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BAB 1 
PENDAHULUA N 

Hipertensi adalah masalah kesehatan masyarakat dan faktor 

risiko penyakit kardiovaskular tersering di dunia. Namun, 

hipertensi dapat dicegah dan ditangani dengan efektif guna 

menurunkan risiko stroke dan serangan jantung. Hipertensi 

berdasarkan kriteria JNC 7, didefinisikan sebagai kondisi di 

mana tekanan darah sistolik lebih dari atau sama 140 mmHg 

atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 

mmHg. Hipertensi berakibat pada ½ penyakit coroner dan 

sekitar 2/3 penyakit serebrovaskular. Hipertensi juga dapat 

menyebabkan penyakit gagal ginjal, penyakit pembuluh lain 

dan penyakit lainnya (Kemenkes RI, 2014). 

Prevalensi hipertensi di seluruh dunia meningkat dari 

tahun ke tahun. Prevalensi hipertensi usia di atas 20 tahun 

pada tahun 2000 sebesar 26,4 % (1 miliar jiwa). Diperkirakan 

pada tahun 2025 prevalensi hipertensi meningkat menjadi 

60%. Di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat 

prevalensi hipertensi 20,3% lebih rendah dibandingkan 

Negara-negara Eropa, seperti Swedia 38,4%, Italia 37,7%, 

Inggris 29,6%, Spanyol 40%, dan Jerman 55,3%. Perkiraan 

pada tahun 2025 terjadi peningkatan prevalensi hipertensi 

pada populasi global menjadi 29,2% (1,56 miliar), hal ini 

terutama didasarkan pada peningkatan tajam hipertensi di 
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negara berkembang. Pada tahun 2030, 23 juta kematian 

kardiovaskular dan sekitar 85% terjadi pada negara 

berpenghasilan rendah sampai menengah. Hasil Riskesdas 

2018 menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular 

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 

2013, antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, 

diabetes mellitus, dan hipertensi. Sementara itu, prevalensi 

hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Kenaikan pre-

valensi penyakit tidak menular ini berhubungan dengan pola 

hidup antara lain merokok, konsumsi minum beralkohol, 

aktivitas fisik, serta konsumsi buah dan sayur (Kemenkes RI, 

2018). Data angka kesakitan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Papua Barat menunjukkan bahwa hipertensi termasuk dalam 

10 penyakit terbanyak di puskesmas, di mana menduduki 

urutan ke-2 setelah penyakit malaria (Parorrongan, Tiniap, & 

Windusara, 2017). 

Hipertensi berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki dan 

usia. Namun, pada usia tua risiko hipertensi meningkat tajam 

pada perempuan dibandingkan laki-laki. Umumnya penyakit 

hipertensi terjadi ada orang yang sudah berusia lebih dari 40 

tahun. Penyakit ini biasanya tidak menunjukkan gejala yang 

nyata dan pada stadium awal belum menimbulkan gangguan 

yang serius pada kesehatan penderitanya. Menurut (Ningsih, 

2017), faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

hipertensi diantaranya adalah usia dan jenis kelamin. 
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Dalam kasus hipertensi ditemukan faktor risiko 

terjadinya penyakit tidak menular, faktor-faktor tersebut 

dibagi menjadi dua yaitu faktor genetic yang merupakan 

faktor yang tidak dapat diubah, dan faktor risiko yang dapat 

diubah, misalnya pola makan yang tidak seimbang, makanan 

yang mengandung zat adiktif, mengkonsumsi rokok, kurang 

berolahraga, dan faktor kondisi lingkungan yang ber-

pengaruh terhadap kesehatan (Fitriani & Nilamsari, 2017); 

(Kristen & Wacana, 2019). Hal ini serupa seperti yang 

dikemukakan oleh Yugiantoro (2006), hipertensi tidak 

mempunyai gejala khusus sehingga sering tidak disadari oleh 

penderitanya. 

Obesitas merupakan salah satu faktor predisposisi 

untuk meningkatkan morbiditas dan mortalitas, terutama 

pada penyakit kardiovaskular. Hal ini menjadi perhatian 

utama, karena efek negatifnya terhadap kesehatan individu. 

Penilaian status gizi dapat dilakukan sebagai langkah awal 

dalam mendeteksi obesitas dan faktor yang terkait. Terdapat 

dua cara penilaian status gizi, yaitu secara langsung yang 

meliputi antropometri, biokimia, klinis, fisik, dan tidak 

langsung yang terdiri dari survei konsumsi makanan dan 

faktor ekologi. Antropometri merupakan indikator yang telah 

lama dan sering digunakan dalam penentuan status gizi. 

Indeks antropometri yang sering digunakan untuk men-

deteksi obesitas antara lain Indeks Massa Tubuh (IMT) dan 
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Rasio Pinggang-Tinggi (Ashwell & Gibson, 2016). Beberapa 

indeks antropometri seperti Indeks Massa Tubuh (IMT) dan 

lingkar pinggang telah diperiksa sebagai indikator penyakit 

kardiovaskular, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. 

Namun rasio pinggang-tinggi dianggap sebagai prediktor 

yang lebih baik untuk mendeteksi faktor risiko kardio-

vaskular, daripada IMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara rasio pinggang-tinggi dengan 

kejadian hipertensi diamati pada orang dewasa (Choi, Koh, & 

Choi, 2018). Berdasarkan WHO, metode yang digunakan 

untuk mengukur tingkat obesitas umum menggunakan 

Indeks Masa Tubuh (IMT) ≥ 30 kg/m2 dan nilai IMT yang 

didapat tidak tergantung pada umur dan jenis kelamin 

namun tidak dapat membedakan antara berat yang ber-

hubungan dengan otot dan lemak. Sedangkan untuk men-

gukur obesitas sentral menggunakan lingkar perut/waist 

circumference (LP/WC), rasio pinggang panggul/waist-hip 

rasio (LPP/WHR), WCR (waist chest ratio), dan LP/TB (waist 

to- height-ratio). Orang Asia dikatakan obesitas jika LP ≥ 90 

cm pada laki-laki dan LP ≥ 80 cm pada perempuan. Per-

hitungan LP/TB tidak membedakan jenis kelamin dan cut off 

point LP/ TB dikategorikan berisiko jika nilai ≥ 0,5 

(Susilawati, Muljati, & Bantas, 2015).  

Agar terhindar dari risiko hipertensi, maka penting 

sekali memeriksakan, mengawasi tekanan darah sebagai 
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upaya deteksi dini hipertensi dan perlu pemahaman dalam 

penanganannya. Data dari WHO (2012) menyatakan, hiper-

tensi menduduki peringkat pertama Global Burden of Disease, 

di mana kecacatan atau penyakit yang ditimbulkan oleh 

hipertensi paling tinggi. Hipertensi telah menjadi masalah 

kesehatan global karena prevalensi yang tinggi dan risiko 

terkait penyakit kardiovaskular dan kematian dini. Deteksi 

dini individu dengan risiko tinggi untuk hipertensi sangat 

penting untuk pencegahannya. Hiperaktivitas kardiovaskular 

terhadap stress telah dihipotesiskan sebagai faktor risiko 

penting untuk pengemban hipertensi dan penyakit 

kardiovaskular. Cold Pressor Test (CPT), yang mengukur 

tekanan darah, reaktivitas terhadap stimus dingin eksternal, 

telah umum digunakan untuk evaluasi reaktivitas kar-

diovaskular terhadap stress (Zhao et al., 2015). 

Integritas endotel sangat penting untuk fisiologi 

vascular normal, dan dengan adanya disfungsi pada endotel, 

diyakini sebagai faktor penting dalam patogenensis penyakit 

vaskuar dan hasil buruk terkait penyakit jantung. Ketika 

endothelium berfungsi normal, astilkolin (Ach) menye-

babkan vasodilatasi dengan melepaskan oksida nitrat aktif 

biologis (NO) dalam jumlah yang cukup untuk melawan efek 

Ach untuk secara langsung mengaktifkan reseptor mus-

karinik pada sel otot polos pembuluh darah. Ketika endo-

thelium rusak, Ach menyebabkan vasokonstriksi melalui 
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stimulasi langsung pembuluh darah reseptor muskarinik otot 

polos (Pepine et al., 2017). CPT adalah stimulus sederhana 

dan aman yang berfungsi untuk menguji fungsi endotel 

secara non invasif. Cold Pressor Test (CPT), stimulus simpatik 

refleksogenik, meningkatkan resistensi koroner sehingga 

mengurangi aliran darah pada pasien dengan penyakit arteri 

koroner. CPT juga meningkatkan kebutuhan oksigen mio-

kard, yang menghasilkan peningkatan metabolic dalam aliran 

pembuluh darah koroner. Peningkatan aliran darah ini meng-

hasilkan peningkatan tegangan geser pada permukaan en-

dotel untuk melepaskan NO dari endotel normal yang ber-

kontribusi terhadap dilatasi koroner (Widodo & Nurachmah, 

2008); (Pepine et al., 2017). 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memeriksa 

hubungan antara respon tekanan darah terhadap CPT dan 

risiko ke depannya untuk hipertensi di kalangan pendudukan 

Cina. Dalam penelitian ini juga diperiksa tentang hubungan 

reaktivitas tekanan darah terhadap CPT dengan faktor risiko 

hipertensi. Hasil penelitian menunjukkan bawa reaktivitas 

tekanan darah terhadap CPT dapat digunakan untuk mem-

prediksi risiko hipertensi pada semua jenis kelamin dan 

semua usia terutama dewasa muda hingga yang lebih tua, dan 

individu dengan tingkat tekanan darah awal yang berbeda 

(Zhao et al., 2015).  
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 Menurut (Pepine et al., 2017) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa integritas fungsional endothelium 

merupakan penentu utama dari penyakit arteri koroner ter-

hadap Coroner Pressor Test (CPT), di mana disfungi endotel 

menyebabkan hilangnya fungsi dilator normal akibat 

stimuasi simpatik pada arteri koroner. CPT adalah tes pro-

vokatif yang layak, mudah dilakukan dan aman untuk 

dievaluasi fungsi endotel pada pasien dengan nyeri dada dan 

tidak ada riwayat penyakit arteri koroner (CAD) yang tidak 

memerlukan pemberian agen farmakologis. Hasil penelitian 

juga menemukan bahwa CPT lengan lebih merangsang sistem 

saraf simpatis daripada tes CPT dahi. 

Namun pada penelitian sebelumnya, belum menje-

laskan mengenai mekanisme yang mendasari hiperaktivitas 

tekanan darah dan faktor risiko hipertensi. Selain itu, 

terdapat keterbatasan pada masing-masing indikator, yaitu 

pada indikator rasio LP/TB tidak membedakan berdasarkan 

jenis kelamin. Sedangkan pada indikator CPT memiliki 

keterbatasan dalam hal nilai fluktuasi selisih tekanan darah 

pre-post tes CPT pada responden yang tidak memiliki riwayat 

hipertensi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kepada 

responden yang memiliki riwayat hipertensi. Atau dengan 

kata lain kenaikan tekanan darah pada subjek normotensi 

yang mempunyai riwayat keluarga hipertensi positif, empat 

kali lebih tinggi dibandingkan dengan subjek normotensi 
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dengan riwayat keluarga hipertensi negative. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keterbatasan indikator CPT yaitu 

tekanan darah CPT lebih berespon terhadap individu normo-

tensive yang memiliki riwayat keluarga hipertensi (Anwar H, 

2017). Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang efek-

tivitas rasio pinggang-tinggi dan tekanan darah pasca papa-

ran stressor akut CPT terhadap risiko terjadinya hipertensi.  



