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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pergeseran pola penyakit yang terjadi dari penyakit menular menjadi 

penyakit tidak menular (PTM) ditunjukkan dengan adanya kecenderungan 

meningkatnya prevalensi seperti hipertensi, diabetes mellitus, kanker dan 

penyakit obstruksi kronik, dan telah mengancam sejak usia muda.1  Peningkatan 

prevalensi penyakit tidak menular terjadi akibat gaya hidup tidak sehat, yang 

dipacu oleh urbanisasi, modernisasi dan globalisasi. Bertambahnya usia 

harapan hidup sejalan dengan perbaikan sosio-ekonomi dan pelayanan 

kesehatan, membawa konsekuensi peningkatan penyakit degeneratif.2  

Secara global juga telah mendapat perhatian yang serius dengan 

masuknya PTM sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals 

(SDGs) 2030 khususnya pada Goal 3: Ensure healthy lives and well-being. 

Penyakit tidak menular adalah penyakit kronis dengan durasi yang panjang 

dengan proses penyembuhan atau pengendalian kondisi klinisnya yang 

umumnya lambat dan teknologi yang mahal, dengan demikian penyakit tidak 

menular memerlukan biaya yang tinggi dalam pencegahan dan 

penaggulangannya.1 Menurut World Health Organization (WHO) dalam 

Global Status Report on noncommunicable diseases 2014 menyebutkan  bahwa 

68% sebagai penyebab utama kematian semua umur didunia  adalah penyakit 

tidak menular dengan membunuh 38 juta jiwa pertahun dan lebih dari 40% di 

antaranya 16 juta adalah kematian dini di bawah usia 70 tahun.3  Pada abab ke-
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21 ini diperkirakan terjadi peningkatan insidensi dan prevalensi PTM secara 

cepat, yang merupakan tantangan utama masalah kesehatan dimasa yang akan 

datang. WHO memperkirakan pada tahun 2020 PTM akan menyebabkan 73% 

kematian dan 60% seluruh kesakitan didunia dan diperkirakan negara yang 

paling merasakan dampaknya adalah negara yang berkembang termasuk 

Indonesia. Salah satunya PTM yang menjadi masalah kesehatan yang sangat 

serius saat ini adalah hipertensi.4  

Hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah dalam arteri dimana 

seseorang mempunyai tekanan darah sistol lebih atau sama dengan 140 mmHg 

atau tekanan diastol lebih dari atau sama dengan 90 mmHg atau keduanya.5 

Hipertensi sering disebut sebagai the silent killer karena sering tidak 

menimbulkan gejala sehingga pengobatannya seringkali terlambat.6 Penderita 

hipertensi tidak menunjukkan gejala apapun selama sepuluh sampai duapuluh 

tahun7 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.8 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 
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endokrin, penggunaan estrogen atau kontarsepsi oral, hipertensi yang 

berhubungan dengan kehamilan dan lain-lain.9,-11 

Hipertensi secara global pada tahun 2010 telah menjadi penyumbang 

utama kematian terbesar diseluruh 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%).11,12 

Jumlah orang yang terkena hipertensi diprediksi akan meningkat di semua 

wilayah didunia dari tahun 2000 sampai dengan 2025 dengan peningkatan 

prevalensi sekitar 10%.11  Menurut Word Health Organization (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.5,8 WHO memprediksi pada tahun 2025 sekitar 29% orang dewasa 

diseluruh dunia menderita hipertensi dan 90% merupakan hipertensi primer.13 

Indonesia berdasarkan Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) 

tahun 2016 mencatat prevalensi penduduk dengan hipertensi meningkat 

menjadi 30,9%.14  Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 

tahun 2018 melaporkan prevalensi nasional hipertensi pada penduduk dengan 

usia ≥ 18 tahun keatas di Indonesia sebesar 34,11%. Prevalensi hipertensi 

berdasarkan diagnosis oleh dokter 8,4% dan atau minum obat antihipertensi 

8,8%. Hal ini berarti 82,8% kasus hipertensi di Indoensia belum terdiagnosis 

dan terjangkau oleh pelayanan kesehatan.15 Prevalensi hipertensi ini secara 
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nasional cenderung mengalami peningkatan sebesar 8,3% dari hasil riskesdas 

tahun 2013 sebesar 25,8%.16 Provinsi Maluku berdasarkan riskesdas tahun 2018 

prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia lebih 

dari 18 tahun yaitu sebesar 28,96% terjadi peningkatan dari hasil riskesdas 

2013 sebesar 24,3%.15 Hipertensi berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota 

