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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah dalam arteri dimana 

seseorang mempunyai tekanan darah sistol lebih atau sama dengan 140 mmHg atau 

tekanan diastol lebih atau sama dengan 90 mmHg atau keduanya.
1 

Berdasarkan 

faktor penyebabnya hipertensi dibedakan menjadi hipertensi primer dan hipertensi 

sekunder. Hipertensi primer merupakan suatu kondisi tekanan darah tinggi yang 

tidak diketahui penyebabnya dan sebagian besar sebagai hasil interaksi antara gaya 

hidup dan faktor genetik. Sebaliknya, hipertensi sekunder merupakan suatu kondisi 

tekanan darah tinggi yang tidak ada riwayat pada keluarga dan sudah diketahui 

dengan jelas penyebabnya seperti hipertensi karena penyakit ginjal atau endokrin, 

penggunaan estrogen atau kontrasepsi oral, hipertensi yang berhubungan dengan 

kehamilan dan lain-lain.
2,3,4 

Hipertensi sering disebut sebagai the silent killer karena 

sering tidak menimbulkan gejala sehingga pengobatannya seringkali terlambat.
5 

Gejala-gejala hipertensi yang sering timbul adalah sakit kepala yang bervariasi, dari 

ringan sampai berat kadang-kadang disertai rasa mual sampai muntah. Nyeri 

tengkuk dan  kepala bagian belakang terutama pada waktu bangun tidur di pagi hari 

merupakan keluhan yang paling sering dirasakan. Pada umumnya gejala-gejala ini 

timbul hilang sehingga penderita tidak begitu memperdulikannya.
5,6 

Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang perlu diketahui oleh masyarakat 

umum karena akibat jangka panjang yang ditimbulkannya memiliki konsekuensi 
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tertentu sekalipun relatif ringan, yaitu tanpa kerusakan nyata pada organ dalam.
7 

Penderita hipertensi tidak menunjukkan gejala apapun selama sepuluh sampai 

duapuluh tahun dan biasanya baru diketahui apabila telah terjadi komplikasi pada 

organ target seperti jantung, ginjal, otak dan mata sehingga akan mengurangi 

harapan hidup karena kelemahan fungsi organ-organ tersebut yang berakibat 

kecacatan bahkan kematian.
1,6,8-11 

Hipertensi pada tahun 2010 telah menjadi 

penyumbang utama kematian terbesar di seluruh dunia. Global Burden of Disease 

menunjukkan peningkatan tekanan darah sistolik >115 mmHg terus menjadi 

penyumbang utama terbesar beban penyakit dan kematian secara global dengan 

angka kematian mencapai 9,4 juta setiap tahun yang sebagian besar dihubungkan 

dengan stroke (51%) dan penyakit jantung koroner (45%).
4,12 

Selain itu, hipertensi 

akan menambah beban ekonomi yang secara tidak langsung juga akan 

mempengaruhi kesejahteran baik di tingkat rumah tangga, regional maupun 

nasional. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2015 

menunjukkan sebanyak 1,3 juta orang atau 0,8% peserta JKN mendapat pelayanan 

untuk penyakit katastropik, yang menghabiskan biaya sebanyak 13,6 triliun 

rupiah.
13

 Penderita hipertensi dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN 

mulai terdiagnosa hipertensi pada umur 52 tahun dengan nilai DALYs (Disability 

adjusted life years) atau jumlah tahun yang hilang akibat sakit sebesar 19 tahun 

dengan beban ekonomi yang ditanggung sebesar 158 miliar rupiah dan kehilangan 

pendapatan rumah tangga selama melakukan pengobatan sebesar 28,8% pada tahun 

2016.
14,15
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Jumlah orang yang terkena hipertensi diprediksi akan meningkat di semua 

wilayah di dunia dari tahun 2000 sampai 2025 dengan peningkatan prevalensi 

sekitar 10%.
4 

Menurut WHO dan the International Society of Hypertension(ISH), di 

seluruh dunia saat ini terdapat 600 juta penderita hipertensi dimana 3 juta di 

antaranya meninggal setiap tahunnya.
1,11

 WHO memprediksi pada tahun 2025 

sekitar 29% orang dewasa di seluruh dunia menderita hipertensi dan 90% 

merupakan hipertensi primer.
16 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian 

