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HUBUNGAN AKTIFITAS FISIK, POLA MAKAN DAN KEBIASAAN 

MEROKOK DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANJUTAN USIA 

 

 

RINGKASAN 

 

Nur Elisa Bayu 

Di bawah bimbingan Ahmad dan Teguh Fathurrahman 

 

Latar Belakang : Hipertensi merupakan penyakit tidak menular sampai saat ini masih 

menjadi masalah kesehatan secara global. Pada umumnya hipertensi tidak memberikan 

keluhan dan gejala yang khas sehingga banyak penderita yang tidak menyadarinya. 

Oleh karenan itu, hipertensi dikatakan sebagai the silent kille. Banyak faktor yang 

mempengaruhi hipertensi diantaranya adalah aktifitas fisik, pola makan dan kebiasaan 

merokok. 

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian study literatur review dan telah            

dilaksanakan pada bulan juni. Kriteria study dibagi menjadi kriteria inklusi dan 

eksklusi. Literatur review yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 artikel. 

Database pencarian literatur di google schoolar. 

Hasil : Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 7 artikel sebanyak 3 artikel (48,2%) 

yang mengatakan bahwa ada hubungan antara aktifitas fisik dengan kejadian hipertensi 

pada lanjutan usia, sebanyak 3 artikel (48,2%) yang mengatakan bahwa ada hubungan 

antara pola makan dengan kejadian hipertensi pada lanjutan usia, sebanyak 2 artikel 

(28,7%) yang mengatakan ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian 

hipertensi pada lanjutan usia. 

Kata Kunci : Hipertensi, Aktifitas Fisik, Pola Makan dan Kebiasaan Merokok. 
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RELATIONSHIP OF PHYSICAL ACTIVITIES, FOOD PATTERNS AND HABITS 

SMOKING WITH HYPERTENSION EVENTS ON CONTINUE AGES 

 

 

ABSTRACT 

 

NUR ELISA BAYU 

Under the guidance of Ahmad and Teguh Fathurrahman 

 

Background : Hypertension is a non-communicable disease that is still a global health 

problem. In general, hypertension does not provide typical complaints and symptoms so 

that many sufferers do not realize it. Therefore, hypertension is said to be the silent 

kille. Many factors that influence hypertension include physical activity, diet and 

smoking habits. 

Method : This study is a literature review study and was conducted in June. Study 

criteria are divided into inclusion and exclusion criteria. The review literature used in 

this study is 7 articles. Literature search database on google schoolar. 

Results : This study shows that from 7 articles as many as 3 articles (48.2%) which said 

that there was a relationship between physical activity and the incidence of hypertension 

in the elderly, 3 articles (48.2%) said that there was a relationship between eating 

patterns with the incidence of hypertension in the elderly, as many as 2 articles (28.7%) 

which say there is a relationship between smoking habits with the incidence of 

hypertension in the elderly. 

Keywords : Hypertension, Physical Activity, Diet and Smoking Habits. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Hipertensi merupakan penyakit 

tidak menular sampai saat ini masih     

menjadi masalah kesehatan secara 

global. Hipertensi adalah suatu 

keadaan dimana tekanan darah sistolik 

≥ 140 mmHg dan tekanan diastolik ≥ 

90 mmHg pada dua kali pengukuran 

dengan selang waktu lima menit dalam 

keadaan istirahat.  Pada umumnya 

hipertensi tidak memberikan keluhan 

dan gejala yang khas sehingga bayak 

penderita yang tidak menyadarinya. 

Oleh karenan itu hipertensi dikatakan 

sebagai the silent kille.  

Hipertensi juga merupakan 

faktor resiko utama untuk terjadinya 

penyakit kardiovaskular. Apabila tidak 

ditangani dengan baik, hipertensi dapat 

menyebabkan stroke, infark miokard, 

gagal jantung, demensia, gagal ginjal, 

dan gangguan penglihatan World 

Health Organization (WHO) 

memperkirakan hipertensi menyebab 

kan 9,4 juta kematian dan mencakup 

7% dari beban penyakit di dunia. 

