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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik dapat 

memicu terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Peningkatan 

tekanan darah yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan 

hipertensi. Menurut American Heart Association (AHA 2017), hipertensi 

ditandai apabila tekanan darah sistolik ≥ 130 mmHg dan tekanan diastolik 

≥ 80 mmHg.[1] Pada tahun 2015 diperkirakan 1,13 miliar orang di dunia 

menderita hipertensi.[2]  

Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang 

paling umum dan banyak diderita masyarakat. Berdasarkan Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas 2018) “Prevalensi hipertensi berdasarkan hasil 

pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di 

Kalimantan Selatan (44.1%), sedangkan terendah di Papua sebesar (22,2%). 

Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 45-54 

tahun (45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%).”[3] 

Peningkatan tekanan darah dapat disebabkan oleh banyak faktor 

seperti merokok, minum alkohol, kurang atau tidak berolahraga, obesitas, 

dan stres yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh stres 
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dalam kehidupan sehari-hari adalah akibat pekerjaan. Pekerjaan yang 

dijalani seringkali memiliki batas waktu, ekspektasi performa yang tinggi, 

dan tanggung jawab yang berat. Pekerjaan membuat seseorang merasa 

kesulitan sehingga dapat menimbulkan stres atau yang lebih dikenal dengan 

stres kerja. 

 “Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi 

proses berpikir, emosi, dan kondisi seseorang, hasilnya stres yang terlalu 

berlebihan dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi 

lingkungan dan pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan tugas-

tugasnya.” (Handoko, 2008)[4]  

Stres menyebabkan gugup dan timbulnya rasa khawatir berlebihan 

sehingga seseorang akan lebih cepat marah, agresif, tidak dapat 

menenangkan dirinya dengan baik dan tidak bisa diajak kerjasam 

(Hasibuan, 2012).[5] 

Di daerah Asia Pasifik persentase stres kerja melebihi rata-rata 

global yang berkisar 48%. Menurut survey Regus tahun 2012 dari CFO 

Innovation Asia Staff “Tingkat stres kerja di negara-negara seperti Malaysia 

mencapai 57%, Hongkong 62%, Singapura 63%, Vietnam 71%, China 73%, 

Indonesia 73%, dan Thailand 75%.”[8]  

Berdasarkan penelitian terdahulu, stres ditemukan berhubungan 

secara signifikan dengan peningkatan tekanan darah dan ditemukan sebagai 

faktor risiko independen untuk hipertensi. Penelitian tersebut dilakukan 
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pada pekerja yang mengoperasikan mesin di perusahaan yang bergerak di 

bidang industri komponen bermotor. Peneliti ingin mencari tahu hubungan 

stres pada area lingkungan industri yang berbeda yaitu di perusahaan yang 

memproduksi lem dimana pekerjanya lebih banyak menggunakan aktivitas 

fisik dan lebih melelahkan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

hubungan stres kerja terhadap peningkatan tekanan darah pada pekerja 

pabrik di PT. Indochemie Jelyna Lemindo Prima. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian untuk melihat hubungan stres kerja terhadap peningkatan tekanan 

darah pada pekerja pabrik di PT. Indochemie Jelyna Lemindo Prima. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana hubungan stres kerja terhadap peningkatan tekanan 

darah pada pekerja pabrik di PT. Indochemie Jelyna Lemindo Prima? 

 

1.4. Tujuan 

1.4.1. Tujuan Umum 

• Mengetahui hubungan antara stres kerja terhadap peningkatan 

tekanan darah pada pekerja pabrik di PT. Indochemie Jelyna 

Lemindo Prima. 
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1.4.2. Tujuan Khusus 

• Mengetahui pekerja pabrik di PT. Indochemie Jelyna Lemindo 

Prima yang mengalami stres kerja dan yang tidak mengalami 

stres kerja. 

• Mengetahui tekanan darah pekerja pabrik di PT. Indochemie 

Jelyna Lemindo Prima. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik 

• Sebagai referensi dan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan stres kerja dan 

peningkatan tekanan darah. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

• PT. Indochemie Jelyna Lemindo Prima diharapkan 

mendapatkan informasi tentang stres, tekanan darah, dan 

kejadian hipertensi pekerjanya sehingga dapat diminimalisir di 

kedepannya. 

 

  