 

 9 

BAB 2 
HIPERTENSI 

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih 

dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 

mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima 

menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang (Kemenkes RI, 

2014). Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan 

darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan darah 

diastolik sedikitnya 90 mmHg (Price & Wilson, 2006). 

Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka 

waktu lama dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, 

jantung, dan otak bila tidak dideteksi secara dini dan 

mendapat pengobatan yang memadai (Kemenkes RI, 2014). 

Klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa menurut 

JNC 9 terbagi menjadi kelompok normal, pra hipertensi, 

hipertensi derajat 1, dan hipertensi derajat 2 (Kemenkes RI, 

2014). 

Tabel 2.1 Klasifikasi Tekanan Darah Menurut JNC 9 
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Faktor risiko hipertensi adalah umur, jenis kelamin, 

riwayat keluarga, genetik (faktor risiko yang tidak dapat 

diubah atau dikontrol), kebiasaan merokok, pola makan, 

kebiasaan minum-minuman beralkohol, obesitas, kurang 

aktivitas fisik, stress (Kemenkes RI, 2014). 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi terbagi menjadi 

dua golongan menurut Corwin (2009), Irianto (2014), Price 

dan Wilson (2006): 

1. Hipertensi esensial atau hipertensi primer. 

Merupakan 90% dari seluruh kasus hipertensi 

adalah hipertensi esensial yang didefinisikan sebagai 

peningkatan tekanan darah yang tidak diketahui penye-

babnya (Idiopatik). Beberapa faktor diduga berkaitan 

dengan berkembangnya hipertensi esensial seperti 

berikut ini: 

a. Genetik: individu yang mempunyai riwayat keluarga 

dengan hipertensi, berisiko tinggi untuk mendapatkan 

penyakit ini. Faktor genetik ini tidak dapat diken-

dalikan, jika memiliki riwayat keluarga yang memiliki 

tekanan darah tinggi. 

b. Jenis kelamin dan usia: laki–laki berusia 35- 50 tahun 

dan wanita menopause berisiko tinggi untuk men-

galami hipertensi. Jika usia bertambah maka tekanan 

darah meningkat faktor ini tidak dapat dikendalikan 
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serta jenis kelamin laki–laki lebih tinggi dari pada 

perempuan. 

c. Diet: konsumsi diet tinggi garam atau lemak secara 

langsung berhubungan dengan berkembangnya hiper-

tensi. Faktor ini bisa dikendalikan oleh penderita 

dengan mengurangi konsumsinya karena dengan 

mengkonsumsi banyak garam dapat meningkatkan 

tekanan darah dengan cepat pada beberapa orang, 

khususnya dengan penderita hipertensi, diabetes, serta 

orang dengan usia yang tua, karena jika garam yang 

dikonsumsi berlebihan, ginjal yang bertugas untuk 

mengolah garam akan menahan cairan lebih banyak 

dari pada yang seharusnya di dalam tubuh. Banyaknya 

cairan yang tertahan menyebabkan peningkatan pada 

volume darah seseorang atau dengan kata lain pem-

buluh darah membawa lebih banyak cairan. Beban 

ekstra yang dibawa oleh pembuluh darah inilah yang 

menyebabkan pembuluh darah bekerja ekstra yakni 

adanya peningkatan tekanan darah di dalam dinding 

pembuluh darah. Kelenjar adrenal memproduksi suatu 

hormon yang dinamakan ouobain. Kelenjar ini akan 

lebih banyak memproduksi hormon tersebut ketika se-

seorang mengkonsumsi terlalu banyak garam. Hormon 

ouobain ini berfungsi untuk menghadirkan protein 

yang menyeimbangkan kadar garam dan kalsium dalam 
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pembuluh darah, namun ketika konsumsi garam 

meningkat produksi hormon ouobain mengganggu 

keseimbangan kalsium dan garam dalam pembuluh 

darah. Kalsium dikirim ke pembuluh darah untuk men-

yeimbangkan kembali, kalsium dan garam yang banyak 

inilah yang menyebabkan penyempitan pembuluh 

darah dan tekanan darah tinggi. Konsumsi garam ber-

lebih membuat pembuluh darah pada ginjal menyempit 

dan menahan aliran darah. Ginjal memproduksi hor-

mon rennin dan angiostenin agar pembuluh darah 

utama mengeluarkan tekanan darah yang besar 

sehingga pembuluh darah pada ginjal bisa mengalirkan 

darah seperti biasanya. Tekanan darah yang besar dan 

kuat ini menyebabkan seseorang menderita hipertensi. 

Konsumsi garam per hari yang dianjurkan adalah 

sebesar 1500–2000 mg atau setara dengan satu sendok 

teh. Perlu diingat bahwa sebagian orang sensitif 

terhadap garam sehingga mengkonsumsi garam sedikit 

saja dapat menaikan tekanan darah. Membatasi 

konsumsi garam sejak dini akan membebaskan anda 

dari komplikasi yang bisa terjadi. 

d. Berat badan: Faktor ini dapat dikendalikan di mana bisa 

menjaga berat badan dalam keadaan normal atau ideal. 

Obesitas (>25% di atas BB ideal) dikaitkan dengan 
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berkembangnya peningkatan tekanan darah atau 

hipertensi.  

e. Gaya hidup: Faktor ini dapat dikendalikan dengan 

pasien hidup dengan pola hidup sehat dengan meng-

hindari faktor pemicu hipertensi itu terjadi yaitu 

merokok, dengan merokok berkaitan dengan jumlah 

rokok yang diisap dalam waktu sehari dan dapat meng-

habiskan berapa puntung rokok dan lama merokok 

berpengaruh dengan tekanan darah pasien. Riwayat 

alkohol yang sering, atau berlebihan dan terus menerus 

dapat meningkatkan tekanan darah pasien sebaiknya 

jika memiliki tekanan darah tinggi pasien diminta untuk 

menghindari alkohol agar tekanan darah pasien dalam 

batas stabil dan pelihara gaya hidup sehat penting agar 

terhindar dari komplikasi yang bisa terjadi. 

2. Hipertensi sekunder 

Hipertensi sekunder merupakan 10% dari seluruh 

kasus hipertensi adalah hipertensi sekunder, yang 

didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah karena 

suatu kondisi fisik yang ada sebelumnya seperti penyakit 

ginjal atau gangguan tiroid, hipertensi endokrin, hiper-

tensi renal, kelainan saraf pusat yang dapat meng-

akibatkan hipertensi dari penyakit tersebut karena 

hipertensi sekunder yang terkait dengan ginjal disebut 

hipertensi ginjal (Renal hypertension). Gangguan ginjal 
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yang paling banyak menyebabkan tekanan darah tinggi 

karena adanya penyempitan pada arteri ginjal, yang 

merupakan pembuluh darah utama penyuplai darah ke 

kedua organ ginjal. Bila pasokan darah menurun, maka 

ginjal akan memproduksi berbagai zat yang meningkatkan 

tekanan darah serta gangguan yang terjadi pada tiroid juga 

merangsang aktivitas jantung, meningkatkan produksi 

darah yang mengakibatkan meningkatnya resistensi 

pembuluh darah sehingga mengakibatkan hipertensi. 

Faktor pencetus munculnya hipertensi sekunder antara 

lain: penggunaan kontrasepsi oral, coarctation aorta, neu-

rogenik (Tumor otak, ensefalitis, gangguan psikiatris), 

kehamilan, peningkatan volume intravaskuler, luka bakar, 

dan stress karena stres bisa memicu sistem saraf 

simapatis sehingga meningkatkan aktivitas jantung dan 

tekanan pada pembuluh darah. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa seseorang yang 

memiliki berat badan lebih atau obesitas dari 20% dan 

hiperkolesterol mempunyai risiko yang lebih besar terkena 

hipertensi. Pada umumnya penyebab obesitas atau berat 

badan berlebih dikarenakan pola hidup (Life style) yang tidak 

sehat (Rahajeng & Tuminah, 2009). Faktor yang berpengaruh 

terhadap timbulnya hipertensi biasanya tidak berdiri sendiri, 

tetapi secara bersama-sama sesuai dengan teori mozaik pada 

hipertensi esensial. Teori esensial menjelaskan bahwa 
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terjadinya hipertensi disebabkan oleh faktor yang saling 

mempengaruhi, di mana faktor yang berperan utama dalam 

patofisiologi adalah faktor genetik dan paling sedikit tiga 

faktor lingkungan yaitu asupan garam, stres, dan obesitas 

(Ningsih, 2017). 

Manifestasi pemeriksaan fisik pada pasien yang men-

derita hipertensi tidak dijumpai kelainan apapun selain 

tekanan darah yang tinggi. Tetapi dapat ditemukan peru-

bahan pada retina, seperti pendarahan, eksudat (Kumpulan 

cairan), penyempitan pembuluh darah, dan pada kasus berat 

terdapat edema pupil (Edema pada diskus optikus) (Smeltzer 

dan Bare, 2002). 

Tahapan awal pasien kebanyakan tidak memiliki 

keluhan. Keadaan simtomatik maka pasien biasanya pening-

katan tekanan darah disertai berdebar–debar, rasa melayang 

(Dizzy) dan impoten. Hipertensi vaskuler terasa tubuh cepat 

untuk merasakan capek, sesak napas, sakit pada bagian dada, 

bengkak pada kedua kaki atau perut (Alwi, 2014). Gejala yang 

muncul sakit kepala, pendarahan pada hidung, pusing, wajah 

kemerahan, dan kelelahan yang bisa terjadi saat orang 

menderita hipertensi (Irianto, 2014). 

Hipertensi dasar seperti hipertensi sekunder akan 

mengakibatkan penderita tersebut mengalami kelemahan 

otot pada aldosteronisme primer, mengalami peningkatan 

berat badan dengan emosi yang labil pada sindrom cushing, 
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polidipsia, poliuria. Feokromositoma dapat muncul dengan 

keluhan episode sakit kepala, palpitasi, banyak keringat dan 

rasa melayang saat berdiri (Postural dizzy) (Alwi, 2014). Saat 

hipertensi terjadi sudah lama pada penderita atau hipertensi 

sudah dalam keadaan yang berat dan tidak diobati gejala 

yang timbul yaitu sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, 

sesak napas, gelisah, pandangan menjadi kabur (Irianto, 

2014). 

Semua itu terjadi karena adanya kerusakan pada otak, 

mata, jantung, dan ginjal. Pada penderita hipertensi berat 

mengalami penurunan kesadaran dan bahkan menga-

kibatkan penderita mengalami koma karena terjadi pem-

bengkakan pada bagian otak. Keadaan tersebut merupakan 

keadaan ensefalopati hipertensi (Irianto, 2014). 