Ambon penderita hipertensi selama periode tiga tahun terakhir tahun 2015-

2017 mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 5.938, pada tahun 2016 

sebesar 7.356 dan pada tahun 2017 adalah sebesar 8.013.17  Proporsi hipertensi 

di area pelabuhan berdasarkan laporan kunjungan poliklinik dalam Sistem 

Informasi Manajemen Kesehatan Pelabuhan (Simkespel) Kantor Kesehatan 

Pelabuhan (KKP) Kelas II Ambon sebagai unit pelaksana teknis (UPT) 

Kementerian Kesehatan yang ada di Provinsi Maluku tahun 2016 sebesar  

15,7%, tahun 2017 sebesar 29,02% dan mengalami peningkatan yang 

signifikan pada tahun 2018 menjadi 47,05%. Angka ini merupakan proporsi 

tertinggi dibandingkan dengan PTM lainnya.18,19 Seberapa besar angka ini akan 

sangat dipengaruhi oleh bagaimana gambaran faktor-faktor risikonya disuatu 

populasi masyarakat.20 

Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang perlu diketahui oleh 

masyarakat umum karena akibat jangka panjang yang ditimbulkan memiliki 

konsekuensi tertentu sekalipun relatif ringan, yaitu tanpa kerusakan nyata pada 

organ dalam.21 Selain itu hipertensi akan menambah beban ekonomi yang 

secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kesejahteraan baik tingkat 

rumah tangga, regional, maupun nasional. Pembiayaan Jaminan Kesehaatan 
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Nasional (JKN) tahun 2015 menunjukkan sebanyak 1,3 juta orang atau 0,8% 

peserta JKN mendapat pelayanan untuk penyakit katastopik, yang 

menghabiskan biaya sebanyak 13,6 triliun rupiah.22 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 ditangggung sebesar 158 miliar rupiah dan kehilangan pendapatan rumah 

tangga selama melakukan pengobatan sebesar 28,8% pada tahun 2016.23 

Hipertensi merupakan penyakit multi faktorial yaitu penyakit yang 

timbul karena interaksi antara faktor genetik, lingkungan dan demografi yang 

mempengaruhi curah jantung dan resistensi perifer. Curah jantung dipengaruhi 

oleh volume darah, sementara volume darah sangat tergantung pada 

homeostatis natrium. Resistensi perifer bergantung kepada efek saraf dan 

hormon. Peningkatan tekanan darah akan mempengaruhi homeostatis di dalam 

tubuh.9,10 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.11,24 

Beberapa hasil penelitian menyebutkan umur yang semakin 

meningkat semakin tinggi pula risiko hipertensi. Jenis kelamin pria lebih 

banyak mengalami hipertensi dari pada wanita yang seringkali disebabkan oleh 

perilaku yang tidak sehat seperti merokok dan konsumsi alkohol.15,25  Demikian 

pula dengan pendidikan dan pekerjaan berkaitan dengan status sosial dan gaya 
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hidup. Pendidikan berkaitan dengan kesadaran berperilaku untuk hidup sehat 

dan akses ke sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan pekerjaan diduga 

berkaitan dengan masalah psikologis yang berkaitan dengan lingkungan 

pekerjaan.11,26,27 Indeks Massa Tubuh (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 berolahraga.28 Asupan garam antara 5-15 gram sehari akan 

meningkatkan 15-20% prevalensi hipertensi. Pengaruh asupan garam terhadap 

terjadinya hipertensi melalui peningkatan volume plasma, curah jantung dan 

tekanan darah.9 Kafein disebutkan juga 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 

meyebabkan peningkatan tekanan darah, sekresi asam lambung, dan aktifitas 

otot, serta perangsangan hati.10 Salah satu minuman berkafein adalah kopi. 

