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PENGARUH GAYA HIDUP TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI  PADA PRA LANSIA DI 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN 

Rahmah Juliani Siregar, M.K.M

Abstrak

Hipertensi  adalah suatu keadaan dengan tekanan darah melebihi  batas normal.  Apabila hipertensi  tidak
dikontrol dengan baik maka dapat mengakibatkan  kerusakan  pembuluh  darah bahkan dapat mengakibatkan risiko
kematian.  Menurut  profil kesehatan Indonesia tahun 2013 terjadi peningkatan prevalensi hipertensi menjadi 9,55%.
Hipertensi menempati urutan ke-4 dari 10 penyakit terbesar di Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan. Penelitian
ini bertujuan  untuk menganalisis Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Kejadian Hipertensi di Rumah Sakit Umum Kota
Padangsidimpuan Tahun 2017.

 Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  studi  analitik  dengan  desain  cross  sectional . Populasi  dalam
penelitian ini adalah seluruh pra lansi yang menderita hipertensi  sebanyak 55 orang menggunakan total sampling .
Data diperoleh dari Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan dan melalui hasil wawancara dengan menggunakan
kuesioner. Metode analisa data dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat dengan menggunakan uji regresi
logistik ganda.

Berdasarkan  hasil  uji  statistik  dengan  uji  logistik  berganda, ada  pengaruh  kebiasaan  makan  terhadap
kejadian hipertensi (0,003 < 0,05), aktifitas Fisik (0,048 < 0,05),  kebiasaan merokok (0,043 <0,05) dan tidak ada
pengaruh jenis kelamin terhadap kejadian hipertensi pada pra lansia di Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan.
Berdasarkan hasil analisis multivariat variabel yang paling berpengaruh terhadap kejadian hipertensi pada pralansia
adalah kebiasaan makan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan ada pengaruh gaya hidup terhadap kejadian hipertensi pada pra
lansia  di  Rumah  Sakit  Umum  Kota  Padangsidimpuan  tahun  2017  dan  disarankan  kepada  responden  agar
meningkatkan pengetahuannya terhadap kejadian hipertensi baik dari kebiasaan  makan, aktifitas fisik dan kebiasaan
merokok agar terhidar dari penyakit hipertensi

.

Kata kunci: Gaya Hidup Kejadian Hipertensi

Abstract

Hypertension is a condition with blood pressure exceeding normal limits. If hypertension is not well controlled
it can lead to damage to blood vessels and can even lead to the risk of death. According to Indonesia's health profile in
2013 there is an increasing prevalence of hypertension to 9.55%. Data obtained from Padangsidimpuan City Public
Hospital number of hypertension patients increased from 2014-2016. Hypertension ranks 4th out of 10 major diseases
in Padangsidimpuan City General Hospital. This study aims to analyze the influence of lifestyle on the occurrence of
hypertension in Padangsidimpuan City General Hospital in 2017.

The type of research used is analytic study with cross sectional design. The population in this study were all
pre-hypertension suffering as many as 55 people. The sample is the entire population number used as the sample that
is as much as 55 people. Data were obtained from Padangsidimpuan City General Hospital and through interview
result using questionnaire..

The results showed statistical test results of independent variables eating habits obtained means there is a
significant influence of independent variables with the dependent variable. Physical activity obtained Sig value means
there is a significant influence independent variables with dependent. Smoking habits obtained  means there is a
significant  influence independent  variables with dependent.  Gender obtained indigo means there is no significant
influence of independent variable with dependent. Variables that affect the incidence of hypertension.