Hipertensi dapat ditata laksana dengan menggunakan 

perubahan gaya hidup atau dengan obat-obatan. Perubahan 

gaya hidup dapat dilakukan dengan membatasi asupan 

garam tidak melebihi seperempat sampai setengah sendok 

teh atau enam gram perhari, menurunkan berat badan yang 

berlebih, menghindari minuman yang mengandung kafein, 

berhenti merokok, dan meminum minuman beralkohol. 

Penderita hipertensi dianjurkan berolahraga, dapat berupa 

jalan, lari, jogging, bersepeda selama 20-25 menit dengan 

frekuensi 3-5 kali per minggu. Cukup istirahat (6-8 jam) dan 

mengendalikan istirahat penting untuk penderita hipertensi. 
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Makanan yang harus dihindari atau dibatasi oleh 

penderita hipertensi adalah sebagai berikut (Kemenkes RI, 

2014): 

1. Makanan yang memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi, 

seperti otak, ginjal, paru, minyak kelapa, gajih. 

2. Makanan yang diolah dengan menggunakan garam 

natrium, seperti biskuit, kreker, keripik, dan makanan 

kering yang asin. 

3. Makanan yang diawetkan, seperti dendeng, asinan sayur 

atau buah, abon, ikan asin, pindang, udang kering, telur 

asin, selai kacang. 

4. Susu full cream, margarine, mentega, keju mayonnaise, 

serta sumber protein hewani yang tinggi kolesterol seperti 

daging merah sapi atau kambing, kuning telur, dan kulit 

ayam. 

5. Makanan dan minuman dalam kaleng, seperti sarden, 

sosis, korned, sayuran serta buah-buahan kaleng, dan soft 

drink. 

6. Bumbu-bumbu seperti kecap, maggi, terasi, saus tomat, 

saus sambal, taoco, serta bumbu penyedap lain yang pada 

umumnya mengandung garam natrium. 

7. Alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti 

durian dan tape. 
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Jenis-jenis obat anti hipertensi yang dianjurkan oleh 

JNC 7 untuk terapi farmakologis hipertensi (Yogiantoro, 

2009): 

1. Diuretika, terutama jenis Thiazide (Thiaz) atau 

Aldosterone Antagonist (Aldo Ant). 

2. Beta Blocker (BB). 

3. Calcium Channel Blocker atau Calcium antagonist (CCB). 

4. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI). 

5. Angiotensin II Receptor Blocker atau AT, receptor 

antagonistor blocker (ARB). 

Hipertensi yang tidak teratasi, dapat menimbulkan 

komplikasi yang berbahaya menurut Price dan Wilson 

(2006), Corwin (2009), Alwi (2014), Irianto (2014) seperti: 

1. Payah Jantung 

Payah jantung (Congestive heart failure) adalah 

kondisi jantung tidak mampu lagi memompa darah yang 

dibutuhkan tubuh. Kondisi ini terjadi karena kerusakan 

otot jantung atau sistem listrik jantung. 

2. Stroke 

Hipertensi adalah faktor penyebab utama terjadi 

stroke, karena tekanan darah yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan pembuluh darah yang sudah lemah menjadi 

pecah. Bila hal ini terjadi pada pembuluh darah otak, maka 

terjadi pendarahan otak yang dapat berakibat kematian. 
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Stroke juga dapat terjadi akibat sumbatan dari gumpalan 

darah yang macet di pembuluh yang sudah menyempit. 

3. Kerusakan ginjal 

Hipertensi dapat menyempitkan dan menebalkan 

aliran darah yang menuju ginjal, yang berfungsi sebagai 

penyaring kotoran tubuh. Dengan adanya gangguan 

tersebut, ginjal menyaring lebih sedikit cairan dan mem-

buangnya kembali ke darah. 

4. Kerusakan penglihatan 

Hipertensi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh 

darah di mata, sehingga mengakibatkan penglihatan men-

jadi kabur atau buta. Pendarahan pada retina meng-

akibatkan pandangan menjadi kabur, kerusakan organ 

mata dengan memeriksa fundus mata untuk menemukan 

perubahan yang berkaitan dengan hipertensi yaitu 

retinopati pada hipertensi. Kerusakan yang terjadi pada 

bagian otak, jantung, ginjal dan juga mata yang meng-

akibatkan penderita hipertensi mengalami kerusakan 

organ mata yaitu pandangan menjadi kabur. 

Komplikasi yang bisa terjadi dari penyakit hipertensi 

menurut Departemen Kesehatan (Kemenkes RI, 2014) 

adalah tekanan darah tinggi dalam jangka waktu yang lama 

akan merusak endotel arteri dan mempercepat athe-

rosclerosis. Komplikasi dari hipertensi termasuk rusaknya 

organ tubuh seperti jantung, mata, ginjal, otak, dan pembuluh 
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darah besar. Hipertensi adalah faktor risiko utama untuk 

penyakit serebrovaskular (Stroke, transient ischemic attack), 

penyakit arteri koroner (Infark miokard, angina), gagal ginjal, 

dementia, dan atrial fibrilasi. 
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BAB 3 
DETEKSI FAKTOR RISIKO 

Dalam melaksanakan kegiatan skrining untuk mendeteksi 

faktor risiko penyakit hipertensi dengan melakukan 

beberapa tahapan sebagai berikut (Kristen & Wacana, 2019): 

1. Wawancara dengan menggunakan kuesioner yang 

meliputi identitas diri, riwayat penyakit, riwayat anggota 

keluarga yang menderita OM, penyakit jantung koroner, 

hiperkolesterol. 

2. Pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. 

3. Pengukuran indeks antropometri yaitu pengukuran berat 

badan, tinggi badan, lingkar pinggang, lingkar pinggul, dan 

rasio pinggang-tinggi. 

4. Pemeriksaan laboratorium darah antara lain Tes Toleransi 

Glukosa Oral (TTGO) bagi yang belum tahu atau belum 

pernah terdiagnosis. TTGO yaitu pemeriksaan kadar gula 

darah pada 2 jam setelah minum larutan 75 gr glukosa, 

Kadar Kolesterol Darah (Kolesterol Total, LDL, HDL dan 

Trigliserida). 

Siklus jantung adalah periode dimulainya satu 

denyutan jantung dan awal dari denyutan selanjutnya. Siklus 

jantung terdiri dari periode systole dan diastole. 

  



 

22            Efek Rasiio Pinggang-Tinggi & Acute Cold Pressor Test…  

1. Diastole 

Adalah periode relaksasi dari ventrikel, di mana 

terjadi pengisian darah. Diastole dapat dibagi menjadi dua 

proses yaitu relaksasi isovolumetrik dan ventricular filling. 

Pada relaksasi isovolumetrik terjadi ventrikel yang mulai 

relaksasi, katup semilunar dan katup atrioventrikularis 

tertutup dan volume ventrikel tetap tidak berubah. Pada 

ventricular filling di mana tekanan dari atrium lebih tinggi 

dari tekanan di ventrikel, katup mitral dan katup tricuspid 

akan terbuka sehingga ventrikel akan terisi 80% dan akan 

mencapai 100% jika atrium berkontraksi. Volume total 

yang masuk ke dalam diastole disebut End Diastolic 

Volume. 

2. Systole  

Adalah periode kontraksi dari ventrikel, di mana 

darah akan dikeluarkan dari jantung. Sistolik dapat dibagi 

menjadi dua proses yaitu kontraksi isovolumetrik dan 

ejeksi ventrikel. Pada kontraksi isovolumetrik, kontraksi 

sudah dimulai tetapi katup-katup tetap tertutup. Tekanan 

juga telah dihasilkan tetapi tidak dijumpai adanya 

pemendekan dari otot. Pada ejeksi ventrikel tekanan dalam 

ventrikel lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan pada 

aorta dan pulmoner sehingga katup aorta dan katup 

pulmoner terbuka dan akhirnya darah akan dipompa ke 

seluruh tubuh. Pada saat ini terjadi pemendekan dari otot. 
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Sisa darah yang terdapat di ventrikel disebut end systolic 

volume. 

Dua bunyi jantung utama dalam keadaan normal 

dapat didengar dengan stetoskop selama siklus jantung. 

Bunyi jantung pertama bernada rendah, lunak, dan 

relative lama sering dikatakan terdengar seperti “Lub”. 

Bunyi jantung kedua memiliki nada yang lebih tinggi, lebih 

singkat dan tajam sering dikatakan dengan terdengar 

seperti “Dup” bunyi jantung pertama berkaitan dengan 

penutupan katup semilunar. Pembukaan tidak menim-

bulkan bunyi apapun. Bunyi timbul karena getaran yang 

terjadi di dinding venrikel dan arteri-arteri besar ketika 

katup menutup, bukan oleh derik penutupan katup. 

Karena penutupan katup AV terjadi pada awal kontraksi 

ventrikel ketika tekanan ventrikel pertama kali melebihi 

tekanan atrium, bunyi jantung pertama menandakan 

awitan sistol ventrikel. Penutupan katup semilunaris 

terjadi pada awal relaksasi ventrikel ketika tekanan 

ventrikel kiri dan kanan turun di bawah tekanan aorta dan 

arteri pulmonali. Dengan demikian bunyi jantung kedua 

menandakan permulaan diastole ventrikel. 

3. Mean Arterial Pressure 

Darah mengalir melalui seluruh irkulasi dari ateri ke 

ujung pembuluh vena sebagai respon terhadap perbedaan 

tekanan. Perbedaan tekanan ditentukan salah satunya 
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oleh tekanan darah arteri rata-rata (Mean Arterial 

Pressure). 

MAP didefinisikan sebagai tekanan yang terbentuk 

dalam pembuluh darah arteru besar sepanjang waktu dan 

merupakan cerminan komplians dan volume darah rata-

rata dalam sistem arteri. MAP normal adalah 100mmHg 

dan dapat diperkirakan dari tekanan darah sistolik dan 

tekanan darah diastolic dengan rumus: 

MAP = SBP + (2 X DBP) atau MAP = DBP + (SBP-DBP) 

      3       3 

Indeks massa tubuh (IMT) adalah hasil pembagian 

berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan kuadrat 

dalam meter (BB kg/TB 2 m). Kriteria pengelompokan Indeks 

massa tubuh (IMT) menu rut PERKEN I 1998; Kurang: < 18,5, 

Normal: 18,25 - 24,9, Lebih 25–27 dan Obesitas: > 27. 

Cara Mengukur Tinggi Badan dengan Microtoise: 

1. Responden diminta untuk melepaskan alas kaki. 

2. Responden berdiri tegak sejajar dengan garis lurus 

microtoise. 

3. Posisi kepala dan bahu bagian belakang, tangan, pantat, 

dan tumit menempel pada dinding tempat microtoise 

dipasang dan tepat pada garis lurus yang telah dibuat. 

4. Pandang responden lurus ke depan (Bila perlu peganglah 

dagunya) dan kedua lengan dalam posisi tergantung 
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bebas. Bagian atas telinga dan mata berada pada 1 garis 

lurus. 

5. Geser microtoise ke bawah sampai menyentuh bagian atas 

kepala responden. 