Kesehatan tahun 2013 melaporkan prevalensi nasional hipertensi pada penduduk 

umur 18 tahun ke atas di Indonesia sebesar 25,8%.
17 

Prevalensi hipertensi 

berdasarkan pengukuran tekanan darah adalah 32,2%, sedangkan prevalensi 

hipertensi berdasarkan diagnosis oleh tenaga kesehatan dan atau riwayat minum 

obat hanya 7,8%. Hal ini berarti 75,8% kasus hipertensi di Indonesia belum 

terdiagnosis dan terjangkau pelayanan kesehatan.
18 

Survei Indikator Kesehatan 

Nasional (Riskesnas) tahun 2016 mencatat prevalensi penduduk dengan tekanan 

darah tinggi meningkat menjadi 30,9%.
19 

Profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2014-2016 menunjukkan hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari 

seluruh penyakit tidak menular (PTM) yang dilaporkan  yaitu sebesar 57,89% tahun 

2014, 57,87% tahun 2015, dan 60% pada tahun 2016.
20

 Hipertensi berdasarkan 

profil kesehatan Kota Semarang meningkat 13.330 penderita selama 2013-2016.
21 

Proporsi hipertensi untuk area pelabuhan berdasarkan laporan kunjungan poliklinik 

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Semarang sebagai unit pelaksana 

teknis (UPT) Kementerian Kesehatan di Semarang tahun 2016 adalah 16,65% dan 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 21,09%. Angka ini merupakan 
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proporsi terbesar dibandingkan penyakit lainnya. Sistem Informasi Manajemen 

Kesehatan Pelabuhan (Simkespel) KKP Semarang tahun 2016 mencatat tiga 

wilayah kerja dengan proporsi hipertensi tertinggi yaitu pelabuhan Rembang 

(72,41%); pelabuhan Batang (41,67%); dan pelabuhan Juwana (40%). Sedangkan 

tahun 2017 proporsi hipertensi tertinggi adalah pelabuhan udara Ahmad Yani 

sebesar 89%.
22,23 

Seberapa besar angka ini akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

gambaran faktor-faktor risikonya di suatu populasi masyarakat.
24 

Hipertensi merupakan penyakit multi faktorial yaitu penyakit yang timbul 

karena interaksi antara faktor genetik, lingkungan dan demografik yang 

mempengaruhi curah jantung dan resistensi perifer. Curah jantung dipengaruhi oleh 

volume darah, sementara volume darah sangat bergantung pada homeostatis 

natrium. Resistensi perifer bergantung kepada efek saraf dan hormon. Peningkatan 

tekanan darah akan mempengaruhi homeostatis di dalam tubuh.
2,3 

Beberapa 

literatur dan hasil penelitian menyebutkan faktor pemicu hipertensi dapat dibedakan 

menjadi yang tidak dapat dikontrol seperti usia, jenis kelamin, ras dan riwayat 

keluarga dengan hipertensi, serta faktor yang dapat dikontrol seperti pendidikan, 

pekerjaan, pola makan yang mengandung natrium, lemak jenuh, perilaku merokok, 

konsumsi kopi, konsumsi alkohol, obesitas, kebiasaan olahraga atau aktivitas fisik 

dan stres.
18,25-29 

Faktor utama yang berperan dalam patofisiologi adalah faktor 

genetik (sekitar 30%) karena tekanan darah bersifat diwariskan dan peningkatan 

faktor lingkungan utama penentu hipertensi seperti kelebihan asupan garam, kalori, 

alkohol dan stres.
4,30 
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Beberapa hasil penelitian menyebutkan umur yang semakin meningkat 

semakin tinggi pula risiko hipertensi. Jenis kelamin pria lebih banyak mengalami 

hipertensi daripada wanita yang seringkali disebabkan oleh perilaku yang tidak 

sehat seperti merokok dan konsumsi alkohol.
18,31 

Demikian pula dengan pendidikan 

dan pekerjaan yang berkaitan dengan status sosial dan gaya hidup. Pendidikan 

berkaitan dengan kesadaranuntuk berperilaku hidup sehat dan akses terhadap sarana 

pelayanan kesehatan. Sedangkan pekerjaan diduga berkaitan dengan masalah 

psikologis yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan.
4,32,33 

IMT dengan status 

obesitas merupakan ciri dari populasi penderita hipertensi. Obesitas erat kaitannya 

dengan kegemaran mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan kurangnya 