Based on the results of the study concluded there is a lifestyle influence on the incidence of hypertension in

the elderly and expected    the patient is able to maintain a healthy lifestyle so as to
further improve the health status.
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PENDAHULUAN
Hipertensi  adalah  suatu  keadaan  ketika  tekanan

darah di pembuluh darah meningkat secara kronis. Hal
tersebut  dapat  terjadi  karena  jantung  bekerja  lebih
keras  memompa  darah  untuk  memenuhi  kebutuhan

okesigen dan nutrisi tubuh. Jika dibiarkan, penyakit ini
dapat  menggangu  fungsi  organ-organ  lain,  terutama
organ-organ vital seperti jantung dan ginjal.1 Seseorang
dinyatakan  menderita  hipertensi  jika  tekanan
sistoliknya  140  mmHg  atau  lebih  dan  tekanan
diastoliknya  90  mmHg  atau  lebih.1  Tekanan  darah
normal orang dewasa rata rata sebesar 120/80 mmHg.
Bila tekanan darah sistolik sama atau lebih tinggi dari
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140 mmHg, resiko terhadap penyakit jantung koroner,
stroke dan gangguan ginjal akan meningkat.2

Hipertensi  dijuluki  “Silent  Killer  “  atau  si
pembunuh  diam-diam  karena  merupakan  panyakit
tanpa  tanda  dan  gejala  yang  khas.  Masyarakat
menganggap hipertensi hal yang biasa sehingga hanya
terlihat jika sudah parah dan menimbulkan komplikasi
yang  sangat  berbahaya  seperti  stroke.  Hipertensi
meningkatkan  risiko  penyakit  jantung  dua  kali  dan
meningkatkan  risiko  stroke  delapan  kali  dibanding
dengan orang yang tidak mengalami hipertensi. Selain
itu  hipertensi  juga  menyebabkan  payah  jantung,
gangguan  pada  ginjal  dan  retinopati.  Hal  ini  akan
sangat  membahayakan  jika  tidak  dikontrol  dengan
baik.3

Menurut  data  yang diperoleh  dari  Rumah Sakit
Umum Kota Padangsidimpuan tahun 2016  sebanyak
221  pasien  hipertensi.  Dari  221  pasien  hipertensi
mayoritas  adala  usia  pralansia  (45-59)  tahun  dengan
jumlah  sebanyak  55  pasien  (21%).  Oleh  karena  itu
peneliti  ingin  menganalis  pengaruh  gaya  hidup
terhadap kejadian hipertensi pada pra lansia di Rumah
Sakit Umum Kota Padangsidmpuan Tahun 2017.

METODE PENELITIAN
Desain  penelitian yang digunakan adalah survei

analitik dengan pendekatan  cross sectional,  bertujuan
untuk menentukan ada tidaknya pengaruh gaya hidup
terhadap kejadian  hipertensi  pada  pralansi  di  Rumah
Sakit Umum Kota Padangsidimpuan tahun 2017.

Subjek Penelitian ini seluruh pralansia usia 45-59
tahun di  Rumah Sakit  Umum Kota  Padangsdimpuan
Tahun 2017  sebanyak 55 orang. Metode pengumpulan
data  menggunakan kuisoner. Sedangkan analisis  data
menggunakan uji univariat, bivariat dan multivariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Univariat
Karasteristik Responden

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa umur  pada
penderita  hipertensi   yaitu  mayoritas  responden  adalah
umur  52-59  tahun sebanyak  29 responden  (57%)  dan
minoritas  responden responden  umur  45-51  tahun
sebanyak 24 responden (43%). 

Jenis kelamin responden pada penderita hipertensi
mayoritas  responden  adalah  laki-laki sebanyak  31
responden  (56,4%)  dan  minoritas  adalah
perempuansebanyak 24 responden (43,6%) 

Suku responden pada penderita hipertensi mayoritas
adalah batak mandailing sebanyak 40 responden (72,7)
dan moniritas responden adalah suku Jawa sebanyak 15
responden (27,3%).

Pendidikan  responden  pada  penderita  hipertensi
mayoritas  pendidikan  terakhir  adalah  Perguruan Tinggi
sebanyak 28 responden (28%) dan minoritas pendidikan
terakhir adalah sebanyak 3 responden (5,5%).