Penelitain Uiterwall et al menunjukkan kebiasaan minum kopi 3-6 cangkir 

perhari memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

tidak terbiasa minum kopi.29 

Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan bersifat multi faktorial 

dan seringkali sering terkait di tempat kerja, salah satunya adalah hipertensi. 

Jenis pekerjaan, lingkungan kerja, gaya hidup dan karakteristik individu 

pekerja dapat menjadi faktor hipertensi.30 Bekerja secara shift memiliki 

persentase hipertensi yang lebih besar dibandingkan dengan tidak bekerja 

secara shift.31  Peningkatan jumlah jam kerja per minggu secara signifikan 
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meningkatkan kejadian hipertensi.32 Lingkungan kerja yang kurang kondusif 

dan tidak sehat akan memberikan dampak secara psikis juga ke pola makan 

yang tinggi lemak jenuh dan rendah serat.33 Pekerja menghabiskan waktu 

kurang lebih delapan jam dalam lima atau enam hari kerja sehingga tidak 

memiliki kebiasaan berolahraga secara teratur. Seseorang yang tidak aktif 

secara fisik memiliki risiko 30-50% lebih besar mengalami hipertensi.34. 

Proporsi tertinggi perilaku sedentari pada pekerja atau buruh pelabuhan adalah 

43,4%. Perilaku sedentari adalah perilaku duduk atau berbaring dalam sehari-

hari baik di tempat kerja,di perjalanan/transportasi, tetapi tidak termasuk waktu 

tidur.15 Perilaku sedentari merupakan perilaku berisiko terhadap salah satu 

terjadinya penyakit penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung dan 

bahkan mempengaruhi umur harapan hidup.35  

Kementerian Kesehatan menyebutkan job content, beban kerja, pacu 

kerja, jadwal kerja, kelelahan kerja dan lain-lain dapat menyebabkan reaksi 

stres secara fisiologis, perilaku, reaksi emosional dan kognitif yang 

konsekuensi jangka panjangnya dapat menyebabkan hipertensi.36 Stres dapat 

meningkatkan aktifitas saraf simpatis karena pembuluh darah yang menyempit 

sehingga dapat meningkatkan tekanan darah secara bertahap. Apabila stres 

menjadi berkepanjangan hal ini dapat mengakibatkan tekanan darah menjadi 

tinggi.9  Berbagai hasil penelitian menunjukkan dampak buruk stres kerja pada 

pekerja antara lain meningkatnya ketidakhadiran ditempat kerja, produktifitas 

kerja yang rendah, angka kecelakaan kerja yang meningkat.37-39 

Lingkungan kerja yang kurang kondusif dan tidak sehat baik bekerja 
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dikapal maupun didermaga akan memberikan dampak secara psikis pada 

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

Peningkatan tekanan darah terjadi seiring meningkatnya suhu lingkungan 

kerja. Paparan panas dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kejadian 

tekanan darah tinggi. Bekerja di lingkungan panas dapat meningkatkan jumlah 

air yang hilang dari plasma darah, sehingga mengurangi aliran darah ke vena 

sentral, jantung, dan kulit dan menyebabkan vasokonstriksi dan peningkatan 

denyut jantung untuk memenuhi kebutuhan otot-otot yang bekerja. Tekanan 

darah tinggi lebih banyak ditemukan pada pekerja yang terpapar panas 

dibandingkan pekerja yang tidak terpapar panas.33 

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Ambon adalah sebagai 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kementerian Kesehatan yang 

bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan 

pengendalian penyakit. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

melaksanakan cegah dan tangkal penyakit dipintu masuk dan keluar negara 

salah satunya adalah pencegahan terhadap penyakit tidak menular di wilayah 

kerja pelabuhan dan bandar udara dengan melakukan program Pos Pembinaan 

Terpadu (Pospindu) PTM dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) 

melalui kegiatan screening faktor risiko perilaku dan deteksi dini PTM setiap 

tahunnya, kegiatan ini diharapakan dapat menurunkan prevalensi PTM 

diantaranya hipertensi. Pada tahun 2018 telah mengadakan kegiatan Pos 

Pembinaan Terpadu (Pospindu) PTM di wilayah kerja  Pelabuhan Yos Sudarso 

Ambon dengan melakukan screening deteksi dini PTM terhadap 1715 orang 
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pekerja/buruh pelabuhan. Hasil screening tersebut proporsi hipertensi adalah 