6. Pembacaan dilakukan tepat di depan angka (Skala) pada 

garis merah, lurus/beratap muka dengan responden. Jika 

pengukur lebih pendek, naiklah ke atas bangku kecil saat 

membaca hasil pengukuran. 

7. Pencatatan dilakukan dengan ketelitian sampai 1 angka di 

belakang koma (0,1 cm).  

 

Cara Mengukur Berat Badan: 

1. Minta responden untuk digunakan alas kaki, menge-

luarkan benda-benda berat yang ada di kantong baju atau 

celana dan tidak menggunakan pakaian yang berlebihan. 

2. Minta responden untuk naik ke atas timbangan, berdiri 

tenang, tegak, lengan di samping badan, melihat lurus ke 

depan sampai muncul angka di kaca display. 

3. Uniscale dapat diukur sampai ketelitian 0,1 kg. 

4. Tuliskan hasil yang didapatkan. 

 

Cara Mengukur Rasio Pinggang-Tinggi: 

Pengukuran lingkar pinggang menggunakan pita 

pengukur yang dilakukan pada titik tengah antara tulang 

rusuk paling bawah dan titik ujung lengkung tulang panggul, 

lalu diukur secara horizontal. Pita pengukur harus menempel 

pada kulit, namun tidak sampai menekan (International 
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Diabetes Federation, 2005). Pengukur tinggi badan meng-

gunakan alat pengukur tinggi badan dilakukan dengan cara 

berdiri tegak, punggung menempel pad dinding, kepala lurus 

ke depan dengan puncak kepala berada tepat pada bagian 

bawah skala pengukur stadiometer (Centre for Disease 

Control and Prevention, 2007). Dari hasil pengukuran lingkar 

pinggang (cm) dan tinggi badan (cm) selanjutnya dilakukan 

perhitungan rasio lingkar pinggang tinggi badan dengan 

kategori normal ≤ 0,5; overweight/obese ≥0,51 (Cai, Liu, 

Zhang, & Wang, 2013). 
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BAB 4 
COLD PRESSOR TEST 

Cold Pressor Test (CPT) yaitu suatu tes provoksi terhadap 

penderita dengan suhu dingin yang akan mempengaruhi 

pusat vasomotor, dan telah umum digunakan untuk evaluasi 

reaktivitas kardiovaskular terhadap stress (Zhao et al., 2015). 

CPT mengukur perubahan tekanan darah sebagai respons 

terhadap stimulus dingin dan menyakitkan, yang timbul 

dengan menempatkan tangan dalam air dingin. Pada paparan 

dingin, terjadi aktivasi sistem saraf simpatik. Hal ini menye-

babkan peningkatan tekanan darah sekunder akibat 

vasokonstriksi. Peningkatan tekanan darah dalam menang-

gapi paparan dingin lokal adalah refleksogenik, dimediasi 

melalui hipotalamus dengan aktivasi simpatis yang me-

ningkat, melepaskan non epinefrin pada sel otot polos 

pembuluh darah (Loya & Tambe, 2015). 

Integritas endotel sangat penting untuk fisiologi vas-

cular normal, dan dengan adanya disfungsi pada endotel, 

diyakini sebagai faktor penting dalam patogenensis penyakit 

vaskuar dan hasil buruk terkait penyakit jantung. Ketika 

endothelium berfungsi normal, astilkolin (Ach) menye-

babkan vasodilatasi dengan melepaskan oksida nitrat aktif 

biologis (NO) dalam jumlah yang cukup untuk melawan efek 

Ach untuk secara langsung mengaktifkan reseptor muska-
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rinik pada sel otot polos pembuluh darah. Ketika endo-

thelium rusak, Ach menyebabkan vasokonstriksi melalui 

stimulasi langsung pembuluh darah reseptor muskarinik otot 

polos. CPT adalah stimulus sederhana dan aman yang 

berfungsi untuk menguji fungsi endotel secara non invasif. 

Cold Pressor Tes (CPT), stimulus simpatik refleksogenik, 

meningkatkan resistensi coroner sehingga mengurangi 

aliran darah pada pasien dengan penyakit arteri coroner. CPT 

juga meningkatkan kebutuhan oksigen miokard, yang meng-

hasilkan peningkatan metabolik dalam aliran pembuluh 

darah koroner. Peningkatan aliran darah ini menghasilkan 

peningkatan tegangan geser pada permukaan endotel untuk 

melepaskan NO dari endotel normal yang berkontribusi 

terhadap dilatasi coroner (Pepine et al., 2017). 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memeriksa 

hubungan antara respon tekanan darah terhadap CPT dan 

risiko ke depannya untuk hipertensi di kalangan pendudukan 

Cina. Dalam penelitian ini juga diperiksa tentang hubungan 

reaktivitas tekanan darah terhadap CPT dengan faktor risiko 

hipertensi. Hasil penelitian menunjukkan bawa reaktivitas 

tekanan darah terhadap CPT dapat digunakan untuk mem-

prediksi risiko hipertensi pada semua jenis kelamin dan 

semua usia terutama dewasa muda hingga yang lebih tua, dan 

individu dengan tingkat tekanan darah awal yang berbeda 

(Zhao et al., 2015). Menurut (Pepine et al., 2017) hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa integritas fungsional 

endothelium merupakan penentu utama dari penyakit arteri 

coroner terhadap Coroner Pressor Test (CPT), di mana 

disfungi endotel menyebabkan hilangnya fungsi dilator 

normal akibat stimuasi simpatik pada arteri koroner. CPT 

adalah tes provokatif yang layak, mudah dilakukan dan aman 

untuk dievaluasi fungsi endotel pada pasien dengan nyeri 

dada dan tidak ada riwayat penyakit arteri koroner (CAD) 

yang tidak memerlukan pemberian agen farmakologis. Hasil 

penelitian juga menemukan bahwa CPT lengan lebih 

merangsang sistem saraf simpatis daripada tes CPT dahi. 

Penelitian lain tentang CPT juga menunjukkan bahwa 

peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolic dalam 

menanggapi uji CPT dan jumlah hiper reaktor yang secara 

signifikan lebih tinggi diamati pada anak-anak dari orang tua 

yang hipertensi. Dengan demikian, periode laten hiper 

reaktivitas vascular dapat dideteksi lebih awal dengan 

menerapkan CPT sehingga dapat menerapkan langkah-

langkah pencegahan dini untuk menghentikan perkem-

bangan menjadi hipertensi berkelanjutan yang berkembang 

di masa mendatang. Penggunaan tes ini secara rutin 

direkomendasikan pada individu berisiko tinggi untuk 

skrining hipertensi (Loya & Tambe, 2015).  
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BAB 5 
METODE PEMECAHAN MASALAH 

 

A. Kerangka Teori 

 

Skema 5.1 Kerangka Teori (Sumber: Modifikasi Teori 
Kemenkes RI, 2014; 

Price dan Wilson; 2006; Corwin, 2009) 
 

B. Kerangka Konsep 

Variabel Independen Variabel Dependen 
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Skema 5.2 Kerangka Konsep  

C. Hipotesis Penelitian 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio pinggang-

tinggi dan tekanan darah pasca paparan stressor akut CPT 

terhadap risiko hipertensi. 

 

D. Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan rancangan penelitian quasy 

eksperimen dengan pendekatan two group comparation 

posttest only design (Sostroasmoro & Ismael, 2014; Dharma, 

2011). Peneliti menggunakan desain penelitian tersebut 

karena ingin mengetahui tekanan darah pasca paparan 

stressor akut CPT terhadap risiko hipertensi pada kelompok 

intervensi untuk dibandingkan dengan kelompok kontrol 

yaitu rasio pinggang-tinggi terhadap risiko hipertensi. 

 

X1       O 

X2      O 

Skema 5.3 Desain Eksperimental 

  

Rasio Pinggang-Tinggi 
 

Tekanan Darah dengan 
paparan stressor akut CPT 

 
Risiko Hipertensi 
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Ket: 

X1 : Tekanan Darah Menggunakan CPT 

X2 : Rasio Pinggang-Tinggi 

O : Risiko Hipertensi 

 

E. Populasi, Sampel, dan Desain Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa 

Tingkat I (satu) Poltekkes Kemenkes Sorong. Sedangkan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagian mahasiswa 

tingkat I (satu) Poltekkes Kemenkes Sorong berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan 

sampling dengan cara simple random sampling. Adapun 

kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah usia 15-45 tahun, 

tidak memiliki masalah kesehatan yang mengganggu sistem 

kardiovaskular, serta bersedia menjadi responden.  

Besar sampel di dalam penelitian ini menggunakan 

rumus analitik kategori tidak berpasangan sebagai berikut: 

𝑛1 = 𝑛2 = [
Zα √2PQ+𝑍𝛽√𝑃1𝑄1+𝑃2𝑄2

P1−P2
]2  

Ket: 

Zα = Standar normal deviasi untuk α (Zα=1,96) 

Zβ = Standar normal deviasi untuk β (Zβ=0,84) 

P2= Nilai mean kelompok intervensi yang didapat dari 

literature (0,7) 

Q2 = 1–0,7 = 0,3 
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P1-P2 = beda mean yang dianggap bermakna secara 

klinik antara 2 kelompok (0,2) 

P1= 0,7 + 0,2 = 0,9 

Q1 = 1–0,9 = 0,1 

P = (0,7+0,9)/2 = 0,8 

Q = 1–P = 1–0,8 = 0,2 

Dengan memasukkan nilai-nilai di atas pada rumus, 

diperoleh: 

𝑛1 = 𝑛2 = [
1,96√2x0,8x0,2+0,84√0,9𝑥0,1+0,7𝑥0,3

0,9−0,7
] = 32 

Dengan demikian besar sampel pada masing-masing 

kelompok adalah 32. 

 

F. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Sorong 

pada bulan September 2019. 

 

G. Variabel Penelitian 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah risiko hipertensi 

sedangkan variabel tergantung pada penelitian ini adalah 

tekanan darah pasca paparan stressor akut CPT dan rasio 

pinggang-tinggi. 
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H. Definisi Operasional 

Tabel 5.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 
Operasional 

Cara Ukur Hasil 
Ukur 

Skala 

Independent 
Pengukuran 
Rasio 
Pinggang-
Tinggi 

Pengukuran 
dengan 
menggunakan 
metline yang 
dilakukan 
pada bagian 
atas krista 
iliaca secara 
horizontal 
mengelilingi 
abdomen, di 
mana metline 
harus 
menempel 
pada kulit 
namun tidak 
sampai 
menekan. 
Hasil 
pengukuran 
dinyatakan 
dalam satuan 
sentimeter 
(cm). 
kemudian 
dibandingkan 
dengan tinggi 
badan (TB) 
dalam satuan 
sentimeter 
(cm). 