Pekerjaan  responden  pada  penderita   hipertensi
mayoritas  pekerjaan  adalah  PNS  yaitu  sebanyak  20
respondedn  (36,4%)  dan  minoritas  pekerjaan  adalah
Tidak Bekerja yaitu sebanyak 22 responden (40%)

Riwayat hipertensi dalam keluarga pada penderita
hipertensi  mayoritas   adalah  tidak  ada  riwayat
hipertensi  sebanyak  35  responden  63,6%)  dan  ada
riwatar hipertensi sebanyak 20 responden (36,4%).

Pada  kejadian  hipertensi  mayoritas  terkena
hipertensi  derajat  II  yaitu  sebanyak  29  responden
(52,7%)  dan  hipertensi  derajat  I  sebanyak  26
responden (47,3%).

Kebiasaan Makan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang

pengaruh  kebiasaan  merokok  dengan
kejadian  hipertensi  didapatkan  hasil
penelitian  jumlah  responden  sebanyak
orang  diketahui  34  orang  (61,8%)  yang
merokok  dan  sebanyak  21  orang  (29,2%)
yang tidak merokok.

Hasil  uji  statistik  chi  square  pada
variabel merokok diperoleh nilai p= 0,046 <
α  0,05  yang  artinya  ada  hubungab
kebiasaan  merokok  dengan  kejadian
hipertensi .

Aktivitas Fisik
Berdasarkan  hasil  penelitian  jumlah  responden

sebanyak  55  orang  diketahui  27   orang  (49,1%)
memiliki  aktivitas  fisik  yang aktif   dan sebanyak 28
orang (50,9%) memiliki aktivitas fisik yang tidak aktif.
Hasil  uji  statistik  chi  square  pada  variabel  aktivitas
fisik diperoleh nilai p=0,044 < α 0,05 yang artinya ada
hubungan aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi

Kebiasaan Merokok
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang

pengaruh  kebiasaan  merokok  dengan
kejadian  hipertensi  didapatkan  hasil
penelitian  jumlah  responden  sebanyak
orang  diketahui  34  orang  (61,8%)  yang
merokok  dan  sebanyak  21  orang  (29,2%)
yang tidak merokok.

Hasil  uji  statistik  chi  square  pada
variabel merokok diperoleh nilai p= 0,046 <
α  0,05  yang  artinya  ada  hubungab
kebiasaan  merokok  dengan  kejadian
hipertensi 

Analisis Bivariat
Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui

pengaruh  antara  masing-masing  variabel  bebas  atau
variabel  independen  yaitu  gaya  hidup  (kebiasaan
makan,  aktivitas  fisik , kebiasaan  merokok dan jenis
kelamin  )  dengan  variabel  terikat  atau  variabel
dependen yaitu kejadian hipertensi melalui  crosstable
atau tabulasi silang. Uji statistik yang dilakukan pada
analisis bivariat ini adalah menggunakan uji chi square
dengan derajat kepercayaan 95% (α= 0,05). Dikatakan
ada  pengaruh  yang  bermakna  secara  statistik  jika
diperoleh nilai p < 0,05.
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Tabel 1.Tabulasi Silang Analisis Uji Chi Square

No. Variabel Independen Signifikan Keterangan
1. Kebiasaan  Makan 0,002 Ada hubungan
2. Aktivitas Fisik 0,04 Ada hubungan
3. Kebiasaan Merokok 0,04 Ada hubungan
4 Jenis Kelamin 0.645 Tidak ada hubungan

Analisis Multivariat 
Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui dari

variabel  penelitian,  yaitu  kebiasaan  merokok,
kebiasaan makan dan aktivitas fisik terdapat 2 variabel
yang memengaruhi kejadian hipertensi yaitu kebiasaan
makan  dan  aktivitas  fisik,  dengan  nilai  p  <  0,05.
Variabel  yang  paling  dominan  memiliki  pengaruh

paling  besar  terhadap  kejadian  hipertensi  adalah
kebiasaan makan  memiliki nilai  Exp (B) paling besar
yaitu 2,083 dengan koefisien regresi (B) 8,032.