675 (39,4%) dengan prevalensinya sebesar 41,5%.40 Prevalensi tersebut jauh 

melebihi angka kejadian hipertensi pada pekerja/buruh pelabuhan dari hasil 

riskesdas tahun 2018 sebesar 30,22%. Angka tersebut juga mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan penelitian tahun 2011 yang melaporkan 

prevalensi hipertensi pada pekerja/ buruh pelabuhan adalah 21,88%.25 Telah 

dilakukan berbagai upaya untuk mencegah PTM dan menurunkan 

prevalensinya melalui Gerakan Masarakat Hidup sehat (GERMAS) dan 

screening deteksi dini PTM, namun prevalensi masih tetap tinggi. Dalam hal 

ini ada beberapa faktor risiko lain yang belum di ketahui dan mempengaruhi 

kejadian hipertensi pada wilayah kerja Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, secara garis besar dapatkan 

diidentifikasi perumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit kronis secara global 

sebagai penyebab utama kematian didunia serta prevalensinya cenderung 

terus meningkat akibat gaya hidup tidak sehat, yang dipacu oleh urbanisasi, 

modernisasi dan globalisasi.1,-2 

2. Prevalensinya PTM didunia diperkirakan mencapai 68% dengan 

membunuh 38 juta jiwa pertahun pada tahun 2014 dan pada tahun 2020 

memperkirakan PTM akan menyebabkan 73% kematian dan 60% seluruh 

kesakitan didunia salah satunya hipertensi.3,4 
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3. Peningkatan prevalensi hipertensi di dunia mencapai 10% tahun 2000-2025 

dan di Indonesia sebesar 3,2% tahun 2016-2018. di Provinsi Maluku sebesar 

4,7% tahun 2013-2018. Peningkatan proporsi hiperetnsi di wilayah 

pelabuhan sebesar 31,5% pada tahun 2016-2018.11,12,15-19 

4. Hipertensi dapat menyebabkan gangguan fungsi organ yang berakibat 

kecacatan bahkan kematian. Hipertensi juga menambah beban ekonomi 

yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan baik 

tingkat rumah tanggga, regional maupun nasional.6,8,21 

5. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan bersifat multi faktorial dan 

seringkali sering terkait di tempat kerja. Pekerjaan diduga berkaitan dengan 

masalah psikologis yang berkaitan dengan jenis pekerjaan, lingkungan 

kerja, gaya hidup dan karakteristik individu pekerja dapat menjadi faktor 

risiko hipertensi.11,24,30 

6. Pada tahun 2018 KKP Kelas II Ambon telah melakukan screening deteksi 

dini PTM terhadap 1715 pekerja/buruh pelabuhan diwilayah kerja 

Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan hasilnya 650 (39.4%) menderita 

hipertensi. Prevalensi hipetensi pada pekerja/buruh pelabuhan meningkat 

sebesar 11.28% pada tahun 2018.21 

7. Upaya untuk mencegah prevalensi hipertensi di wilayah kerja Pelabuhan 

Yos Sudarso Ambon telah dilakukan, namun prevalensi masih tetap tinggi. 

Ada beberapa faktor risiko lain yang belum di ketahui dan mempengaruhi 

kejadian hipertensi.  
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Berdasarkan identifikasi masalah tersebut , maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Rumusan Masalah Umum 

Berbagai faktor risiko apakah yang berpengaruh terhadap kejadian 

hipertensi pada TKBM Pelabuhan Yos Sudarso di wilayah kerja KKP 

Kelas II Ambon ? 