Kodisi ini dapat menjadi beban baik 

dari segi finansial, karena  

berkurangnya produktivitas sumber 

daya manusia akibat komplikasi 

penyakit ini, maupun dari segi sistem 

kesehatan.  

Badan Kesehatan Dunia 

(WHO) menyebutkan jumlah penderita 

hipertensi akan terus meningkat seiring  

dengan  jumlah  penduduk  yang  

bertambah  pada  2025  mendatang  

diperkirakan  sekitar 29%  warga  

dunia  terkena  hipertensi.  WHO  

menyebutkan  negara ekonomi 

berkembang  memiliki  penderita    

hipertensi  sebesar  40%  sedangkan  

negara  maju  hanya 35%, kawasan 

Afrika  memegang  posisi  puncak 

penderita hipertensi, yaitu sebesar 

40%. Kawasan Amerika  sebesar   

 

35%  dan  Asia  Tenggara  

36%.   Kawasan  Asia  penyakit  ini  

telah  membunuh 1,5 juta  orang  

setiap  tahunnya.   Hal  ini  

menandakan  satu  dari  tiga  orang  

menderita hipertensi.  Sedangkan di 

Indonesia cukup tinggi,  yakni 

mencapai 32% dari total jumlah 

penduduk (Widiyani,2013). 

Menurut laporan Kemenkes 

(2013), bahwa hipertensi merupakan 

penyebab kematian nomor 3 setelah 

stroke dan tuberkulosis, dimana 

proporsi  kematiannya mencapai 6,7% 

dari populasi kematian pada semua 

umur di Indonesia. Hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

Balitbangkes tahun 2013 menunjukkan 

prevalensi hipertensi secara nasional 

mencapai 25,8%. Penderita hipertensi 

di Indonesia       diperkirakan sebesar 

15 juta tetapi hanya 4% yang 

hipertensi terkendali. Hipertensi 

terkendali adalah mereka yang 

menderita hipertensi dan mereka tahu 

sedang      berobat untuk itu. 

Sebaliknya sebesar 50% penderita 

tidak menyadari diri sebagai penderita 

hipertensi, sehingga mereka cenderung 

untuk menderita hipertensi yang lebih 

berat. 

Hasil Riskesdas tahun 2013 

melaporkan bahwa prevalensi 

hipertensi di  Sumatera Utara sebesar 

45,69% pada kelompok umur di atas 

60 tahun untuk     penderita rawat 

jalan.  Berdasarkan  penyakit  

penyebab kematian  pasien  rawat  inap  

di  Rumah  Sakit Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Utara, hipertensi 

menduduki peringkat pertama dengan 

proporsi kematian sebesar 27,02% 

(1.162 orang), pada kelompok umur ≥ 

60 tahun sebesar 20,23% (1.349 orang)  

(Kemenkes RI, 2013) Hipertensi 

sebagai sebuah penyakit kronis 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Faktor resiko terjadinya hipertensi 

terbagi dalam faktor risiko yang tidak 

dapat dimodifikasi dan faktor risiko 

yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko 

yang tidak dapat dimodifikasi seperti 

keturunan, jenis kelamin, ras dan usia. 
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Sedangkan faktor risiko yang dapat 

dimodifikasi yaitu obesitas, kurang 

berolahraga atau        aktivitas, 

merokok, alkoholisme, stress, dan pola 

makan. 

Angka insiden hipertensi 

sangat tinggi terutama pada populasi 

lanjut usia (lansia), usia di atas 60 

tahun, dengan prevalensi mencapai 

60% sampai 80% dari populasi lansia.  

Diperkirakan 2 dari 3 lansia 

mengalami hipertensi. Keadaan ini 

didukung oleh penelitian yang 

menunjukkan bahwa prevalensi 

hipertensi   meningkat seiring dengan 

pertambahan usia.  Pada sebuah 

penelitian di SaoPaulo didapatkan 

prevalensi hipertensi pada lansia 

sebesar 70% dari jumlah populasinya. 