Menghitung 
perbandingan 
TB dalam 
satuan 
sentimeter 
(cm) dengan 
lingkar 
pinggang 
dalam satuan 
sentimeter 
(cm). apabila 
hasil 
perhitungan 
ukuran lingkar 
pinggangnya 
melebihi angka 
perhitungan 
perbandingan 
tersebut maka 
berisiko 
mengalami 
Hipertensi(Inte
rnational 
Diabetes 
Federation 
(IDF), 2005) 

1 
=overwe
ight/ob
ese≥0,5(
hasil 
hitung 
RPT/TB 
(cm)) 
2 = 
normal
≤0,5 
(hasil 
hitung 
RPT/TB
(cm)) 

 
- 
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Pengukuran 
Tekanan 
Darah pasca 
paparan 
stressor CPT 

Tekanan yang 
dikeluarkan 
oleh volume 
darah yang 
bersirkulasi 
pada dinding 
arteri, vena 
dan ruang 
jantung yang 
didapatkan 
dari hasil 
pengukuran 
tekanan 
darah dengan 
menggunakan 
sphygmoman
ometer, di 
mana tekanan 
darah sistolik 
≥140 mmHg 
atau tekanan 
darah distolik 
≥90 mmHg. 
Hasil 
pengukuran 
tekanan 
darah 
dilakukan 
setelah 
memasukkan 
lengan ke 
dalam air es 
dengan suhu 
4-5 derajat 
Celcius 
(Syukri, 
Siregar, & 
Irmayani, 
2014) selama 
1 menit tanpa 
diangkat, 

Hitung tekanan 
darah sistolik 
dan diastolik 
pada dengan 
menggunakan 
sphygmomano
meter digital 

1 = 
Hiperre
aktif 
(TDS≥1
40 
mmHg/ 
TDD≥90
mmHg) 
2 = 
Normal 
(TDS≤1
40 
mmHg/ 
TDD≤90
mmHg) 

Nomi
nal  
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untuk 
kemudian 
segera 
dihitung 
TDnya 
(Widodo & 
Nurachmah, 
2008). 

Dependent 
Risiko 
Hipertensi 
 

Hasil 
Pengukuran 
tekanan 
darah CPT 
dan Rasio 
Pinggang-
Tinggi 

Lembar 
Observasi 

1 = 
berisiko 
(TDS≥1
40 
mmHg/ 
TDD≥90
mmHg) 
dan 
≥0,5 
(hasil 
hitung 
RPT/TB 
(cm)) 
2 = 
tidak 
berisiko 
(TDS≤1
40 
mmHg/ 
TDD≤90
mmHg) 
dan ≤ 
0,5 
(hasil 
hitung 
RPT/TB 
(cm)) 

Nomi
nal 
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I. Instrumen Penelitian 

Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner karakteristik responden, prosedur pelaksanaan 

cold pressor test, sphygmomanometer digital, metline, dan 

spidometer TB.  

 

J. Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini meliputi 

tahap administratif dan tahap prosedur teknis.  

1. Tahap administratif 

Tahap awal di mana peneliti mengajukan laporan 

penelitian ke komite etik penelitian Poltekkes Kemenkes 

Kaltim dan mendapatkan suat lolos kajian etik. Kemudian 

mengajukan surat izin penelitian kepada Poltekkes 

Kemenkes Sorong. 

2. Tahap prosedur teknis 

Tahap ini diawali dari peneliti memilih calon 

responden yang sesuai kriteria inklusi, untuk kemudian 

responden menandatangani lembar persetujuan menjadi 

responden (Informed concent). Kemudian peneliti me-

minta responden untuk mengisi kuesioner penelitian. 

Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan kembali oleh 

peneliti untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kembali 

kelengkapan datanya. Setelah data terpenuhi dan lengkap 

selanjutnya dianalisis menggunakan uji statistik. 
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K. Teknik Pengolahan Data 

1. Editing 

Data yang telah dikumpulkan diperiksa keleng-

kapannya dengan cara melakukan pengecekan kembali 

mulai dari informed concent, identitas responden, data 

demografi, Riwayat merokok, kebiasaan minum alkohol, 

riwayat genetik, rasio pinggang-tinggi, dan tekanan darah.  

2. Coding 

Peneliti memberikan kode tertentu untuk setiap 

jawaban berdasarkan definisi operasional. 

3. Entry  

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan 

pemasukan data ke dalam computer untuk proses analisa 

data dengan menggunakan perangkat lunak computer. 

4. Cleaning 

Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang 

telah dimasukkan ke dalam computer apakah terdapat 

kesalahan atau tidak. 

 

L. Analisa Data 

1. Analisis Univariat 

Penyajian data untuk semua variabel dalam 

penelitian ini berbentuk data kategori (usia, jenis kelamin, 

Riwayat merokok, konsumsi alcohol, riwayat genetik, 

rasio pinggang tinggi dan tekanan darah yang dijelaskan 

dengan jumlah nilai dan persentase masing-masing 
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kelompok variabel dengan menggunakan tabel yang 

kemudian diinterpretasikan berdasarkan hasil yang 

diperoleh. 

2. Analisis Bivariat 

Jenis uji yang digunakan dalam analisis bivariat 

adalah uji chi square dikarenakan bentuk data variabel 

dependen dan independen adalah data kategori tidak 

berpasangan. Pemakaian uji chi square dipilih bergantung 

pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat chi square. 

Bila syarat chi square tidak terpenuhi, digunakan uji 

alternatifnya yaitu uji Fisher karena jenis tabelnya 2 x 2. 

Derajat kemaknaan dalam penelitian ini adalah 95% atau 

α = 0,05. 
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BAB 6 
ANALISA PERBEDAAN TEKANAN 

DARAH PASKA PAPARAN STRESSOR 
AKUT CPT DAN RASIO PINGGANG-

TINGGI TERHADAP RISIKO 
HIPERTENSI 

Bab ini akan memaparkan tentang uraian hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Sorong pada 

minggu pertama bulan September 2019. Terdapat 64 

responden yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Penyajian data dalam bentuk analisis univariat (usia, jenis 

kelamin, riwayat merokok, riwayat alkohol, dan riwayat 

genetik hipertensi dan analisis bivariat dengan interpretasi 

hasil yang diperoleh. 

A. Hasil Analisis Univariat  

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis 

Kelamin, Riwayat Merokok, Riwayat Alkohol, dan 

Riwayat Genetik 

Tabel 6.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia, Jenis 

Kelamin, Riwayat merokok, Riwayat Alkohol, dan Riwayat 
Genetik Hipertensi Bulan September (n1=n2=32) 

 
Variabel 

Kelompok 
Intervensi 

Kelompok 
Kontrol 

Total 

N % n % 
Usia      
 < 20 tahun 18 56,3 18 56,3 36 
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 ≥20 tahun 14 43,8 14 43,8 28 
Total  32 100 32 100 64 
Jenis Kelamin      
Laki-laki 8 25 8 25 16 
Perempuan 24 75 24 75 48 
Total  32 100 32 100 64 
Riwayat merokok      
Ya 4 12,5 4 12,5 8 
Tidak 28 87,5 28 87,5 56 
Total  32 100 32 100 64 
Riwayat Alkohol      
Ya 2 6,3 3 9,4 5 
Tidak 30 93,8 29 90,6 59 
Total 32 100 32 100 64 
Riwayat Genetik 
Hipertensi 

     

 Ya 17 53,1 16 50 33 
 Tidak 15 46,9 16 50 31 
Total  32 100 32 100 64 

 

Pada tabel 6.1 karakteristik responden berdasarkan 

kategori usia menunjukkan persentase terbesar pada 

kelompok usia kurang dari 20 tahun baik pada kelompok 

intervensi maupun kelompok kontrol yakni sebesar 18 

responden (56,3%). Distribusi berdasarkan jenis kelamin 

pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol ter-

banyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 24 res-

ponden (75%). Distribusi berdasarkan riwayat merokok 

menunjukkan sebagian besar responden tidak memiliki 

riwayat merokok pada kelompok intervensi maupun 

kelompok kontrol sebanyak 28 responden (87,5%). 

Berdasarkan riwayat alkohol pada kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol sebagian besar tidak memiliki 
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riwayat alcohol yakni sebanyak 30 responden (93,8%) dan 

29 responden (90,6%). Berdasarkan riwayat genetik 

hipertensi pada kelompok intervensi menunjukkan seba-

gian besar memiliki riwayat genetik hipertensi sebanyak 

17 responden (53,1%). Sedangkan riwayat genetik 

hipertensi pada kelompok kontrol memiliki riwayat 

genetik hipertensi sebagian yaitu 16 responden (50%).  

2. Distribusi Responden Berdasarkan Tekanan Darah 

Paska Paparan Stressor Akut CPT terhadap Risiko 

Hipertensi pada Kelompok Intervensi 

Tabel 6.2 Distribusi Responden Berdasarkan Tekanan Darah 

Paska Paparan Stressor Akut CPT terhadap risiko 
Hipertensi (n=32) 

 
Variabel 

Jumlah Persentase 
n % 

TD Paska CPT test   
Hipereaktif 3 9,4  
Normal 29 90,6 
Total  32 100 

 

Pada tabel 6.2 distribusi responden berdasarkan 

tekanan darah paska paparan stressor akut CPT terhadap 

risiko hipertensi menunjukkan responden dalam pene-

litian ini sebagian besar bernilai normal berjumlah 29 

orang (90,6%).  
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3. Distribusi Responden Berdasarkan Rasio Pinggang-

tinggi terhadap Risiko Hipertensi pada Kelompok 

Kontrol 

Tabel 6.3 Distribusi Responden Berdasarkan Rasio Pinggang-

Tinggi terhadap Risiko hipertensi (n=32) 
 

Variabel 
Jumlah Persentase 

n % 
Rasio Pinggang Tinggi 
terhadap risiko hipertensi 

  

Overweight/obese 11 34,4 
Normal 21 65,6 
Total  32 100 

 

Pada tabel 6.3 distribusi responden berdasarkan rasio 

pinggang-tinggi terhadap risiko hipertensi menunjukkan 

responden dalam penelitian ini sebagian besar normal 

berjumlah 21 orang (65,6%).  

B. Hasil Analisis Bivariat 

1. Perbedaan Tekanan Darah Paska Paparan Stressor 

Akut CPT dan Rasio Pinggang-Tinggi terhadap risiko 

hipertensi  

Tabel 6.4 Perbedaan Tekanan Darah Paska Paparan Stressor 
Akut CPT dan Rasio Pinggang Tinggi terhadap risiko 

hipertensi (n=32) 
 

Variabel 
Risiko Hipertensi TOTAL P 

Berisiko Tidak 
Berisiko 

Value 

n % n % n %  
TD pasca 
CPT test 

       

 
Hiperreaktif 

0 0 3 16,7 3 9,4 0,238 
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 Normal 14 100 15 83,3 29 90,6  
Rasio 
Pinggang-
Tinggi 

       

 
Overweight/
obese 

11 100 0 0 11 34,4 0,000 

 Normal 0 0 21 100 21 65,6  

*signifikan pada α = 0,05 

Hasil uji statistik perbedaan pengaruh TD pasca CPT 

test terhadap risiko hipertensi menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara TD pasca CPT test 

dengan risiko hipertensi (p value = 0,238; α = 0,05).  