aktivitas fisik atau olahraga.
34

 Asupan garam antara 5–15 gram sehari akan 

meningkatkan 15–20% prevalensi hipertensi. Bentuk garam yang dimaksud dapat 

berupa garam yang ditambahkan ke dalam proses pengolahan makanan misal ikan 

asin ataupun dari air tanah. Pengaruh asupan garam terhadap terjadinya hipertensi 

melalui peningkatan volume plasma, curah jantung dan tekanan darah.
2 

Kafein 

disebutkan dapat meningkatkan tekanan darah secara akut. Kafein bekerja dalam 

tubuh dengan mengambil alih reseptor adenosine dalam sel saraf yang akan 

memacu produksi hormon adrenalin dan menyebabkan peningkatan tekanan darah, 

sekresi asam lambung, dan aktifitas otot, serta perangsangan hati.
3 

Salah satu 

minuman berkafein adalah kopi. Penelitian Uiterwall et al menunjukkan kebiasaan 

minum kopi 3–6 cangkir per hari memiliki tekanan darah yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang tidak terbiasa minum kopi.
35 
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Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan bersifat multi faktorial dan 

seringkali saling terkait di tempat kerja, salah satunya adalah hipertensi.
36 

Seorang 

pegawai selain harus menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya juga harus 

menyelesaikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya sehingga keadaan ini 

menuntut energi, waktu dan pikiran.
37,38 

Jenis pekerjaan, lingkungan kerja, gaya 

hidup dan karakteristik individu pekerja atau pegawai dapat menjadi faktor 

hipertensi.
36 

Bekerja secara shift memiliki persentase hipertensi yang lebih besar 

dibandingkan dengan yang tidak bekerja secara shift.
39 

Peningkatan jumlah jam 

kerja per minggu secarasignifikan meningkatkan kejadian hipertensi.
40 

Lingkungan 

kerja yang kurang kondusif dan tidak sehat akan memberikan dampak secara psikis 

juga ke pola makan yang tinggi lemak jenuh dan rendah serat.
41 

Pegawai 

menghabiskan waktu kurang lebih delapan jam dalam lima hari kerja sehingga 

tidak memiliki kebiasaan olahraga secara teratur. Seseorang yang tidak aktif secara 

fisik memiliki risiko 30-5-% lebih besar mengalami hipertensi.
42

 Riskesdas 2013 

mencatat proporsi tertinggi perilaku sedentari pada pegawai adalah 42,2% yaitu 

selama 3–5,9 jam. Perilaku sedentari adalah perilaku yang tidak banyak melakukan 

gerakan dimana postur duduk dan berbaring adalah yang paling dominan dalam 

keseharian tetapi tidak termasuk waktu tidur. Perilaku ini berisiko terhadap salah 

satu terjadinya penyakit pembuluh darah, jantung dan mempengaruhi umur harapan 

hidup.
17 

Kementerian Kesehatan menyebutkan, job content, beban kerja, pacu kerja, 

jadwal kerja dan lain-lain dapat menyebabkan reaksi stres secara fisiologis, 

perilaku, reaksi emosional dan kognitif yang konsekuensi jangka panjangnya adalah 

penyakit hipertensi.
43 

Stres dapat meningkatkan aktivitas saraf simpatis karena 
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pembuluh darah yang menyempit sehingga dapat meningkatkan tekanan darah 

secara bertahap. Apabila stres menjadi berkepanjangan hal ini dapat mengakibatkan 

tekanan darah menjadi tinggi.
2 

Setiap pegawai berpotensi mengalami stres karena 

berkaitan dengan interaksi perilaku, psikologis, dan biologis seseorang dengan 

lingkungan kerjanya dan akan terlibat dalam dinamika dan perkembangan 

organisasi.
44 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan dampak buruk stres pada 

pekerja, antara lain ketidakhadiran yang meningkat, produktivitas kerja yang 

rendah, angka kecelakaan kerja yang meningkat.
45-47 

KKP Semarang mengadakan kegiatan survei deteksi dini PTM pada tahun 

2017 yang dilakukan di seluruh wilayah kerja dengan sasaran target adalah pegawai 

di wilayah perimeter pelabuhan dimana wilayah perimeter merupakan wilayah 

dimana terdapat kantor pemerintah dan swasta. Proporsi hipertensi hasil survei 

tersebut adalah 33,68%. Wilayah kerja yang memiliki proporsi hipertensi tertinggi 