Keadaan serupa juga ditemukan pada 

penelitian yang dilakukan di China, 

dimana pada penelitian tersebut 

hipertensi ditemukan pada 53% 

populasi lansia. 

Di Indonesia, pada usia 25-44 

tahun prevalensi hipertensi sebesar 

29%, pada usia 45-64 tahun sebesar 

51% dan pada usia >65 tahun sebesar 

65%.  Dibandingkan usia 55-59 tahun, 

pada usia 60- 64 tahun terjadi 

peningkatan risiko hipertesi sebesar 

2,18 kali, usia 65-69 tahun 2,45 kali 

dan usia >70 tahun 2,97 kali.  

Aktifitas fisik adalah setiap 

gerakan tubuh yang meningkatkan 

pengeluaran tenaga dan energi. ( 

Fatma,2010).  Aktifitas fisik juga 

dilakukan berupa olaraga.  Olaraga 

adalah suatu bentuk aktifitas fisik yang 

terencana dan terstruktur, yang 

melibatkan gerakan tubuh berulang-

ulang dan ditunjukan untuk 

meningkatkan    kebugaran jasmani ( 

Dinas kesehatan sulawesi selatan, 

2012).  

WHO (2011) menyatakan 

Faktor lain yang menyebabkan 

hipertensi adalah kurangnya aktivitas 

fisik. WHO menyatakan bahwa 

kurangnya aktivitas merupakan sebuah 

faktor resiko kunci utama terjadinya 

penyakit tidak menular seperti 

hipertensi, selain itu kurangnya 

aktifitas fisik juga merupakan faktor 

resiko utama ke empat kematian 

diseluruh dunia. Sekitar 3,2 juta orang 

meninggal setiap tahun karena masalah 

kurangnya aktivitas fisik (Wijaya. dkk. 

2013). 

Hipertensi  sangat  dipengaruhi  

oleh  banyak  faktor.  Salah satu 

faktoryang mempengaruhi terhadap 

kejadian hipertensi yaitu aktivitas fisik.  

Menurut Leonarld Marvyn (dalam 

Utami, 2007) orang yang kurang 

melakukan aktivitas olahraga, 

pengontrolan nafsu makannya sangat 

labil sehingga mengakibatkan 

konsumsi     energi yang berlebihan 

mengakibatkannafsu makan bertambah 

yang akhirnya berat badannya naik dan 

dapat menyebabkan kegemukan.  Jika 

berat badan seseorang bertambah, 

maka volume darah akan bertambah 

pula, sehingga beban jantung       

dalam memompa darah juga 

bertambah. Beban semakin besar, 

semakin berat kerja jantung dalam 

memompa darah ke seluruh tubuh 

sehingga tekananperifer dan curah 

jantung dapat meningkat kemudian 

menimbulkan hipertensi. Aktivitas 

fisik yang baik dan rutin akan melatih 

otot jantungdan tahanan perifer yang 

dapat mencegah peningkatan tekanan 

darah. Olahraga yang teratur dapat 

merangsang pelepasan hormone 

endorfin yangmenimbulkan efek 

euphoria dan relaksasi otot sehingga 

tekanan darahtidak meningkat 

(Kokkinos.,et al, 2009). 

Kurangnya aktivitas fisik 

meningkatkan resiko menderita 

hipertensi. Orang yang tidak aktif 

cenderung mempunyai frekuensi 

denyut jantung yang lebih tinggi 

sehingga otot jantungnya harus bekerja 

lebih keras pada setiap kontraksi, 

makin besar dan sering otot jantung 

memompa, maka makin besar tekanan 

yang dibebankan pada arteri sehingga 

tekanan darah akan meningkat 

(Anggara & Prayitno, 2013). 

Pola makan yang salah 

merupakan salah satuh faktor yang 

meningkatkan penyakit hipertensi.  
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Faktor makanan modern sebagai 

penyumbang utama terjadinya 

hipertensi Kelebihan asupan lemak 

mengakibatkan kadar lemak dalam 

tubuh meningkat, terutama kolesterol 

yang menyebabkan kenaikan berat 

badan     sehingga volume darah 

mengalami peningkatan tekanan yang 

lebih besar      (Puspitorini. dkk, 2014 

dalam Arini, 2015). 