Table 2. Hasil Uji Regresi Logistik

Variabel
B

Sig Exp (B)
95%Cl 

Lower Upper
Kebiasaan Makan 2,083 0,003 8,032 0,273 4,036

Aktifitas Fisik 1,389 0,048 4,009 1,011 15,903

Kebiasaan Merokok
0,921 ,921 2,511 0,686 9,191

Constant -6,497 0,001 0,002

Pengaruh  Kebiasaan  Makan  terhadap  Kejadian
Hipertensi  pada Pra Lansia

Hasil  uji  statistik  chi  square  pada
variabel  kebiasaan  makan  dengan  nilai
p=0,002  <  α  0,05  yang  artinya  ada
hubungan  kebiasaan  makan  dengan
kejadian  hipertensi.  Berdasarkan  hasil  uji
statistik  secara  multivariat  dengan  uji
regresi  logistik  ganda  diperoleh  hasil
bahwa  kebiasaan  makan  responden
berpengaruh terhadap kejadian hipertensi
dengan nilai  B = 2,083 dengan nilai  Exp
(B)  sebesar  8,032  artinya   kebiasaan
makan  yang  tidak  baik  mempunyai
peluang 8 kali untuk menderita hipertensi.

Hasil  penelitian di  lapangan diperoleh
bahwa  responden  sering  memakan
makanan  yang  mengandung  karbohidrat
tinggi  seperti  nasi  putih  lebih  dari  3  kali
sehari,  roti  tawar,  mie  ayam,  bakso,
sayuran  atau  gule  bersantan.  Dalam
keseharian  ketika  memasak  responden
banyak  menambahkan  garam  dalam
makanan

Peneilitan  ini  juga  sejalan  dengan
penelitian Arif menyatakan bahwa terdapat
hubungan antara 

Kebiasaan  konsumsi  makanan
berlemak dan kebiasaan konsumsi  garam
dengan  kejaidan  hipertensi  dengan  nilai
(p=0,029 < 0,005) . 5

Pengaruh  Aktivitas  Fisik  terhadap  Kejadian
Hipertensi  pada Pra Lansia

Hasil  uji  statistik  chi  square
pada  variabel  aktivitas  fisik
diperoleh  nilai  p=0,04  <  α  0,05
yang  artinya  ada  hubungan
aktivitas  fisik  dengan  kejadian
hipertensi.  Berdasarkan  hasil  uji
statistik  secara  multivariat  dengan
uji  regresi  logistik  ganda diperoleh
hasil   bahwa  aktivitas  fisik
responden   berpengaruh  terhadap
kejadian hipertensi dengan nilai p=
0,04 < 0,05  dengan nilai  Exp (B)
sebesar  4,009  artinya  orang  yang
tidak melaukan aktifitas fisik cukup
4  kali  lebih  mudah  untuk  terkena
hipertensi.

Hasil  penelitian  di  lapangan
diperoleh bahwa responden kurang
banyak  melakukan  aktivitas  fisik
atau  tidak  sering  bergerak  seperti
menyapu  rumah  atau
membersihkan  rumah  dan
membesihkan halaman rumah baik
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pagi  dan  sore  hari.  Beberapa
responden  mengaku  setiap  selesai
makan langsung tidur-tiduran.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian
Aripin menyatakan ada pengaruh aktifitas
fisik  terhadap  kejadiaan  Hipertensi  di
Puskesmas  Sempu  Kabupaten
Banyuwanagi  tahun  2015  dengan  nilai
(p=0,012 < 0.05).6

Pengaruh  Kebiasaan Merokok terhadap Kejadian
Hipertensi  pada Pra Lansia

Hasil  uji  statistik  chi  square  pada
variabel merokok diperoleh nilai p= 0,04 <
α  0,05  yang  artinya  ada  hubungan
kebiasaan  merokok  dengan  kejadian
hipertensi . Berdasarkan hasil  uji  statistik
secara  multivariat  dengan  uji  regresi
logistik  ganda  diperoleh  hasil   bahwa
kebiasaan  merokok  responden  tidak
berpengaruh terhadap kejadian hipertensi
dengan nilai B 0,921 dengan nilai Exp (B)
sebesar  2,511  artinya  adalah  seseorang
dengan  kebiasaan  merokok  cenderung  2
kali  beresiko  dibandingkan  dengan yang
tidak merokok.

