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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

 

Tekanan darah merupakan suatu kejadian fisiologis yang ditandai 

dengan adanya fluktuasi yang terjadi dalam jangka panjang, dikarenakan 

adanya beberapa faktor yang memengaruhi seperti lingkungan sekitar, 

faktor yang berkaitan dengan responden(fisik dan emosional), faktor 

demografis, beban pekerjaan, hipertensi, faktor konsumsi obat-obatan, serta 

faktor yang berhubungan dengan sistem barorefleks tubuh.1 Pengukuran 

tekanan darah penting dilakukan untuk mendiagnosis dan pengobatan 

hipertensi, diagnosis hipertensi menurut ESC dapat ditegakkan jika tekanan 

darah sistolik  ≥ 140 mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg.2,3,4,5 Berbagai 

perbedaan hasil pengukuran dan pola dari tekanan darah menandakan 

adanya blood pressure variability atau BPV.6 

Pengukuran tekanan darah yang dilakukan tidak langsung oleh 

pengamat terlatih telah digunakan sebagai studi klinis dan epidemiologi                                        

sebagai hasil pengukuran yang akurat, pengukuran tekanan darah klinik 

memperlihatkan hasil yang bagus jika dibandingkan dengan pengukuran 

tekanan darah 24-hours ambulatory.7 Meskipun rata-rata tekanan darah 

klinik menjadi salah satu gold standard untuk mendiagnosis dan menangani 

hipertensi, penelitian terkini pada subjek hipertensi telah menunjukan 

bahwa penilaian dan perhitungan dari blood pressure variability selain 

perhitungan tekanan darah normal, fisiopatologis dan prognosis dari 

keduanya sangatlah penting, karena terdapat bukti yang kuat jika 

meningkatnya blood pressure variability terkait resiko tinggi terhadap 

target organ rusak, kejadian kardiovaskular, dan kematian.8,9,10 

Pekerja memiliki beban pekerjaan yang tinggi dimana berhubungan 

dengan tingginya tingkat stres dalam bekerja yang nantinya meningkatkan 

resiko terhadap penyakit kardiovaskuler .11,12   Tidak hanya stres, kelelahan 
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dapat terjadi dimana kelelahan merupakan proses yang mengakibatkan 

penurunan performa kerja dan ketahanan fisik tubuh.13 Pekerja pabrik akan 

lebih sering menderita gangguan tekanan darah daripada pekerja kantor 

dikarenakan tuntutan pekerjaan dan berbagai tekanan pekerjaan yang lebih 

tinggi.14,15 Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan meningkatnya 

tekanan darah adalah stres dimana akan membuat aktivasi dari sistem 

simpatik. 11,16,17 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Maria Elena Lacruz 

di Jerman menunjukan hasil pada posisi duduk, rata-rata pengukuran 

tekanan darah pertama dan kedua adalah SBP 1.64 mmHg lebih tinggi (95% 

CI = 1.20 – 2.08) dan DBP 0.51 mmHG lebih tinggi (95% CI =0.27-0.74), 

sedangkan pada pengukuran kedua dan ketiga dengan posisi yang sama 

tidak menunjukan adanya peningkatan tekanan darah yang signifikan.18 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chantal Guimont di kota Quebec 

sampel diambil pada tahun 1991 hingga 1993 dan di periksa ulang pada 

tahun 1999 hingga 2001 menunjukan bahwa hasil tekanan darah sistolik 

meningkat sebanyak 1.8mmHg pada pekerja yang sebelumnya tidak 

terekspos dan akhirnya terekspos dengan tekanan pekerjaan.19 Penelitian 

lain di Canada oleh Nathalie Laflamme pada pekerja kantoran wanita 

memperoleh hasil dimana rata-rata pengukuran tekanan darah akan lebih 

tinggi pada pekerja dengan tekanan pekerjaan lebih tinggi dari pada pekerja 

dengan tekanan pekerjaan lebih rendah, dengan perbedaan sistolik 8.0 

mmHg (SE =2.8) dan diastolik 6.4 mmHg pada pengukuran tekanan darah 

selama 24 jam.20 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai variabilitas tekanan 

darah pada pekerja dengan tekanan pekerjaan yang berbeda telah dilakukan 

oleh Chantal Guimont dan Nathalie Laflamme di Canada mengenai jenis 

pekerjaan dan tekanan darah ambulatory pada wanita pekerja kantoran 

peneliti terdorong untuk meneliti kembali dengan menggunakan beban 

pekerjaan yang berbeda pada populasi pekerja kantor dan pekerja pabrik.   
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat perbedaan blood pressure variability pada pekerja kantor 

dan pekerja pabrik di PT. Allegra Living Semarang? 

 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

• Membandingkan blood pressure variability pada pekerja kantor 

dan pekerja pabrik di PT. Allegra Living Semarang 

1.4.2 Tujuan Khusus 

• Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan blood pressure 

variability pada pekerja kantor dan pekerja pabrik di PT. 

Allegra Living Semarang 

• Mengetahui efek beban dan tekanan pekerjaan terhadap 

perbedaan variabilitas tekanan darah 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

• Meningkatkan minat penelitian pada mahasiswa 

• Meningkatkan keinginan mahasiswa untuk belajar lebih dalam 

tentang penelitian dan topik yang dibawakan 

• Hasil penelitian dapat menambah informasi bagi peneliti dan 

pembaca 

1.5.2 Manfaat Praktis 

• Mengetahui efek beban dan tekanan pekerjaan terhadap 

kesehatan pekerja 