Merokok merupakan masalah 

yang terus berkembang dan belum 

dapat ditemukan solusinya di 

Indonesia sampai saat ini. Menurut 

data WHO tahun 2011, pada tahun 

2007 Indonesia menempati posisi ke-5 

dengan jumlah perokok      terbanyak 

di dunia. Merokok dapat menyebabkan 

hipertensi akibat zat-zat kimia yang 

terkandung di dalam tembakau yang 

dapat merusak lapisan dalam dinding   

arteri, sehingga arteri lebih rentan 

terjadi penumpukan plak 

(arterosklerosis). Hal ini terutama 

disebabkan oleh nikotin yang dapat 

merangsang saraf simpatis          

sehingga memacu kerja jantung lebih 

keras dan menyebabkan penyempitan      

pembuluh darah, serta peran 

karbonmonoksida yang dapat 

menggantikan oksigen dalam darah 

dan memaksa jantung memenuhi 

kebutuhan oksigen tubuh. 

Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas dan didukung oleh 

teori, pengamatan dan study literature 

yang dilakukan untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang dapat 

menjadi penyebab kejadian Hipertensi 

pada Lanjutan Usia Tujuan dari study 

literature ini adalah ingin mengetahui 

secara spesifik faktor apa saja yang 

berhubungan dengan kejadian 

hipertensi pada lanjutan usia. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada hubungan ktifitas fisik 

dengan kejadian hipertensi pada 

lanjutan usia. 

2. Apakah ada hubungan  pola  makan 

dengan kejadian hipertensi pada 

lanjutan usia. 

3. Apakah ada hubungan kebiasaan 

merokok dengan kejadian 

hipertensi pada lanjutan usia. 

C. Tujuan 
Adapun tujuan penelitian 

dalam pengkajian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan aktifitas fisik, 

pola makan dan kebiasaan merokok 

dengan kejadian hipertensi pada 

lanjutan usia. 

1. Untuk mengetahui hubungan 

aktifitas fisik dengan kejadian 

hipertensi pada lanjutan usia. 

2. Untuk mengetahui hubungan pola 

makan dengan kejadian hipertensi 

pada lanjutan usia. 

3. Untuk mengetahui hubungan 

kebiasaan merokok dengan 

kejadian hipertensi pada lanjutan 

usia. 

 

 

BAB II 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Strategi Pencarian Literatur 

 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data tersier yang 

diperoleh bukan dari pengamatn 

langsung, akan tetapi dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. Sumber data yang 

sudah  berupa artikel atau jurnal yang 

relevan dengan topik dilakukan 

menggunakan database melalui Google 

schoolar. Pencarian artikel atau jurnal 

menggunakan keywords dan boolean 

operator (AND, OR NOT atau AND 

NOT) yang digunakan untuk 

memperluas atau menspesifikan 

pencarian, sehingga mempermudah 

dalam penentuan artikel atau jurnal 

yang digunakan. Kata kunci yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

"Hipertensi" dan "Aktifitas Fisik" dan 

"Pola Makan" dan  "Kebiasaan 

Merokok". 
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B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi  

 

Kriteria Inklusi Eksklusi 

Populasi Lansia 
Bukan 

Lansia 

Intervensi - - 

Pembandin

g 

Tidak ada 

pembandin

g 

- 

Outcomes 

Ada 

hubungan 

aktifitas 

fisik, pola 

makan dan 

kebiasaan 

merokok 

dengan 

kejadian 

hipertensi 

pada 

lanjutan 

usia 

Tidak ada 

hubungan 

aktifitas 

fisik, pola 

makan dan 

kebiasaan 

merokok 

dengan 

kejadian 

hipertensi 

pada 

lanjutan 

usia. 