Hasil uji statistik perbedaan pengaruh rasio pinggang-

tinggi terhadap risiko hipertensi menunjukkan bahwa ter-

dapat perbedaan yang signifikan rasio pinggang-tinggi 

terhadap risiko hipertensi (p value = 0,000; α = 0,05).  
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BAB 7 
PERBEDAAN TEKANAN DARAH PASKA 
PAPARAN STRESSOR AKUT CPT DAN 
RASIO PINGGANG-TINGGI TERHADAP 

RISIKO HIPERTENSI 

Hasil analisis menunjukkan bahwa responden berdasarkan 

kategori usia menunjukkan persentase terbesar pada kelom-

pok usia kurang dari 20 tahun baik pada kelompok intervensi 

maupun kelompok kontrol yakni sebesar 18 responden 

(56,3%). Rentang usia responden dalam penelitian ini adalah 

17–23 tahun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Saluja, Kumar, Choudhary, Rathi, & Agarwal (2015) yang 

menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian pada 

kelompok intervensi cold pressor test dan kelompok kontrol 

berusia antara 19-20 tahun. Secara alamiah, pasien yang 

lebih tua memiliki risiko kematian yang lebih tinggi daripada 

pasien yang lebih muda (18-65 tahun). Selain itu, hasil 

penelitian Bansal et.al., (2018) juga menunjukkan bahwa Usia 

rata-rata kelompok studi adalah 20,20 tahun dan kelompok 

kontrol adalah 19,80 tahun. Bertambahnya usia dengan 

disertai prevalensi komorbiditas yang lebih tinggi khususnya 

pada penyakit hipertensi sistemik, diabetes melitus, penyakit 

jantung coroner, fibrilasi atrium dan insufisiensi ginjal. 

Semua komorbiditas tersebut diketahui meningkatkan risiko 
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kematian (Hoeper, Boucly, & Sitbon, 2018). Sekitar 40% 

kematian di bawah usia 65 tahun bermula dari tekanan darah 

tinggi (Marliani & Tantan, 2007). Secara alamiah, anak-anak 

memiliki tekanan darah lebih rendah dibandingkan tekanan 

darah pada orang dewasa. Seiring dengan pertambahan usia 

tekanan darah akan meningkat setiap tahunnya. Setiap 

tahunnya anak usia 8–12 tahun mengalami peningkatan 

tekanan darah sistolik 0,44 mmHg dan tekanan darah 

diastolic sebesar 2,90 mmHg. Sedangkan pada usia remaja 

(13–17 tahun) mengalami peningkatan tekanan darah 

sistolik sebesar 0,33 mmHg per tahun dna tekanan darah 

diastolic sebesar 1,81 mmHg per tahun. Jadi dapat disim-

pulkan bahwa tidak hanya pada usia dewasa saja, pada usia 

remaja pun memiliki potensi mengalami hipertensi. Remaja 

yang memiliki kecenderungan hipertensi, saat berusia 

dewasa nanti dapat berpeluang besar menderita hipertensi. 

Risiko hipertensi tersebut menjadi semakin meningkat jika 

memiliki riwayat genetik hipertensi (Lingga, 2012). Deteksi 

hipertensi direkomendasikan untuk semua pasien yang 

berusia >18 tahun. Semakin bertambahnya usia, risiko 

terkena hipertensi lebih besar hal ini dikarenakan elastisitas 

arteri semakin menurun sehingga seiring dengan bertam-

bahnya usia maka tekanan darah ikut meningkat. Walaupun 

penyakit hipertensi dapat terjadi pada semua usia, tetapi 
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paling sering terjadi pada orang yang berusia 35 tahun atau 

lebih (Alifariki, La Ode, 2019).  

Hasil penelitian ini menunjukkan distribusi ber-

dasarkan jenis kelamin pada kelompok intervensi maupun 

kelompok kontrol terbanyak berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 24 responden (75%). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian Kusumawaty et.al., (2016) yang 

melakukan penelitian kejadian hipertensi pada lansia di 

wilayah kerja Puskesmas Lakbok Kabupaten Ciamis, di mana 

68,7% penderita adalah wanita dengan hipertensi berat yang 

menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan mendominasi 

jumlah responden dibandingkan jenis kelamin laki-laki 

(Pitriani & Herwanto, 2019). Wanita lebih banyak yang 

menderita hipertensi dibandingkan pria, hal ini disebabkan 

karena terdapatnya hormone estrogen pada wanita. Rata-

rata perempuan akan mengalami peningkatan risiko tekanan 

darah tinggi setelah menopause, yaitu usia di atas 45 tahun. 

Perempuan yang belum menopause dilindungi oleh hormon 

estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar High 

Density Lipoptrotein (HDL). Kadar HDK rendah dan tinggi 

kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) mempengaruhi 

terjadinya proses aterosklerosis (Alifariki, LaOde, 2019). Jika 

dilihat dari jenis kelamin pasien hipertensi didapatkan 

bahwa prevalensi perempuan yang menderita hipertensi 

lebih tinggi daripada laki-laki baik dari hasil diagnosis tenaga 
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kesehatan maupun dari hasil pengukuran. Didapatkan bahwa 

prevalensi perempuan penderita hipertensi berdasarkan 

hasil diagnosis tenaga kesehatan sebesar 12,2% dan untuk 

laki-laki sebesar 6,5%. Sedangkan prevalensi berdasarkan 

pengukuran didapatkan 28,8% pada perempuan dan 22,8% 

pada laki-laki (Fikriana, 2018). Namun penelitian lain 

menunjukkan, bahwa prehipertensi dan hipertensi lebih 

tinggi pada pria dibandingkan pada wanita. Studi ini 

menunjukkan laki-laki yang tinggal di daerah pedesaan 

cenderung mengalami hipertensi dibandingkan laki-laki yang 

tinggal di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena 

perilaku konsumsi alkohol dan merokok pada pria lebih 

tinggi dibandingkan wanita (Agho, et.al., 2018). 

Hasil penelitian ini menunjukkan distribusi ber-

dasarkan riwayat merokok menunjukkan sebagian besar 

responden tidak memiliki riwayat merokok pada kelompok 

intervensi maupun kelompok kontrol sebanyak 28 res-

ponden (87,5%). Hal ini sesuai dengan penelitian Umbas, 

(2019) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

perilaku merokok dengan kejadian hipertensi. Perilaku 

merokok pada usia remaja pada umumnya semakin me-

ningkat sesuai dengan tahapan perkembangan yang ditandai 

dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas merokok, dan 

sering mengakibatkan mereka mengalami ketergantungan 

nikotin. Nikotin yang menyebabkan peningkatan tekanan 
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darah karena nikotin di dalam rokok diserap pembuluh darah 

kecil di dalam paru-paru sehingga diedarkan oleh pembuluh 

darah ke otak, otak akan bereaksi terhadap nikotin dengan 

memberi sinyal kepada kelenjar adrenal sehingga dapat 

melepas hormone epinefrin (Adrenalin). Hormon ini akan 

menyempitkan pembuluh darah sehingga jantung dipaksa 

bekerja lebih berat dan menyebabkan tekanan darah lebih 

tinggi. Karbon monoksida dalam asap rokok menggantikan 

oksigen dalam darah. Hal ini akan mengakibatkan tekanan 

darah meningkat karena jantung dipaksa memompa untuk 

memasukkan oksigen yang cukup ke dalam organ dan 

jaringan tubuh sehingga jantung akan berdebar lebih cepat 

dan bekerja lebih keras ditunjukkan dengan meningkatnya 

frekuensi denyut jantung meningkat dan kontraksi jantung 

meningkat sehingga menimbulkan tekanan darah meningkat. 

Nikotin dapat menimbulkan ketagihan, baik pada perokok 

aktif maupun perokok pasif. Individu yang memiliki kebia-

saan merokok memiliki risiko terkena hipertensi diban-

dingkan dengan individu yang tidak merokok, hal ini menun-

jukkan bahwa kebiasaan merokok merupakan pencetus 

terjadinya hipertensi. Hal ini dikarenakan ada faktor lain 

yang mempengaruhi seperti faktor lingkungan, dalam hal ini 

lingkungan responden adalah tenaga kesehatan sehingga 

pengetahuan mengenai bahaya rokok dapat diketahui 

dengan baik (Umbas, 2019). 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi res-

ponden berdasarkan riwayat alkohol pada kelompok inter-

vensi dan kelompok kontrol sebagian besar tidak memiliki 

riwayat alkohol yakni sebanyak 30 responden (93,8%) dan 

29 responden (90,6%). Hasil penelitian ini sejalan dengan 

Belachew et. al., (2018) di mana prevalensi hipertensi 

disebabkan karena riwayat konsumsi alkohol, riwayat 

penyakit jantung, obesitas perut, dan obesitas. Pada 

penelitian Min-Gyu Yoo, et. al., (2019) mengungkapkan 

bahwa terdapat hubungan linear antara konsumsi alcohol 

dasar, pola konsumsi alkohol berikutnya (lebih dari 10 

tahun) dengan risiko hipertensi pada populasi Korea. Pada 

penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa konsumsi 

alkohol awal dapat meningkatkan risiko hipertensi dan 

menunjukkan pola yang sama antara pria dan wanita. Pada 

wanita kejadian hipertensi meningkat secara signifikan 

hanya pada kelompok minum ringan. Hal ini mungkin 

disebabkan karena data asupan alcohol wanita yang terbatas 

karena mayoritas wanita tidak pernah minum (>80%). Risiko 

yang terkait dengan rendahnya kadar asupan alcohol pada 

wanita tidak jelas, walaupun sudah mengetahui bahwa kon-

sumsi alkohol meningkatkan risiko hipertensi. Mekanisme 

yang mendasari hubungan antara penyakit jantung dan 

alkohol yaitu adanya disfungsi pembuluh darah di mana 

terjadi kekakuan arteri dan disfungsi endotel. Di dalam 
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pembuluh darah, fungsi endotel terganggu oleh oksigen yang 

bereaksi dengan alkohol. Konsumsi alkohol dikaitkan dengan 

genotip aldehida dehydrogenase (ALDH2), yang merupakan 

enzim metabolism asetildehida. Efek samping dari ALDH2 

diyakini bergantung pada akumulasi asetildehida (Cho et. al., 

2018). Penelitian lainnya juga menunjang bahwa konsumsi 

alkohol memiliki hubungan yang positif dengan peningkatan 

tekanan darah pada jenis kelamin pria dan wanita. Hal ini 

disebabkan karena frekuensi perilaku pola pesta minuman 

keras pada pria tiga kali lebih sering (sekitar 80%) daripada 

wanita. Tekanan darah sistolik lebih responsife terhadap 

faktor risiko konsumsi alkohol (Nathalia, 2018). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi res-

ponden berdasarkan riwayat genetik hipertensi pada 

kelompok intervensi menunjukkan sebagian besar memiliki 

riwayat genetik hipertensi sebanyak 17 responden (53,1%). 

Sedangkan riwayat genetik hipertensi pada kelompok 

kontrol memiliki riwayat genetik hipertensi sebagian yaitu 

16 responden (50%). Kehadiran gen ALDH1 atau ALDH2 

dapat meningkatkan risiko hipertensi pada manusia. 