yaitu pelabuhan Pekalongan sebesar 42,31% dan pelabuhan Rembang sebesar 

40,74%. Proporsi hipertensi wilayah kerja lain berkisar 30%.
48

 Angka tersebut 

jauhmelebihi angka kejadian hipertensi pada pegawai berdasarkan Riskesdas tahun 

2013 yaitu sebesar 20,6%.
17 

Angka tersebut pun mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan penelitian tahun 2011 yang melaporkan prevalensi hipertensi 

pada pekerja di pelabuhan adalah 21,88%.
31 

Berdasarkan survei diperoleh bahwa 

faktor lingkungan yang lebih cenderung pada gaya hidup yaitu IMT > 23, kurang 

konsumsi sayur dan buah serta kurang aktivitas fisik menjadi faktor yang tertinggi 

dengan proporsi berturut-turut 76,49%; 64,34% dan 59,93%.
48 

Pada penelitian 

sebelumnya dari ketiga faktor tertinggi tersebut hanya IMT yang memiliki 
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hubungan dengan hipertensi.
31 

Dalam hal ini ada beberapa faktor lain yang belum 

diketahui yaitu jenis pekerjaan, masa kerja, beban kerja,  jadwal kerja, perilaku 

sedentari dan kebiasaan minum kopi.
 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, secara garis besar 

didapatkan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Hipertensi dapat menyebabkan kelemahan fungsi organ vital yang berakibat 

kecacatan bahkan kematian. Hipertensi juga menambah beban ekonomi yang 

secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan baik di tingkat 

rumah tangga, regional maupun nasional.
1-6,8-11,13

 

2. Peningkatan prevalensi hipertensi di dunia sekitar 10% tahun 2000-2025 dan di 

tingkat nasional sebesar 5,1% tahun 2013-2016. Peningkatan proporsi tahun 

2015-2017 sebesar 2,11% di Jawa Tengah dan 4,44% pada tahun 2016-2017 di 

wilayah pelabuhan.
4,17,19-20,22-23,31,48

 

3. Data dari berbagai studi menyatakan faktor pemicu hipertensi adalah faktor yang 

dapat dikontrol (usia, jenis kelamin, ras dan riwayat keluarga dengan hipertensi) 

dan dapat dikontrol (pendidikan, pekerjaan, pola makan yang mengandung 

natrium, lemak jenuh, perilaku merokok, konsumsi kopi, konsumsi alkohol, 

obesitas, kebiasaan olahraga atau aktivitas fisik dan stres).
 18,25-29

 

4. Pekerjaan diduga berkaitan dengan masalah psikologis yang berkaitan dengan 

jenis pekerjaan, lingkungan kerja, gaya hidup dan karakteristik individu pekerja 
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atau pegawai dapat menjadi faktor hipertensi.
4, 32,36 

Proporsi hipertensi pada 

pegawai di pelabuhan meningkat 11,8% dari tahun 2011-2017.
31,48 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Masalah Umum 

Beberapa faktor karakteristik pekerjaan apakah yang berisiko terhadap kejadian 

hipertensi pada pegawai di wilayah perimeter pelabuhan KKP Kelas II? 

2. Masalah Khusus 

a. Apakah jenis pekerjaan merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

hipertensi ? 

b. Apakah  masa kerja merupakan faktor risiko terhadap kejadian hipertensi ? 

c. Apakah  beban kerja merupakan faktor risiko terhadap kejadian hipertensi ? 

d. Apakah jadwal kerja merupakan faktor risiko terhadap kejadian hipertensi ? 

e. Apakah perilaku sedentari merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

hipertensi ? 

f. Apakah kebiasaan konsumsi kopi merupakan faktor risiko terhadap 

kejadian hipertensi ? 