2. Rumusan Masalah Khusus 

a. Apakah faktor masa kerja merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

hipertensi ? 

b. Apakah faktor  shift kerja merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

hipertensi ? 

c. Apakah faktor beban kerja merupakan faktor risiko terhadap 

kejadian hipertensi ? 

d. Apakah faktor area kerja merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

hipertensi ? 

e. Apakah faktor perilaku sedentari merupakan faktor risiko terhadap 

kejadian hipertensi ? 

f. Apakah faktor kebiasaan konsumsi kopi merupakan faktor risiko 

terhadap kejadian hipertensi ? 

g. Apakah faktor kebiasaan konsumsi alkohol merupakan faktor risiko 

terhadap kejadian hipertensi ? 

h. Apakah faktor upah kerja merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

hipertensi ? 
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C.  Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan hipertensi yang telah dilakukan 

oleh peneliti lain tercantum pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.1. Daftar Penelitian Terdahulu Yang  Berkaitan Dengan Hipertensi 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tahun 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
1. 

 

 

 

Elvyrah Faisal, 

Bambang 

Djarwoto, Berty 

Murtiningsih,41 

Faktor Risiko 

Hipertensi pada 

Wanita Pekerja 

dengan Peran 

ganda Kabupaten 

Bantul. 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasus 

Kontrol 

1. Umur 

2. Pendidikan 

3. Pekerjaan 

4. Beban kerja 

5. Aktivitas 

fisik 

6. Obesitas 

7. Riwayat 

keluarga 

8. Stres 

psikososial 

Penggunaan 

alat 

kontrasepsi 

Faktot risko 

yang 

berpengaruh 

terhadap 

kejadian 

hipertensi pada 

wanita pekerja 

dengan peran 

ganda antara 

laia:  Aktivitas 

fisik (OR = 

5.69), Stres 

psikososial (OR 

= 3.28)  

Obesitas (OR  

= 2.78), Riwayat 

keluarga (OR = 

2.19) 

 

 

2. 

 
Ayu martini, 

Rosa Lelyana.42 
 

 

 
Faktor Risko 

Hipertensi 

ditinjau dari 

Kebiasaan Minum 

Kopi (Studi kasus 

di wilayah kerja 

puskesmas 

Ungaran). 

 
2012 

 
Kasus 

Kontrol 

 

Kebiasaan 

minum kopi 

 

Mengkonsumsi 

kopi1-2 cangkir 

per hari 

meningkatkan 

risiko hipertensi 

4,11 kali lebih 

tinggi 

dibandingkan 

yang tidak 

minum kopi. 

 

3. Kartika Ayu 

Setiyani, Tuti 

Nuraini.43 

Gaya Hidup dan 

Kejadian 

Hipertensi pada 

Pekerja Semen X 

di Jawa Barat. 

2013 Cross 

sectional 

1. Usia 

2. Jenis 

kelamin 

3. Tingkat 

pendidikan 

4. Riwayat 

keluarga 

5. Gaya hidup 

6. Pola makan 

1. Proporsi 

hipertensi 

sebesar 

48,1% 

2. Ada 

hubungan 

pola makan 

dan 

konsumsi  
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Lanjutan Tabel 1.1. Daftar Penelitian Terdahulu Yang  Berkaitan Dengan Hipertensi 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tahun 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
     7. Aktifitas 

fisik 

8. Konsumsi 

rokok 

9. Konsumsi 

alkohol 

10. Manajemen 

stres 

 

alkohol 

dengan 

kejadian 

hipertensi 

4. Rudi Darmadi, 

Andri Dwi 

Hermawan, Elly 

Trisnawati.44 

Faktor-faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan Hipertensi 

Pada Pegawai 

Negeri Sipil. 

2013 Kasus 

Kontrol 

1. Stres kerja 

2. Beban kerja 

3. Pola makan 

4. Kebiasaan 

olahraga  

Ada hubungan 

yang signifikan 

antara stress 

kerja, pola 

makan dan 

kebiasaan 

olahraga dengan 

kejadian 

hipertensi 

   

5. Eddy Hariyanto, 

Hadi Pratomo.25 

Pajanan 

Kebisingan dan 

Hipertensi di 

Kalangan Pekerja 

Pelabuhan. 