Hubungan antara gen dengan tekanan darah dan aktivitas 

enzim ALDH2 dapat dipengaruhi oleh interaksi antara gen, 

gaya hidup. Dan etnis. Hal ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdapat efek kausal 

asupan alcohol pada hipertensi dan mengindikasikan bahwa 
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genotype ALDH2 dan genotype rs671 dapat meningkatkan 

risiko hipertensi (Cho et. al., 2018). Pada penelitian lainnya 

mengungkapkan bahwa evolusi dan seleksi alam dapat 

mengakibatkan variabilitas dalam tekanan darah di populasi 

global dengan beragam keturunan, yang mungkin dapat 

menyebabkan mekanisme patofisiologi yang berbeda atau 

fenotipe perantara hipertensi (Boon-Peng Hoh, 2019). 

Sementara itu hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa 

efek ACE dalam manajemen dan pengobatan hipertensi 

sangat berkorelasi dengan genetika. Pasien dengan alel D 

1,49 kali lebih mungkin berkembang menjadi hipertensi 

dibandingkan dengan pasien yang membawa alel I (OR:1.49; 

CI:1.07, 2.07). Demikian pula, pasien yang memiliki 

homozigot co-dominance genotipe DD (yaitu, DD vs II) berada 

pada risiko hipertensi esensial 2,17 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan genotipe II co-dominant (OR:2.17, 

CI:1.79, 3,18), model dominan (Yaitu, DD+ID vs II) (OR:1.48; 

CI:1.03, 2.12), dan model resesif (OR1.64 (OR:64 (OR:1.64 

(OR:1.12); CI:1.03, 2.61). Pada analisis subkelompok, peserta 

dari Afrika Sub-Sahara lebih rentan secara genetik terhadap 

hipertensi dibandingkan dengan rekan-rekan Afrika Utara. 

CE I/D polimorfisme dikaitkan dengan hipertensi esensial di 

Afrika dalam model kontras alel, serta model kodominansi 

dominan, resesif, dan homozigot. Polimorfisme ACE I/D 

adalah salah satu polimorfisme yang paling banyak dipelajari 
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di Afrika. Pada analisis subkelompok, ACE I/D dikaitkan 

dengan hipertensi esensial pada pasien dari Afrika Sub-

Sahara namun tidak di Afrika Utara (Hayelom, 2019).  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tekanan darah 

paska paparan stressor akut CPT pada responden dalam 

penelitian ini sebagian besar bernilai normal berjumlah 29 

orang (90,6%). Hasil ini sejalan dengan penelitian Missmann 

et. al., (2016) bahwa tidak ada perubahan signifikan dari 

perilaku BP yang diamati, kecuali untuk subjek normotensif, 

yang menunjukkan rentang yang lebih luas dalam nilai BP 

sistolik. Pada penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa 

perbandingan denyut jantung sebelum CPT dan selama CPT 

pada kelompok studi dan kelompok kontrol secara statistik 

tidak signifikan. Setelah CPT, perbandingan denyut jantung 

antara kelompok studi dan kontrol pada berbagai interval 

waktu secara statistik signifikan (Bansal, et.al., 2018).  

Namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian 

Galea (2019) yang menunjukkan bahwa tidak ada perubahan 

signifikan pada denyut jantung antara akuisisi saat istirahat 

dan setelah CPT, sedangkan nilai tekanan darah lebih besar 

setelah CPT daripada saat istirahat, masing-masing, p<0.005 

untuk rata-rata diastolik dan sistolik nilai tekanan 

darah. Suhu lingkungan dingin dapat meningkatkan aktivitas 

saraf simpatis dan tekanan darah, sehingga hal ini 

meningkatkan risiko kejadian penyakit kardiovoaskular. 
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Risiko akut kejadian penyakit kardiovaskular yang 

meningkat dikarenakan kecepatan gelombang nadi aorta 

serta tekanan nadi sentral dan perifer yang meningkat. Hal ini 

dibuktikan dengan penelitian Borner et. al., (2017) menun-

jukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara 

kelompok dengan kekakuan arteri yang tinggi dengan ke-

lompok kekakuan arteri yang rendah terhadap peningkatan 

secara fisiologis nadi sentral dan perifer selama Cold Pressor 

Test (CPT). Namun dalam penelitian ini dijelaskan juga, 

bahwa terdapat kekurangan penelitian karena CPT yang 

diujikan tidak mewakili kondisi ekstrem dingin yang alami 

dan tidak mengukur aktivitas saraf simpatis pada respon 

pressor pusat dan perifer. Selanjutnya kebugaran fisik dan 

aktivitas kebiasaan mempengaruhi kesehatan vascular, 

selain itu sensitivitas baroreflex juga berubah seiring dengan 

bertambahnya usia dan pengerasan dinding arteri. 

Baroreflex adalah sistem dalam tubuh yang mengatur 

tekanan darah dengan mengontrol denyut jantung, kekuatan 

kontraksi jantung, dan diameter pembuluh darah. Meka-

nisme disfungsi endotel pada hipertensi meningkat pada usia 

di atas 60 tahun. Di mana sebagian besar (80%) merupakan 

hipertensi sistolik terisolasi (ISH). Karakter ISH adalah 

adanya peningkatan tekanan darah sistolik dengan penu-

runan atau normalnya tekanan darah diastolic. Meskipun 

awalnya dianggap sebagai suatu konsekuensi dari penuaan, 
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ISH dan pelebaran PP (Pulse pressure) sebenarnya suatu 

keadaan patologis dan berhubungan dengan peningkatan 

risiko penyakit kardiovaskular. Penemuan terakhir tentang 

gas nitrit oksida (NO) yang terdapat dalam seluruh sel tubuh 

mempengaruhi proses biologis. NO disintesa dari asam 

amino L arginin dengan pengaruh enzim NO synthase (NOS) 

dalam berbagai sel tubuh sebagai akibat rangsangan tertentu 

dan menimbulkan respon biokimia pada efektor sel, misalnya 

sel endotel pembuluh darah menghasilkan NO yang berdifusi 

ke sel-sel otot polos dinding vascular yang menyebabkan 

relaksasi dan dilatasi. Defisiensi NO pada sistem vascular 

terlihat pada proses aterosklerosis, hipertensi esensial dan 

diabetes. Kelainan ini berciri khas dengan adanya kerusakan 

endotel, penimbunan lemak teroksidasi, fagosit dan aktivasi 

platelet yang berakibat proliferasi otot polos vascular serta 

komplikasi iskemik dan trombolitik (Sargowo, 2015).  

Hasil penelitian ini menunjukkan rasio pinggang-tinggi 

pada responden dalam penelitian ini sebagian besar normal 

berjumlah 21 orang (65,6%). Pada hasil penelitian Rangel-

Baltazar et. al., (2019) menggambarkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan usia 

dengan rasio pinggang-tinggi terhadap risiko penyakit 

kardiovaskular. Di mana pada wanita lebih berisiko tinggi 

terhadap penyakit jantung kardiovaskular dibandingkan 

dengan pria bila diukur rasio pinggang-tinggi ≥0,5 
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(overweight/obese). Pada hasil penelitian ini membuktikan 

secara statistik bahwa hubungan yang terkuat ditemukan 

pada faktor jenis kelamin dibandingkan dengan faktor-faktor 

lain. Hal ini disebabkan karena pada wanita di atas 50 tahun, 

aktivitas fisiknya sangat kurang dibandingkan pada pria. 

Selain itu juga pada wanita lebih cenderung menyukai 

makanan yang berlemak tinggi dan memiliki kadar glikemik 

tinggi hal ini dibuktikan dengan konsumsi makanan yang 

kaya lemak jenuh berlebih dan tambahan gula yang berasal 

dari minuman manis menggantikan konsumsi sayuran, buah-

buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Hal ini yang 

menjelaskan efek gabungan lemak adiposal visceral dan 

kebiasaan makan yang buruk dalam penelitian tersebut.  

Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian Kuciene & Dulskiene (2019) yang menyatakan 

bahwa indeks antropometri BMI dan lingkar pinggang 

menunjukkan hubungan yang signifikan dengan prediksi 

tekanan darah tinggi jika dibandingkan dengan meng-

gunakan rasio pinggang-tinggi. Sehingga pada penelitian ini 

menganjurkan lebih menggunakan IMT atau lingkar ping-

gang dibandingkan rasio pinggang tinggi. Pada penelitian 

yang menyelidiki tentang hubungan antara obesitas dan 

ketebalan media intima karotis pada pekerja kantor wanita 

dengan mengukur IMT dan rasio pinggang-tinggi didapatkan 

bahwa mereka yang mengalami obesitas memiliki risiko yang 
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jauh lebih tinggi karena memiliki ketebalan media intima 

karotis yang meningkat sehingga terdapat hubungan yang 

signifikan dibandingkan dengan yang tidak obesitas. Hasil 

tersebut dikaitkan dengan faktor risiko gaya hidup termasuk 

merokok dan aktivitas fisik yang rendah pada pekerja kantor 

wanita. Aktivitas fisik termasuk olahraga yang teratur 

memiliki peranan penting dalam menunda dan/mencegah 

perkembangan lesi ateroskletorik pada usia muda dan yang 

lebih tua serta pada pasien dengan penyakit jantung koroner 

dan gangguan metabolisme (Jin, et.al., 2018). 

Hubungan antara obesitas dan hipertensi telah banyak 

dijelaskan dalam beragam penelitian. Beberapa studi pene-

litian di atas telah dijelaskan bahwa baik pada pria dan 

wanita secara langsung berkaitan dengan kelebihan berat 

badan dan obesitas. Intake hiperkalori pada penderita 

obesitas akan mempercepat aktivitas saraf simpatis serta 

meningkatkan sensitivitas terhadap garam sehingga ber-

peran dalam timbulnya hipertensi. Terdapat beberapa meka-

nisme potensial yang mampu memediasi retensi natrium dan 

hipertensi pada obesitas. Orang yang mengalami obesitas 

memerlukan tekanan darah yang tinggi untuk menjaga 

keseimbangan natrium dan cairan. Sementara itu, obesitas 

sendiri dapat menyebabkan perubahan fungsi ginjal sehingga 

berdampak pada hipertensi. Perubahan fungsi ginjal dimulai 

dengan aktivasi sistem saraf simpatis, aktivasi sistem renin-
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angiotensin-aldosterone, dan kompresi ginjal. Perubahan ini 

menyebabkan peningkatan volume penyerapan kembali 

natrium yang berakibat pada retensi natrium dan pening-

katan volume ekstraseluler serta volume darah yang ber-

dampak pada munculnya hipertensi. Peningkatan tekanan 

darah akibat akumulasi lipid di endothelium terutama 

kolesterol dapat terjadi melalui peningkatan resistensi 

vascular. Namun hal ini lebih berhubungan dengan profil 

lipid darah, yaitu tingginya kolesterol total, trigliserida, dan 

LDL, serta rendahnya HDL (Sudargo, T, dkk, 2014). 