 

D. Orisinalitas Penelitian 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan hipertensi antara lain tercantum 

pada tabel 1.1 berikut ini : 
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Tabel 1.1. Daftar Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Hipertensi 

No. Peneliti Judul 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Riska 

Agustina, 

Bambang 

Budi 

Raharjo
27

 

Faktor Risiko 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian 

Hipertensi 

Usia 

Produktif (25-

54 Tahun) 

Case 

control 

1. Genetik 

2. Obesitas 

3. Aktivitas 

fisik 

4. Kebiasaan 

merokok 

5. Konsumsi 

alkohol 

6. Konsumsi 

garam 

7. Penggunaan 

minyak 

jelantah 

8. Stres psikis 

 

1. Genetik 

(OR =4,125) 

2. Obesitas (OR = 3,5) 

3. Kebiasaan merokok 

(OR = 6) 

4. Konsumsi garam 

(OR = 5,675) 

5. Penggunaan minyak 

jelantah  

(OR = 4,929) 

6. Stres psikis 

(OR = 6,417) 

2. Ayu 

Martiani, 

Rosa 

Lelyana
29 

Faktor risiko 

hipertensi 

ditinjau dari 

kebiasaan 

minum kopi 

(Studi kasus 

di wilayah 

kerja 

Puskesmas 

Ungaran pada  

bulan Januari-

Februari 

2012) 

 

Kasus 

kontrol 

Kebiasan 

minum kopi 

Mengkonsumsi kopi 1-

2 cangkir per hari 

meningkatkan risiko 

hipertensi 4,11 kali 

lebih tinggi 

dibandingkan yang 

tidak minum kopi.
 

3. Eddy 

Harianto, 

Hadi 

Pratomo
31

 

Pajanan 

Kebisingan 

dan 

Hipertensi di 

Kalangan 

Pekerja 

Pelabuhan 

Potong 

lintang 

1. Umur 

2. Jenis 

kelamin 

3. Riwayat 

keluarga 

4. Merokok 

5. Konsumsi 

alkohol 

6. Olahraga 

7. Stres 

 

 

1. Prevalensi hipertensi 

adalah 21,88%. 

2. Terdapat hubungan 

antara umur, riwayat 

keluarga hipertensi, 

stress, Indeks Massa 

Tubuh (IMT) dan 

terpajan kebisingan 

dengan hipertensi. 
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Lanjutan Tabel 1.1 Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hipertensi 

No. Peneliti Judul 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

    8. Indeks 

Massa 

Tubuh 

(IMT) 

9. Masa kerja 

10. Unit kerja 

11. Area kerja 

12. Kebisingan 

 

3. Faktor yang 

dominan 

berpengaruh 

terhadap hipertensi 

adalah umur > 42 

tahun. 

4. Ina Eriana
33

 Hubungan 

Gaya Hidup 

dengan 

Kejadian 

Hipertensi 

pada Pegawai 

Negeri Sipil 

UIN Alauddin 

Makassar  

Cross 

sectional 

1. Jenis 

kelamin 

2. Umur 

3. Tingkat 

pendidikan 

4. Bidang 

pekerjaan 

5. Riwayat 

hipertensi  

Tidak ada hubungan 

antara gaya hidup 

merokok, minum kopi 

dan aktivitas fisik 

dengan kejadian 

hipertensi.
 

  Tahun 2017  6. keluarga 

Status 

merokok 

7. Kebiasaan 

minum kopi 

8. Aktivitas 

fisik 

 

 

5. Rudi 

Darmadi, 

Andri Dwi 

Hermawan, 

Elly 

Trisnawati
49 

Faktor-faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Hipertensi 

pada Pegawai 

Negeri Sipil 

Tahun 2013 
 

Kasus 

kontrol 

1. Stres kerja 

2. Beban kerja 

3. Pola makan 

4. Kebiasaan 

olahraga 

Ada hubungan yang 

signifikan antara stres 

kerja, pola makan di 

tempat kerja dan 

kebiasaan olahraga 

dengan kejadian 

hipertensi PNS. 

6. Kartika Ayu 

Setiani, Tuti 

Nuraini
50

 

Gaya Hidup 

dan Kejadian 

Hipertensi 

Pada Pekerja 

Semen X di  

Cross 

sectional 

1. Usia 

2. Jenis 

kelamin 

3. Tingkat 

pendidikan 

 

 

1. Proporsi kejadian 

hipertensi sebesar 

48,1% 

2. Ada hubungan pola 

makan dan  
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Lanjutan Tabel 1.1 Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hipertensi 

No. Peneliti Judul 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

  Jawa Barat  

Tahu 2013 

 4. Riwayat 

keluarga 

5. Gaya hidup 

6. Pola makan 

7. Aktivitas 

fisik 

8. Konsumsi 

rokok 

9. Konsumsi 

alkohol 

10. Manajemen 

stres 

 

konsumsi alkohol 

dengan kejadian 

hipertensi. 