2013 Potong 

lintang 

1. Umur 

2. Jenis 

kelamin 

3. Riwata 

keluarga 

4. Merokok 

5. Konsumsi 

alkohol 

6. Olahraga 

7. Stres 

8. Indeks 

Massa  

Tubuh 

(IMT) 

9. Masa kerja 

10. Area kerja 

Kebisingan. 

1. Prevalensi 

hipertensi 

adalah 

21,88% 

2. Terdapat  

3. hubungan 

antara umur 

riwayat 

keluarga 

hipertensi, 

stres, Indeks  

Massa 

Tubuh 

(IMT) dan 

terpajan 

kebisingan 

dengan 

hipertensi 

Faktor yang 

dominan 

berpengaruh 

terhadap 

hipertensi 

adalah umur 

> 42 tahun 

       

      

 



14 
 

Lanjutan Tabel 1.1. Daftar Penelitian Terdahulu Yang  Berkaitan Dengan Hipertensi 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tahun 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
6. Gracilaria Puspa 

Sari, Shofa 

Chasani, 

Tjokorda Gde 

Dalem 

Pemayun, 

Suharyo 

Hadisaputro.45 

Faktor Risiko 

yang Berpengaruh 

terhadap 

Terjadinya 

Hipertensi  pada 

Penderita 

Diabetes Melitus 

Tipe II di 

Wilayah 

Puskesmas 

Kabupaten Pati. 

 

2014 Case 

control 

1. Umur 

2. Jenis 

kelamin 

3. Lama 

diabetes 

meletus 

(DM) 

4. Kepatuha 

diet DM 

5. Kepatuhan 

minum obat 

DM 

6. Riwayat 

hipertensi 

7 Kebiasaan 

merokok 

8. Aktifitas 

fisik kurang 

9. Kebiasaan 

makan asin 

10. Kebiasaan 

minum kopi 

11. Lama waktu 

tidur. 
 

Faktor yang 

berpengaruh 

terhadap 

terjadinya 

hipertensi pada 

penderita DM 

tipe 2 adalah usia 

≥45tahun 

(OR=10,5; 

p=0,020),lama 

≥5tahun 

(OR=4,1; 

p=0,001), 

kepatuhan diet 

DM 

(OR=3;p=0,011), 

kepatuhan 

minum obat DM 

(OR=3,6; 

p=0,02) dan 

aktivitas fisik  

kurang 

(OR=4,8; 

p=0,001). 

7. Riska Agustina, 

Bambang Budi 

Raharjo.46 

Faktor Risiko 

yang 

Berhubungan 

dengan Kejadian 

Hipertensi Usia 

Produktif (25-54 

tahun). 

2015 Case 

control 

1. Genetik 

2. Obesitas 

3. Aktifitas 

fisik 

4. Kebiasaan 

merokok 

5. Konsumsi  

alkohol 

6. Konsumsi 

garam 

7. Penggunaan 

minyak 

jelantah 

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) 
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Lanjutan Tabel 1.1. Daftar Penelitian Terdahulu Yang  Berkaitan Dengan Hipertensi 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tahun 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
8. Fanny Oktavia, 

Santi Martini.47 

Besar Risko 

Kejadian 

Hipertensi 

berdasarkan 

Faktor Perilaku 

pada Tentara 

Nasional 

Indoensia (TNI) 

2015 Kasus 

Kontrol 

1. Aktivitas 

fisik/Olah 

raga 

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 

rorkok adalah 

2,61 (95% 

CI=1,00 

<OR<6,93) 

3. Konsumsi 

natrium adalah 

1,75 

(95%CI=0,31

<OR<11,97 

4. Konsumsi 

lemak adalah 

3,33 

(95%CI=0,31

<OR<11,97) 
5. Tingkat stress 

adalah 9,07 

(95%CI=3,13<

OR<27,17) 

 

9. Ina Eriana.27 Hubungan Gaya 

Hidup dengan 

kejadian 

Hipertensi pada 

Pegawai Negeri 

Sipil UIN 

Alauddin 

Makassar. 