Obesitas visceral menyebabkan tekanan pada ginjal, 

peningkatan tekanan intrarenal, gangguan tekanan natri-

uresis, dan hipertensi. Jaringan adiposa dapat melingkupi 

ginjal dan terpenetrasi menyebabkan tekanan intrarenal 

semakin meningkat. Obesitas juga menyebabkan matriks 

ekstraselular medulla ginjal yang berkontribusi terhadap 

tekanan intrarenal dan retensi natrium. Kandungan 

glikosaminoglikan total dan hyaluronan jaringan dapat 

meningkatkan medulla dibandingkan normal. Akumulasi 

hyluronan pada medulla ginjal dapat meningkatkan tekanan 

cairan interstitial, edema jaringan, dan inflamasi. Ginjal yang 

telah dilingkupi oleh kapsul, dapat terjadi peningkatan 

hidrostatik cairan interstitial dan tekanan jaringan, serta 

dapat menyebabkan tekanan pada lengkung Henle. Tekanan 

hidrostatik interstitial ginjal dapat naik hingga 19 mmHg 
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pada subjek obesitas dibandingkan subjek normal hanya 9 

hingga 10 mmHg (Hastuti, 2019). 

Hasil uji statistik perbedaan pengaruh TD pasca CPT 

test terhadap risiko hipertensi menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara TD pasca CPT test 

dengan risiko hipertensi (p value = 0,238; α = 0,05). 

Sedangkan hasil uji statistik perbedaan pengaruh rasio 

pinggang-tinggi terhadap risiko hipertensi menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rasio pinggang-

tinggi terhadap risiko hipertensi (p value = 0,000; α = 0,05). 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Bansal et.al. (2018) bahwa 

perbandingan denyut jantung sebelum CPT dan selama CPT 

pada kelompok studi dan kelompok kontrol secara statistik 

tidak signifikan. CPT digunakan untuk menilai respons 

jantung terhadap paparan dingin akut pada penelitian ini. 

Pencatatan tekanan darah sistolik dan diastolik awal 

dilakukan dengan menggunakan sphygmomanometer mer-

kuri selama kondisi istirahat dan mengikuti tes pressor 

dingin. Perubahan rata-rata tekanan darah sistolik sebelum 

dan sesudah tes pressor dingin (CPT) kurang mengalami 

obesitas (7,12 ± 5,28) dibandingkan dengan subjek nonobese 

(10,38 ± 6,35). Ini secara statistik signifikan yang 

mengindikasikan gangguan fungsi simpatik pada obesitas 

jika tidak sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa respon 

tekanan darah terhadap tes pressor dingin berkurang pada 
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obesitas dibandingkan dengan subjek non-obesitas yang 

menunjukkan berkurangnya aktivitas simpatik pada orang 

dewasa obesitas yang sehat (Bansal, et. al., 2018). Pada 

penelitian Gupta et. al., (2019) menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi positif antara pengukuran antropometri dengan 

peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolic pada 

reponden anak dan remaja. Selain itu, juga penelitian lain 

mengatakan bahwa korelasi positif ditemukan antara 

infiltrasi lemak otot subscapularis dan nilai tekanan darah 

pada wanita dan pria. Merokok dan konsumsi alkohol 

merupakan factor risiko terbesar yang telah dibuktikan. 

Bidang studi dan tingkat aktivitas fisik berhubungan lang-

sung dengan BP normal dan hipertensi tinggi. Kesimpulannya 

harus dinyatakan bahwa tekanan darah tinggi adalah 

masalah yang berkembang pada orang dewasa muda dengan 

pria lebih cenderung terkena kondisi ini daripada wanita 

(Szafraniec & Czarny, 2019). 

Cold Pressor Test (CPT) yaitu suatu tes provoksi 

terhadap penderita dengan suhu dingin yang akan 

mempengaruhi pusat vasomotor, dan telah umum digunakan 

untuk evaluasi reaktivitas kardiovaskular terhadap stress 

(Zhao et. al., 2015). CPT mengukur perubahan tekanan darah 

sebagai respons terhadap stimulus dingin dan menyakitkan, 

yang timbul dengan menempatkan tangan dalam air dingin. 

Pada paparan dingin, terjadi aktivasi sistem saraf simpatik. 
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Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah sekunder 

akibat vasokonstriksi. Peningkatan tekanan darah dalam 

menanggapi paparan dingin lokal adalah refleksogenik, 

dimediasi melalui hipotalamus dengan aktivasi simpatis yang 

meningkat, melepaskan non epinefrin pada sel otot polos 

pembuluh darah (Loya & Tambe, 2015). 

Integritas endotel sangat penting untuk fisiologi 

vascular normal, dan dengan adanya disfungsi pada endotel, 

diyakini sebagai faktor penting dalam patogenensis penyakit 

vaskuar dan hasil buruk terkait penyakit jantung. Ketika 

endothelium berfungsi normal, astilkolin (Ach) menye-

babkan vasodilatasi dengan melepaskan oksida nitrat aktif 

biologis (NO) dalam jumlah yang cukup untuk melawan efek 

Ach untuk secara langsung mengaktifkan reseptor mus-

karinik pada sel otot polos pembuluh darah. Ketika endo-

thelium rusak, Ach menyebabkan vasokonstriksi melalui 

stimulasi langsung pembuluh darah reseptor muskarinik otot 

polos. CPT adalah stimulus sederhana dan aman yang 

berfungsi untuk menguji fungsi endotel secara non invasif. 

Cold Pressor Tes (CPT), stimulus simpatik refleksogenik, 

meningkatkan resistensi coroner sehingga mengurangi 

aliran darah pada pasien dengan penyakit arteri coroner. CPT 

juga meningkatkan kebutuhan oksigen miokard, yang meng-

hasilkan peningkatan metabolik dalam aliran pembuluh 

darah koroner. Peningkatan aliran darah ini menghasilkan 
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peningkatan tegangan geser pada permukaan endotel untuk 

melepaskan NO dari endotel normal yang berkontribusi 

terhadap dilatasi koroner (Pepine et. al., 2017). 

Pada penelitian yang menyelidiki tentang hubungan 

antara obesitas dan ketebalan media intima karotis pada 

pekerja kantor wanita dengan mengukur IMT dan rasio 

pinggang-tinggi didapatkan bahwa mereka yang mengalami 

obesitas memiliki risiko yang jauh lebih tinggi karena 

memiliki ketebalan media intima karotis yang meningkat 

sehingga terdapat hubungan yang signifikan dibandingkan 

dengan yang tidak obesitas. Hasil tersebut dikaitkan dengan 

factor risiko gaya hidup termasuk merokok dan aktivitas fisik 

yang rendah pada pekerja kantor wanita. Aktivitas fisik 

termasuk olahraga yang teratur memiliki peranan penting 

dalam menunda dan/mencegah perkembangan lesi ateros-

kletorik pada usia muda dan yang lebih tua serta pada pasien 

dengan penyakit jantung coroner dan gangguan metabolisme 

(Jin, et. al., 2018). 

Obesitas visceral menyebabkan tekanan pada ginjal, 

peningkatan tekanan intrarenal, gangguan tekanan natri-

uresis, dan hipertensi. Jaringan adiposa dapat melingkupi 

ginjal dan terpenetrasi menyebabkan tekanan intrarenal 

semakin meningkat. Obesitas juga menyebabkan matriks 

ekstraselular medulla ginjal yang berkontribusi terhadap 

tekanan intrarenal dan retensi natrium. Kandungan 
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glikosaminoglikan total dan hyaluronan jaringan dapat 

meningkatkan medulla dibandingkan normal. Akumulasi 

hyluronan pada medulla ginjal dapat meningkatkan tekanan 

cairan interstitial, edema jaringan, dan inflamasi. Ginjal yang 

telah dilingkupi oleh kapsul, dapat terjadi peningkatan 

hidrostatik cairan interstitial dan tekanan jaringan, serta 

dapat menyebabkan tekanan pada lengkung Henle. Tekanan 

hidrostatik interstitial ginjal dapat naik hingga 19 mmHg 

pada subjek obesitas dibandingkan subjek normal hanya 9 

hingga 10 mmHg (Hastuti, 2019). 

Pada hasil penelitian ini tidak banyak terdapat peru-

bahan TD setelah dilakukan CPT kemungkinan dikarenakan 

factor riwayat merokok dan riwayat alcohol yang jarang 

ditemukan pada responden serta ukuran antopometrik yang 

relatif normal. Responden adalah tenaga kesehatan sehingga 

pengetahuan mengenai bahaya rokok dan konsumsi alkohol 

dapat diketahui dengan baik (Umbas, 2019). Selain itu, juga 

riwayat genetik hipertensi juga sedikit ditemukan pada 

responden.  
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BAB 8 
PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa responden ber-

dasarkan kategori usia menunjukkan persentase terbesar 

pada kelompok usia kurang dari 20 tahun baik pada 

kelompok intervensi maupun kelompok kontrol yakni 

sebesar 18 responden (56,3%). Berdasarkan jenis kelamin 

pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol 

terbanyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 24 res-

ponden (75%). Distribusi berdasarkan riwayat merokok 

menunjukkan sebagian besar responden tidak memiliki 

riwayat merokok pada kelompok intervensi maupun 

kelompok kontrol sebanyak 28 responden (87,5%). 

Distribusi responden berdasarkan riwayat alkohol pada 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebagian 

besar tidak memiliki riwayat alkohol yakni sebanyak 30 

responden (93,8%) dan 29 responden (90,6%). Distribusi 

responden berdasarkan riwayat genetik hipertensi pada 

kelompok intervensi menunjukkan sebagian besar memi-

liki riwayat genetik hipertensi sebanyak 17 responden 

(53,1%). Sedangkan riwayat genetik hipertensi pada 

kelompok kontrol memiliki riwayat genetik hipertensi 

sebagian yaitu 16 responden (50%). 
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2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tekanan darah 

paska paparan stressor akut CPT pada responden dalam 

penelitian ini sebagian besar bernilai normal berjumlah 29 

orang (90,6%). 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan rasio pinggang-tinggi 

pada responden dalam penelitian ini sebagian besar 

normal berjumlah 21 orang (65,6%). 

4. Hasil uji statistik perbedaan pengaruh TD pasca CPT test 

terhadap risiko hipertensi menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara TD pasca CPT test 

dengan risiko hipertensi (p value = 0,238; α = 0,05). 

Sedangkan Hasil uji statistik perbedaan pengaruh rasio 

pinggang-tinggi terhadap risiko hipertensi menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rasio 

pinggang-tinggi terhadap risiko hipertensi (p value = 

0,000; α = 0,05).  

 

B. Saran 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan cara deteksi dini risiko 

hipertensi yang lebih efektif. Adapun beberapa masalah yang 

dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya adalah 

melihat perbandingan pengukuran antropometrik IMT, 

lingkar pinggang, dan lainnya dalam mendeteksi risiko 

penyakit kardiovaskular. Selain itu, pada penelitian 

berikutnya interval waktu intervensi pada CPT dapat ditam-
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bahkan lebih lama lebih dari satu menit. Perlu adanya 

pengembangan kurikulum tentang asuhan keperawatan 

berbasis penyakit kronis untuk meningkatkan kemampuan 

perawat dalam mengelola pasien dengan penyakit kronis 

seperti pasien hipertensi. 
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