Tahun 

publikasi 

Diatas 

tahun 

2015 

Dibawah 

tahun 

2015 

Bahasa 
Bahasa 

Indonesia 

Bahasa 

lain selain 

bahasa          

Indonesia 

 

C. Seleksi Studi dan Penilaian 

Kualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pencarian menggunakan 

keywords pada database 

google schoolar 

N = 195 

Seleksi jurnal 5 tahun 

terakhir 

N = 103 

Seleksi judul dan 

duplikat 

N = 21 

Identifikasi abstrak 

N = 14 

 jurnal akhir yang dapat di 

analisis sesuai rumusan   

masalah dan tujuan 

N = 7 
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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 

 

Hipertensi adalah suatu 

peningkatan tekanan darah di dalam 

arteri. Secara umum, hipertensi 

merupakan suatu keadaan tanpa gejala, 

dimana tekanan yang abnormal tinggi di 

dalam arteri menyebabkan 

meningkatknya resiko terhadap stroke, 

aneurisma, gagal jantung, serangan 

jantung dan kerusakan ginjal. Pada 

pemeriksaan tekanan darah akan didapat 

dua angka. Angka yang lebih tinggi 

diperoleh pada saat jantung berkontraksi 

(sistolik), angka yang lebih rendah 

diperoleh pada saat jantung berelaksasi 

(diastolik). Tekanan darah ditulis 

sebagai tekanan sistolik garis miring 

tekanan diastolik, misalnya 120/80 

mmHg. (Wahyu Rahayu, 2015). 

 

A. Variabel Aktifitas Fisik 

Hasil penelitian Sri 

Wahyuni, diketahui koefisien 

korelasi antara aktifitas fisik dan 

tekanan darah dengan nilai p = 

0,000 < 0,05 berarti ada hubungan 

antara aktifitas fisik dengan tekanan 

darah. Semakin tinggi aktifitas  

fisik semakin normal tekanan 

darah, dan semakin tidak aktif 

aktifitas fisiknya semakin tinggi 

tekanan darahnya.  

Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh 

Azzam, dkk mengenai hubungan 

antara aktifitas fisik dengan 

kejadian hipertensi di Wilayah 

Kerja Puskesmas Bonegunu 

diperoleh hasil dengan nilai P value 

sebesar 0,001 < 0,05 yang artinya 

ada hubungan yang signifikan 

antara aktifitas fisik dengan 

kejadian hipertensi di Wilayah 

Kerja Puskesmas Bonegunu. 

Selanjutnya, Menurut 

penelitian Tabita, dkk  

menggunakan kuesioner Whoqol 

Group mengatakan ada pengaruh 

aktivitas fisik dengan kualitas hidup 

lansia pada domain kesehatan fisik 

dengan didukungnya data tensi 

tekanan darah yang mengalami 

penurunan.  
 

B. Variabel Pola Makan 
 

Hasil penelitian 

Mahmasani Subkhi menunjukkan 

ada hubungan bermakna antara pola 

makan  (p=0,000 < 0,05) dengan 

kejadian hipertensi.  Selanjutnya, 

yang dilakukan suandika, dkk 

menunjukkan dari 192 lansia ada 

119 responden (62%) memiliki 

kebiasaan mengkonsumsi makanan 

asin dan 73 responden (38%) yang 

tidak menyukai makanan asin. 

Menurut Laura Anak 

Manik, Imanuel Sri Mei Wulandari 

mengemukakan pendapat yang 

telah ditelitinya yang mengatakan 
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terdapat hubungan pola makan 

dengan kejadian hipertensi. 

C. Variabel Kebiasaan Merokok 
 

Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sanjaya, dkk bahwa 

dari 50 responden terdapat 11 

responden yang memiliki kebiasaan 

merokok berat dengan riwayat 

hipertensi dan terdapat 22 

responden yang memiliki kebiasaan 

merokok ringan dengan riwayat 

hipertensi. Hasil uji chi square 

diperoleh nilai p value 0,000 < 0,05 

yang berarti ada hubungan 

kebiasaan merokok dengan 

kejadian hipertensi. 

