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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aktivitas fisik sangat penting untuk kesehatan tubuh manusia salah 

satunya tekanan darah. Di Indonesia ini sangat tinggi angka kejadian hipertensi, 

maka dari itu lewat penelitian ini juga bisa menyadarkan bahwa aktivitas fisik 

sangat penting dilakukan oleh seseorang, tidak hanya bekerja terus, tapi juga 

harus melakukan aktivitas fisik untuk menurunkan resiko hipertensi. 

Tekanan darah adalah desakan darah terhadap dinding-dinding arteri 

ketika darah tersebut dipompa dari jantung ke jaringan.1 Peningkatan tekanan 

darah yang berlangsung dalam waktu lama dapat mengakibatkan kerusakan 

pada organ tubuh seperti ginjal, jantung, dan otak.2 Riskesdas 2018 

menunjukkan prevalensi Penyakit Tidak Menular mengalami kenaikan jika 

dibandingkan dengan Riskesdas 2013, seperti hipertensi. Kenaikan prevalensi 

penyakit tidak menular ini berhubungan dengan pola hidup, seperti merokok, 

konsumsi minuman beralkohol, aktivitas fisik, serta konsumsi buah dan sayur. 

Aktivitas fisik juga termasuk faktor resiko penyebab penyakit tidak menular 

ini.3 

Penyakit hipertensi ini menurut RISKESDAS 2018, prevalensi 

hipertensi naik dari 25,8% (RISKESDAS 2013) menjadi 34,1%. Salah satu 

penyebabnya yaitu termasuk aktivitas fisik. Proporsi aktivitas fisik kurang, yang 

dahulu 26,1% lalu meningkat proporsiya menjadi 33,5%.3 
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Aktivitas fisik dapat didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang 

diproduksi oleh otot rangka yang menghasilkan pengeluaran energi.4  

Kurangnya aktivitas fisik mengurangi pengeluaran energi untuk metabolisme 

lemak, menyebabkan kelebihan berat badan dan berakibat otot jantung bekerja 

lebih keras untuk memompa darah dalam jumlah yang sama ke seluruh tubuh.5 

Olahraga secara teratur dapat menurunkan tekanan darah. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang ada, yang hasilnya memberi kesimpulan bahwa terjadi 

penurunan tekanan darah yang signifikan pada kelompok atlet setelah 

mengikuti olahraga secara teratur selama 12 minggu. 6 

Menurut penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa responden yang 

mempunyai aktivitas fisik rendah memiliki resiko lebih besar terkena 

hipertensi, tetapi pada responden yang memiliki aktivitas fisik berat memiliki 

resiko yang lebih kecil terkena hipertensi.6 Lalu didukung juga penelitian 

lainnya yaitu terdapat hubungan antara aktivitas fisik dan tekanan darah pada 

lansia dengan kelebihan berat badan. Aktivitas fisik memiliki hubungan negatif 

dengan tekanan darah, yang berarti semakin tinggi aktivitas fisik pada lansia 

dengan kelebihan berat badan, maka tekanan darah semakin rendah.5  

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat.” Lalu menurut undang-undang tenaga kerja 

yang diklasifikasikan tenaga kerja adalah orang yang berusia 15-64 tahun, 

karena umur 15-64 tahun dianggap sebagai umur yang produktif.7  
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Bekerja dari rumah yang sedang di jalankan pada masa pandemi 

COVID-19 merupakan tindak lanjut imbauan Presiden Jokowi. Presiden 

menyarankan supaya dapat meminimalisasi penyebaran virus corona tipe yang 

baru (SARS-CoV-2) penyebab COVID-19, masyarakat saat ini diminta untuk 

bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, dan yang salah satunya adalah 

sistem bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah artinya bekerja dari jarak jauh 

dan di rumah. Jadi pekerja tidak perlu datang ke tempat kerja untuk melakukan 

tatap muka dengan para pekerja lainnya. Bekerja dari rumah ada kelebihannya 

seperti biaya operasional menurun, lebih fleksibel, produktivitas meningkat, 

lebih dekat dengan keluarga, kehidupan kerja yang seimbang, dan yang lainnya. 

