rokok 

dengan perubahan 

tekanan darah pada 

masyarakat di 

Pulau Pasaran. 
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Tahun 

2014 

t di Pulau 

Pasaran 

Kelurahan 

Kota 

Karang 

Kecamata

n Teluk 

Betung 

Timur 

Bandar 

Lampung 

Desain 

Penelitian 

: 

Cross 

sectional 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

bertujuan untuk 

mengetahui 

perbandingan 

teknanan darah 

antara perokok dan 

bukan perokok 

pada remaja di  

lingkungan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

5. Tiya 

Yuliana, 

Mugi 

Hartoyo, 

dan Ulfa 

Nurulita 

 

Tahun 

2017 

Perbedaan 

Tekanan 

Darah 

Berdasark

an Status 

Merokok 

(Studi di 

Rusun 

Rawa 

Sawah 

Besar 

Kaligawe 

Semarang) 

Variabel 

bebas :  

Seluruh 

penghuni 

Rusunawa 

Kaligawe 

Semarang 

Variabel 

terikat : 

Tekanan 

Darah 

Instrumen 

Penelitian 

: 

kuesioner, 

sphygmom

anometer, 

dan 

stetoskop 

 

Desain 

Penelitian 

: 

Cross 

sectional 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

perbedaan tekanan 

darah perokok aktif 

dan pasif  di 

Rusunawa 

Kaligawe 

Semarang. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

bertujuan untuk 

mengetahui 

perbedaan tekanan 

darah remaja 

perokok dan bukan 

perokok di 

lingkungan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

 