Menurut  analisis  peneliti  responden
banyak  yang  merokok  sehingga  memicu
timbulnya  kejadian  hipertensi  disebabkan
rokok  dapat  menyebabkan  peningkatan
tekanan darah.  Hasil  penelitian ini  sesuai
dengan  penelitian  Poniyah  menyatakan
bahwa  tidak  ada  pengaruh  variabel
kebiasaan  merokok  terhadap  kejadian
hipertensi dengan hasil uji statistik regresi
logistik  berganda  menunjukkan  nilai  p
value 0,139 (p>0,05).

Implikasi Penelitian
Implikasi  yang  dapat  dirumuskan  dari

temuan  dan  fakta  yang  ada  adalah  sebagai
berikut :

1) Dinas Kesehatan
Bagi Dinas Kesehatan Daerah Kota

Padangsidimpuan  membuat  program-
program  dalam  upaya  mengatasi  masalah
hipertensi   dan  bekerjasama  dengan  dinas
lain yang terkait. Kebijakan yang tegas dan
mengikat  seluruh  unsur  terkait  dalam
penanggulangan  masalah  hipertensi
sangatlah  perlu  dilakukan  sehingga  semua
unsur  terkait  dapat  melakukan peran secara
maksimal. Kerja sama dengan pihak institusi
pendidikan atau institusi lainnya yang terkait,
menggalakkan  program  pengabdian
masyarakat  yang  difokuskan  upaya-upaya
penyuluhan  kesehatan  kepada  pra  lansia
untuk mencegah kejadian hipertensi.

2) Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota
Padangsidimpuan 

Bagi  Rumah  Sakit  Umum  Daerah
Kota  Padangsidimpuan  terutama  tenaga
kesehatan  di  RSU  perlu  melakukan
penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di
wilayah  setiap  lingkungan  tentang  cara
mencegah  atau  mengatasi  terjadinya
hipertensi.

KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian   hubungan

gaya hidup (kebiasaan  makan, aktivitas fisik
dan  kebiasaan  merokok)  pra  lansia  dengan
kejadian  hipertensi  di  Rumah  Sakit  Umum
Daerah  Kota  Padangsidimpuan  yang  telah
dilakukan  dapat  diambil  kesimpulan  adalah
Variabel yang berhubungan dengan kejadian
hipertensi  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah
Kota Padangsidimpuan sebagai berikut :

1) Variavel  jenis  kelamin  tidak  ada
hubungan  terhadap kejadian hipertensi
pada pra lansia.

2) Variavel  aktifitas  fisik  berpengaruh
terhadap  kejadian  hipertensi  pada  pra
lansia.

3) Variavel  kebiasaan  makan  tidak
berpengaruh  terhadap  kejadian
hipertensi pada pra lansia.

4) Variavel  jenis  kelamin  tidak  ada
hubungan  terhadap kejadian hipertensi
pada pra lansia.

SARAN
Pemerintah  Kota  Padangsidimpuan

melalui  Dinas  Kesehatan  Kota
Padangsidimpuan  diharapkan  meningkatkan
program penyuluhan  dan  konseling  tentang
pentingnya  gaya  hidup  yang  teratur  agar
dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  pra
lansia.

Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota
Padangsidimpuan  diharapkan  meningkatkan
peran  petugas  kesehatan  khususnya
melakukan  sosialisasi  informasi  ilmu
pengetahuan  tentang  hipertensi  dengan
melibatkan  kader  kesehatan,  tokoh-tokoh
masyarakat dan tokoh-tokoh agama.
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