7. Pandan 

Enggarwati, 

Debie 

Dahlia
51

 

Tekanan 

Darah 

Berdasarkan 

Pola 

Konsumsi  

Cross 

sectional 

1. Jenis 

kelamin 

2. Umur 

3. Pekerjaan 

4. Suku 

1. Tidak ada hubungan 

yang signifikan 

antara pola 

konsumsi kopi 

dengan hipertensi 

  Kopi Civitas 

Akademika 

Fakultas Ilmu 

Keperawatan 

Universitas 

Indonesia 

 5. Riwayat 

keluarga 

dengan 

hipertensi 

Obesitas 

6. Kebiasaan 

merokok 

7. Keberadaan 

anggota 

keluarga 

yang 

merokok 

8. Aktivitas 

fisik 

9. Konsumsi 

makanan 

berlemak 

10. Stres 

11. Pola 

konsumsi 

kopi 

 

 

 

2. Ada hubungan yang 

signifikan antara 

pola konsumsi kopi 

dengan hipotensi. 
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Lanjutan Tabel 1.1 Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hipertensi 

No. Peneliti Judul 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

8. Fanny 

Oktavia, 

Santi 

Martini
52

 

Besar Risiko 

Kejadian 

Hipertensi 

berdasarkan 

Faktor 

Perilaku pada 

Tentara 

Nasional 

Indonesia 

(TNI) 

Kasus 

kontrol 

1. Aktivitas 

fisik/ 

olahraga 

2. Konsumsi 

rokok 

3. Konsumsi 

natrium 

4. Konsumsi 

lemak 

5. Tingkat stres 

Besar risiko hipertensi 

menurut : 

1. Aktivitas fisik/ 

olahraga adalah 

10,06 (95%CI = 

3,20<OR<34,50) 

2. Konsumsi rokok 

adalah 2,61 (95% 

CI1,00<OR<6,93) 

3. Konsumsi 

natriumadalah 1,75 

(95%CI = 

0,31<OR<11,97 

4. Konsumsi lemak 

adalah 3,33 (95%CI 

= 0,31<OR<11,97) 

5. Tingkat stres adalah 

9,07 (95%CI = 

3,13<OR<27,17) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan adalah : 

1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah pegawai di wilayah perimeter pelabuhan.  

2. Variabel penelitian 

Variabel bebas yang diteliti adalah faktor pekerjaan yaitu jenis 

pekerjaan, masa kerja, beban kerja, jadwal kerja, perilaku sedentari dan 

kebiasaan minum kopi. Variabel umur, jenis kelamin, riwayat keluarga 

dan kebiasaan diteliti sebagai variabel confounding. 
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3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian berada di wilayah perimeter pelabuhan laut KKP 

Kelas II Semarang (wilayah yang terdapat kantor pemerintahan dan 

swasta di dalam area pelabuhan). 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menjelaskan beberapa faktor karakteristik pekerjaan yang berisiko 

terhadap kejadian hipertensi pada pegawai di wilayah perimeter 

pelabuhan KKP Kelas II. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menjelaskan faktor risiko jenis pekerjaan terhadap kejadian hipertensi. 

b. Menjelaskan faktor risiko masa kerja terhadap kejadian hipertensi. 

c. Menjelaskan faktor risiko beban kerja terhadap kejadian hipertensi. 

d. Menjelaskan faktor risiko jadwal kerja terhadap kejadian hipertensi. 

e. Menjelaskan faktor risiko perilaku sedentari terhadap kejadian 

hipertensi. 

f. Menjelaskan faktor risiko kebiasaan minum kopi terhadap kejadian 

hipertensi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

perbandingan studi dalam bidang kesehatan khususnya pencegahan dan 

pengendalian hipertensi pada pegawai kantor di wilayah pelabuhan. 

2. Bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Penelitian ini sebagai informasi gambaran hipertensi pegawai kantor 

di wilayah pelabuhan khususnya hipertensi dan masukan dalam 

merumuskan strategi pelayanan kesehatan khususnya dalam rangka 

pengendalian dan pencegahan hipertensi di wilayah pelabuhan. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahaninformasi tentang 

faktor–faktor yang mempengaruhi hipertensi sehingga pegawai kantor 

dan ataumasyarakat khususnya pegawai di wilayah pelabuhan mampu 

melakukan pencegahan secara dini. 

 

 

 


