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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi didefinisikan sebagai tingginya tekanan 

darah yang tidak normal pada pembuluh darah arteri. Berdasarkan Joint National 

Committee 7 tekanan darah digolongkan normal jika tekanan darah sistolik <120 

mmHg dan tekanan darah diastolik <80 mmHg, Pre-hipertensi adalah ketika 

tekanan darah sistolik 120-129 mmHg dan tekanan darah diastolik 80-89 mmHg 

dan dikatakan hipertensi jika keadaan tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan / atau 

tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg.1 

Meningkatnya tekanan darah yang terjadi secara terus menerus merupakan 

suatu resiko utama dari penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah perifer, 

stroke, gagal jantung, gangguan pada ginjal, perdarahan pada retina dan gangguan 

penglihatan2 

Hipertensi sering kali dikatakan sebagai ‘silent killer’ karena jarang sekali 

ditemukan adanya gejala klinis pada tahap awal terjadinya hipertensi sampai 

terjadinya beberapa keadaan medis yang berbahaya seperti stroke, serangan jantung 

dan penyakit ginjal kronik.3 Oleh karena itu hipertensi hanya dapat diketahui 

melalui pengecekan tekanan darah rutin, walaupun sebagian penderita hipertensi 

tidak memiliki gejala namun ada beberapa penderita hipertensi yang memiliki 

gejala seperti sakit kepala berat, vertigo dan penglihatan yang terganggu.4 

Hipertensi dikenal sebagai penyakit degeneratif yang banyak muncul pada 

orang dengan usia lanjut, namun menurut Gofir (2002) 30% hipertensi yang 

digolongkan sebagai hipertensi primer terjadi pada orang-orang dengan usia muda 

yaitu dengan rentang umur 20-55 tahun hal ini terjadi dikarenakan rendahnya 

kesadaran akan gaya hidup sehat pada remaja zaman ini.5 

Menurut puspitorini (2009) kehidupan masyarakat sangatlah dipengaruhi 

oleh gaya hidup yang mereka jalani. Gaya hidup yang tidak sehat, dapat 
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menyebabkan terjadinya penyakit hipertensi, misalnya; Makanan tinggi garam dan 

lemak jenuh,kurangnya aktifitas fisik, stres, dan merokok.6 

Menurut notoatmodjo (2005) pengetahuan yang merupakan hasil dari 

proses tahu seseorang setelah melakukan nginderaan terhadap objek tertentu sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan suatu perilaku. Berdasarkan penelitian gaya 

hidup yang didasari oleh pengetahuan akan menetap pada diri seseorang lebih lama 

jika dibandingkan dengan gaya hidup yang tidak didasari dengan pengetahuan.7 

Pengetahuan merupakan komponen yang sangat penting dalam 

pembentukan gaya hidup, walaupun peningkatan pengetahuan tidak selalu 

menyebabkan adanya perubahan dalam perilaku namun peningkatan pengetahuan 

memiliki hubungan positif terhadap perilaku sehingga dimana ada peningkatan 

pengetahuan maka terjadi peningkatan perilaku.7 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Hipertensi yang terjadi akibat rendahnya kesadaran akan gaya hidup sehat 

di Indonesia merupakan masalah yang cukup besar dikarenakan kasus ini 

semakin hari semakin meningkat dan pengetahuan merupakan dasar dari 

pembentukkan gaya hidup. Walaupun sudah pernah dipublikasikan penelitian 

tentang pengetahuan dengan gaya hidup pada orang dengan penyakit hipertensi 

namun masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab yaitu apakah tingkat 

pengetahuan dapat mempengaruhi gaya hidup pada orang dengan usia muda 

yang tidak menderita penyakit hipertensi 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah pengetahuan tentang hipertensi berpengaruh terhadap gaya hidup 

pemicu hipertensi pada mahasiswa FK UPH 2019? 



3  

 
 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

• Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan gaya hidup 

pada mahasiswa FK UPH 

1.4.2 Tujuan Khusus 

• Untuk mengetahui tingkat pengetahuan terhadap hipertensi pada 

mahasiswa FK UPH 2019 

• Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang hipertensi 

dengan gaya hidup pemicu hipertensi 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan pada 

kajian mengenai tingkat pengetahuan terhadap hipertensi terhadap gaya 

hidup pemicu hipertensi pada mahasiswa kedokteran di Indonesia. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat khususnya yang 

masih dalam kategori muda untuk mengerti apa itu hipertensi dan korelasi 

antara pengetahuan dengan gaya hidup yang dapat meningkatkan resiko 

terjadinya hipertensi. 

1.5.3 Manfaat Bagi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk dapat 

dikembangkan lebih lanjut serta dapat menjadi referensi terhadap penilitian 

yang akan datang. 