Tetapi ada juga hal negatifnya, yaitu seperti hilangnya motivasi kerja (karena 

suasana yang berbeda), miskomunikasi, banyak gangguan kerja (“dalam survei, 

keluhan bekerja dari rumah yang paling banyak adalah ketidakmampuan untuk 

memberi batasan dalam pekerjaan”), dan yang lainnya.8 Lalu ada penelitian 

yang berkatan banyak ahli percaya bahwa saat penguncian (lockdowns) selama 

masa pandemi telah meningkatkan hidup sedentari dan ketidaktifan fisik, dan 

hal ini disebut sebagai silent pandemic yang menyebabkan penyakit kronis, lalu 

orang dengan penyakit kronis memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dirawat 

di rumah sakit dan meninggal karena COVID-19. Dikatakan bahwa penguncian 

selama pandemi menaikkan aktivitas hidup sedentari, pemakaian computer, 

perangkat elektronik, dan sebenarnya hal ini bisa berpengaruh pada menaikkan 

resiko depresi dan kesehatan mental yang buruk, lalu pada penelitian ini sendiri 

ditemukan bahwa orang yang tidak beraktivitas dan peningkatan dari waktu 
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pada suatu perangkat cenderung tidak memperhatikan kesehatan mental dan 

kesehatan secara menyeluruh.9,10 Dari hal negatif yang diakibatkan penguncian 

dan harus bekerja dari rumah di masa pandemi COVID-19, salah satunya 

menyebabkan seseorang tidak atau sedikit melakukan aktivitas fisik, karena 

banyak orang yang sulit untuk memberi batasan pada pekerjaanya, sehingga 

bisa berpengaruh terhadap tekanan darah akibat dampak negatif dari bekerja 

dari rumah. Tetapi ada hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa aktivitas 

fisik tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan hipertensi.11 

Jadi, lewat penelitian ini penting dilakukan untuk melihat tekanan 

darah orang yang bekerja dari rumah selama masa pandemi COVID-19 yang 

dimana mereka terkena dampak negatif termasuk sulit mengatur batasan dalam 

pekerjaan yang bisa sampai mempengaruhi aktivitas fisik, sedangkan dari 

penelitian-penelitian yang ada menyebutkan bahwa aktivitas fisik bisa 

menurunkan tekanan darah, tetapi ada juga yang menyatakan tidak 

berhubungan. Jadi lewat penelitian ini ingin memperlihatkan apakah ada 

hubungan tingkat aktivitas fisik dan tekanan darah pada orang yang bekerja dari 

rumah, karena ingin mengingatkan kepada setiap orang bahwa sangat penting 

untuk tetap menjaga kesehatanya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

aktivitas fisik dengan tekanan darah dan ada juga penelitian juga tidak 

menunjukan adanya hubungan antara aktivitas fisik dan tekanan darah. Akan 

tetapi belum ada penelitian detail yang dilakukan untuk melihat aktivitas fisik 
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pada orang yang bekerja dari rumah, apakah mereka tetap menjaga aktivitas 

fisiknya selama di rumah selama masa pandemi COVID-19 dan bagaimana 

tekanan darah mereka selama di rumah. Lewat penelitian ini ingin melihat 

apakah ada hubungan tekanan darah dan tingkat aktivitas fisik pada orang yang 

bekerja dari rumah selama masa pandemi COVID-19. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah ada hubungan antara tingkat aktivitas fisik dengan tekanan 

darah pada orang yang bekerja dari rumah selama masa pandemi COVID-19? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui hubungan tingkat aktivitas fisik dengan tekanan darah 

1.4.2 Tujuan Khusus 

  Untuk mengetahui hubungan antara tingkat aktivitas fisik dengan 

tekanan darah pada orang yang bekerja dari rumah selama masa pandemi 

COVID-19 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat akademik 

• Penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi pada setiap orang 

yang bekerja dari rumah tentang tingkat aktivitas fisik memiliki 

hubungan tekanan darah 
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• Penelitian diharapkan diharapkan dapat menambah wawasan penulis 

mengenai hubungan tingkat aktivitas fisik dengan tekanan darah  

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

• Penelitian ini diharapkan dapat mengingatkan kepada orang yang 

bekerja dari rumah selama masa pandemi COVID-19 mengenai 

hubungan tingkat aktivitas fisik dan tekanan darah bahwa sangat 

penting juga untuk terus memperhatikan kesehatan sendiri 

 

  


