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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Tekanan darah merupakan kekuatan sirkulasi darah di dinding arteri dan 

sebagai salah satu parameter klinis yang sering dipakai dan diukur nilainya sebagai 

determinan utama keputusan terapeutik pasien. Pengukuran tekanan arteri dapat 

diambil dengan mengukur tekanan sistolik dan diastolik. Tekanan arteri ditentukan 

oleh beberapa faktor seperti volume yang dikeluarkan jantung ke arteri, kelenturan 

dinding arteri, dan kecepatan aliran darah dari arteri.1 

Blood Pressure Variability atau BPV muncul sebagai fenomena kompleks 

yang merupakan standar deviasi dari rata-rata tekanan darah mencakup perubahan 

tekanan darah jangka pendek (dalam hitungan menit atau jam) dan jangka panjang 

(hari atau bulan).2 Pengukuran BPV dapat dilakukan dengan beberapa metode 

seperti: continuous beat-to-beat untuk BPV jangka sangat pendek, 24 jam ABPM 

(Ambulatory Blood Pressure Monitoring) untuk BPV jangka pendek, dan HBPM 

(Home Blood Pressure Monitoring) atau OBPM (Office Blood Pressure 

Monitoring) untuk jangka panjang.3 BPV termasuk hasil interaksi antara faktor 

ekstrinsik seperti lingkungan dan kebiasaan, serta faktor intrinsik yaitu regulasi 

kardiovaskular (humoral dan refleks neural).4 BPV jangka sangat pendek telah 

digunakan sebagai alat untuk diagnosa dan pengobatan pasien dengan penyakit 

kardiovaskular, serta mempelajari mekanisme kerja dari obat anti-hipertensi. BPV 

jangka pendek memiliki keunggulan yaitu dapat memberikan informasi mengenai 

perubahan tekanan darah dalam jangka waktu 24 jam atau 1 hari dan mendeteksi 

perubahan siklus sirkadian yang penting seperti meningkatnya tekanan darah saat 

pagi hari atau penurunan pada malam hari. Peningkatan BPV jangka panjang 

memiliki keterkaitan terhadap risiko penyakit stroke, kejadian kardiovaskular, dan 

mortalitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dengan mengukur BPV jangka 

panjang dapat berfungsi secara klinis untuk kontrol tekanan darah jangka panjang.3 

Perawat yang merupakan seseorang yang profesional pada jenjang 

pelayanan keperawatan sehingga shift kerja biasanya bergantian.5 Kerja shift 
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mencakup berbagai jam kerja dan melibatkan jam kerja diluar jam normal sekitar 

pukul 08.00 pagi hingga pukul 17.00 malam. Pekerja shift dapat melibatkan 

perubahan jam kerja (bergilir) yang telah ditentukan dalam 1 minggu atau waktu 

yang berbeda pada bulan tersebut.6 Durasi pekerja shift dapat mencapai 12 jam 

dengan shift malam dari pukul 19.00 malam sampai pukul 07.00 pagi. Pekerja non-

shift atau tipikal kerja hari biasa yaitu pukul 08.00 pagi sampai pukul 17.00 dari 

hari Senin sampai Jumat.7 Pola pekerja shift yang tidak teratur ini dapat 

menghasilkan efek negatif pada kesehatan pekerja dan meningkatkan struktur pola 

waktu tekanan darah. 6 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tetsuya Ohira, ditemukan 

kesimpulan bahwa BPV sistolik 24 jam pada pekerja Jepang lebih tinggi pada 

pekerja shift daripada pekerja harian.8 

Merry Tiyas Anggraini di Klinik Surya Medika dan Klinik Mitra Keluarga 

wilayah Kecamatan Mranggen, dari 69 responden terdapat 78,3% pekerja shift yang 

memiliki hipertensi dan 35,5% pekerja non-shift yang memiliki hipertensi sehingga 

terdapat perbedaan yang signifikan antara shift kerja dengan tekanan darah.9 Pada 

penelitian cohort yang dilakukan pada pekerja pria di Jepang berlangsung selama 

14 tahun dengan sampel 3963 pekerja non-shift dan 2748 pekerja shift, terdapat 

hasil bahwa pekerja shift memiliki tekanan darah yang lebih tinggi daripada non-

shift dan memiliki faktor risiko untuk peningkatan tekanan darah dari waktu ke 

waktu. Penelitian ini memiliki Odds Ratio (OR) kerja shift sebesar 1.2 untuk 

peningkatan tekanan darah.10  

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Terdapat penelitian sebelumnya yang dalam jurnal yang berjudul 

“Hubungan Antara Shift Kerja dengan Imt, Tekanan Darah dan Kadar Glukosa 

Darah” di Indonesia yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara shift kerja dengan tekanan darah dengan pekerja shift memiliki 

tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-shift sehingga 

mempunyai risiko kardiovaskular lebih tinggi.  
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Pada penelitian lain yaitu dalam penelitian cohort yang dilakukan pada 

pekerja pria di Iran namun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara shift 

kerja dengan tekanan darah.6  

 Walaupun sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian mengenai 

perbedaan tekanan darah dengan waktu kerja shift dan non-shift, namun hanya 

sedikit penelitian secara spesifik antara Blood Pressure Variability dengan waktu 

kerja shift dan non-shift. Oleh karena itu, peneliti berniat untuk meneliti hal tersebut 

lebih lanjut.   

 

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN 

Apakah terdapat perbedaan Blood Pressure Variability antara perawat shift dan 

non-shift di Siloam Hospitals Lippo Village. 

 

1.4 TUJUAN 

1.4.1 Tujuan Umum 

• Membandingkan Blood Pressure Variability pada pekerja shift 

dan non-shift. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

• Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan Blood Pressure 

Variability antara perawat yang bekerja shift dan perawat yang 

bekerja non-shift di Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci 

 

1.5 MANFAAT 

1.5.1 Manfaat Akademik 

• Menambahkan referensi mengenai perbedaan Blood Pressure 

Variability dengan waktu kerja shift dan non-shift 

• Menjadikan hasil penelitian sebagai dasar atau penunjang untuk 

penelitian selanjutnya 

• Menambahkan minat penelitian pada mahasiswa 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

• Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan informasi pada 

masyarakat terhadap risiko peningkatan tekanan darah 

khususnya pada pekerja yang bekerja shift dan non-shift 

• Meningkatkan regular check-up tekanan darah untuk upaya 

preventif terhadap penyakit/gangguan akibat kerja, khususnya 

pada perawat 

 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