Selanjutnya yang 

dilakukan Suandika, dkk 

menunjukkan dari 192 lansia ada 

47 responden (24%) yang memiliki 

kebiasaan merokok dan 145 

responden (76%) yang tidak 

memiliki kebiasaan merokok. 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Variabel Aktifitas Fisik 

Aktivitas   fisik adalah     

setiap   gerakan   tubuh  yang  

dihasilkan   oleh  otot  rangka   

yang memerlukan pengeluaran 

energi. Aktivitas fisik yang  tidak 

ada merupakan    faktor    risiko    

independen untuk penyakit kronis, 

dan secara keseluruhan  

diperkirakan  menyebabkan  

kematian  secara global ( WHO, 

2010).  

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Azzam, dkk 

mengenai hubungan antara aktifitas 

fisik dengan kejadian hipertensi di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Bonegunu diperoleh hasil dengan 

nilai P value sebesar 0,001 < 0,05 

yang artinya ada hubungan yang 

signifikan antara aktifitas fisik 

dengan kejadian hipertensi. 
Kurangnya aktivitas fisik 

dapat meningkatkan risiko menderita 

hipertensi karena meningkatkan 

risiko kelebihan berat badan. Orang 

yang tidak aktifjuga cenderung 

mempunyai frekuensi denyut jantung 

yang lebih tinggi sehingga otot 

jantung harus bekerja lebih keras 

pada setiap kontraksi. Makin keras 

dan sering otot jantung harus 

memompa, maka semakin besar 

tekanan yang dibebankan pada arteri. 

Tekanan darah dipengaruhi oleh 

aktivitas fisik. Tekanan darah akan 

lebih tinggi pada saat melakukan 

aktivitas fisik dan lebih rendah ketika 

beristirahat. Aktivitas fisik adalah 

gerakan yang dilakukan otot tubuh 

dan sistem penunjangnya. Selama 

melakukan aktivitas fisik, otot 

membutuhkan energi diluar 

metabolisme untuk bergerak, 

sedangkan jantung dan paru-paru 

memerlukan tambahan energi untuk 

menantarkan zat-zat gizi dan oksigen 

ke seluruh tubuh dan untuk 

menghasilkan sisa-sisa dari tubuh 

(Mannan, 2012). 

Orang yang rajin melakukan 

olahraga seperti bersepeda, jogging 

dan aerobik secara teratur dapat 

memperlancar peredaran darah 

sehingga dapat menurunkan tekanan 

darah. Orang yang kurang aktif 

olahraga pada umumnya cenderung 

mengalami kegemukan. Olahraga 

juga dapat mengurangi atau 

mencegah obesitas serta mengurangi 

asupan garamke dalam tubuh. Garam 

akan keluar dari dalam tubuh 

bersama keringat (Dalimartha, 2008). 

Melalui olahraga raga yang teratur 

(aktivitas fisik aerobik selama 30-45 

menit/hari) dapat menurunkan 

tahanan perifer yang akan mencegah 

terjadinya hipertensi (Sihombing, 

2010) 
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B. Variabel Pola Makan 

 

Pola makan ialah tingkah 

laku manusia atau sekelompok 

manusia dalam memenuhi 

kebutuhan akan makanan yang 

meliputi sikap, kepercayaan, dan 

pilihan makanan yang 

menggambarkan konsumsi makan 

harian meliputi ( jenis, jumlah dan 

frekuensi ) ( Handjani, 1996 ).   

Menurut Suharjo, 1989,  pola  

makan  di definisikan berbagai cara 

seseorang atau sekelompok   orang   

untuk   memilih   makanan   dan   

mengkonsumsinya sebagai reaksi 

terhadap pengaruh – pengaruh 

fisiologis, psikologis, budaya dan 

sosial. 

Hasil penelitian Mahmasani 

Subkhi menunjukkan ada hubungan 

bermakna antara pola makan  

(p=0,000 < 0,05) dengan kejadian 

hipertensi.  Selanjutnya, yang 

dilakukan suandika, dkk 

menunjukkan dari 192 lansia ada 

119 responden (62%) memiliki 

kebiasaan mengkonsumsi makanan 

asin dan 73 responden (38%) yang 

tidak menyukai makanan asin. 