2017 Cross 

sectional 

1. Jenis 

kelamin 

2. Umur 

3. Timgkat 

pendidikan 

4. Bidang 

pekerjaan 

5. Riwayat 

hipertensi 

Keluarga 

status 

merokok 

6. Kebiasaan 

minum kopi 

7. Aktivitas 

fisik 

Tidak ada 

hubungan antara 

gaya hidup, 

merokok, 

minum kopi dan 

aktifitas fisik 

dengan kejadian 

hipertensi. 
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Lanjutan Tabel 1.1. Daftar Penelitian Terdahulu Yang  Berkaitan Dengan Hipertensi 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tahun 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

10. Endang 

Purwaningsih, 

Shofa Chasani, 
Suhartono, 
Suharyo 

Hadisaputro.48 

Hubungan 

Persepsi tentang 

Stres  di 

Lingkungan Kerja  

dengan Kejadian 

Hipertensi (Studi 

Pada Pekerja di 

PT. Pelindo III 

Semarang). 

2018 Case 

control 

1. Usia 

2. Jenis 

kelamin 

3. Pendidikan 

4. Status 

perkawainan 

5. Lama kerja 

6. Obesitas 

7. Merokok  

8. Konsumsi 

alkohol 

9. Job demand 

10. Job control 

11. Dukungan 

supervisor 

12. Dukunga 

rekan kerja 

Faktor stress 

kerja yang 

terbukti 

berhubungan 

dengan kejadian 

hipertensi yaitu 

job demand 

(nilai-p 0,178); 

job control 

(nilai-p 0,011); 

dukungan 

supervisor 

(nilai-p 0,032); 

dan dukungan 

rekan kerja 

(nilai-p 0,064). 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

Pelabuhan Yos Sudarso di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 

(KKP) Kelas II Ambon.  

2. Variabel Penelitian 

Variabel bebas yang diteliti adalah faktor karakteristik tempat kerja yang 

berisiko terhadap hipertensi yaitu masa kerja, shift kerja, beban kerja, area 

kerja, perilaku sedentari, kebiasaan minum kopi, kebiasaan minum alkohol 

dan upah kerja sedangkan variabel umur, jenis kelamin, status obesitas, 

riwayat keluarga, kebiasaan merokok, dan intensitas kebisingan sebagai 

variabel confounding. Variabel terikat adalah kejadian hipertensi dengan 
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kriteria hipertensi derajat 1. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di wilayah kerja KKP Kelas II Ambon di area 

Pelabuhan Yos Sudarso Ambon Provinsi Maluku dan belum pernah 

dilakukan penelitian terkait dengan hipertensi pada TKBM. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menjelaskan berbagai faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian 

hipertensi pada TKBM Pelabuhan Yos Sudarso di wilayah kerja KKP Kelas 

II Ambon. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menjelaskan faktor risiko masa kerja terhadap kejadian hipertensi 

b. Menjelaskan faktor risiko shift kerja terhadap kejadian hipertensi 

c. Menjelaskan faktor risiko beban kerja terhadap kejadian hipertensi 

d. Menjelaskan faktor risiko area kerja terhadap kejadian hipertensi 

e. Menjelaskan faktor risiko perilaku sedentari terhadap kejadian 

hipertensi 

f. Menjelaskan faktor risiko kebiasaan minum kopi terhadap kejadian 

hipertensi 

g. Menjelaskan faktor risiko kebiasaan minum alkohol terhadap kejadian 

hipertensi 

h. Menjelaskan faktor risiko upah kerja terhadap kejadian hipertensi 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

perbandingan studi dalam bidang kesehatan khususnya pencegahan dan 

pengendalian hipertensi di Provinsi Maluku terutama di Kota Ambon. 

2. Bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)  

Penelitian ini diharapkan sebagai informasi gambaran hipertensi pada 

pekerja/buruh pelabuhan dan masukan dalam merumuskan strategi 

pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian hipertensi 

di wilayah kerja pelabuhan  

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapakn dapat menjadi tambahan informasi tentang faktor 

risiko yang mempengaruhi hipertensi pada TKBM atau masyarakat di 

wilayah pelabuhan sehigga mampu melakukan pencegahan secara dini. 

 

 

 

 

 

 

 