Penyebab utama terjadinya 

hipertensi adalah pola makan 

responden yang banyak garam. 

Garam natrium merupakan 

komponen esensial bagi tubuh 

dimana secara normal ginjal akan 

menngontrol kadar garam yang 

masuk ke dalam tubuh. Konsumsi 

garam berlebih menyebabkan ginjal 

tidak mampu mengeluarkan garam 

sehingga garam akan tersimpan di 

aliran darah. 

Dengan sifat fisik garam 

yang cenderumg mengikat air maka 

semakin tinggi garam yang 

tersimpan dalam darah akan 

meningkatkan volume darah yang 

pada akhirnya akan meningkatkan 

tekanan darah. Walaupun dijumpai 

adanya hubungan yang signifikan 

antara konsumsi garam dengan 

kejadian hipertensi. 

 

C. Variabel Kebiasaan Merokok 

 

Dukungan keluarga 

khususnya suami merupakan faktor 

yang berpengaruh terhadap 

tercapainya pemberian ASI 

eksklusif. Sejatinya, tingkat 

pengetahuan suami terhadap 

pemberian ASI eksklusif terhadap 

bayi. 

Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sanjaya, dkk 

menunjukka bahwa dari 50 

responden terdapat 11 responden 

yang memiliki kebiasaan merokok 

berat dengan riwayat hipertensi dan 

terdapat 22 responden yang 

memiliki kebiasaan merokok ringan 

dengan riwayat hipertensi. Hasil uji 

chi square diperoleh nilai p value 

0,000 < 0,05 yang berarti ada 

hubungan kebiasaan merokok 

dengan kejadian hipertensi. 

Zat-zat kimia beracun dalam 

rokok dapat mengakibatkan 

tekanan darah tinggi atau 

hipertensi. Salah satu zat beracun 

tersebut yaitu nikotin, dimana 

nikotin dapat meningkatkan 

adrenalin yang membuat jantung 

berdebar lebih cepat dan bekerja 

lebih keras, frekuensi denyut 

jantung meningkat dan kontraksi 

jantung meningkat sehingga 

menimbulkan tekanan darah 

meningkat (Aula, 2010). 

Konsep ini mengandung 

pengertian bahwa semakin banyak 

kadar zat-zat beracun tersebut maka 

semakin berat juga hipertensi 

terjadi. Kadar zat-zat kimia rokok 

dalam darah secara langsung 
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ditentukan banyak sedikitnya 

konsumsi rokok. 

 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian 7 jurnal 

tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian 

hipertensi lanjutan usia didapatkan 

hasil, sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh aktifitas 

fisik dengan kejadian 

hipertensi lanjutan usia. 

2. Terdapat pengaruh pola makan 

dengan kejadian hipertensi    

lanjutan usia. 

3. Terdapat pengaruh kebiasaan 

merokok dengan kejadian 

hipertensi lanjutan usia 

B. Saran 

 

      Dalam menyusun penelitian 

berbasis pustaka diharapkan untuk 

mengkaji sumber pustaka terbaru agar 

mendapat ilmu pengetahuan terkini 

mengenai suatu topik yang menjadi 

pokok bahasan dalam penelitian 

tersebut. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adinda, F. 2016 peran ASI Bagi Tubuh 

Kembang Anak. World 

Breasfeeding    Week. Jakarta. 

 

Anonim, 2013. Profil Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2013 Data Dinas Kesehata 

Provinsi Sulawesi Tenggara,  

Pemberian ASI Eksklusif. 

 

Anonim, 2018 Laporan Nasional Riset 

Kesehatan Dasar. Kementrian 

Kesehatan RI Badan Litbang 

Kesehatan. Riskesdas.  

 

Anonim, 2018. Laporan Puskesmas 

Ambeua Kecamatan Kaledupa 

Kabupaten Wakatobi Tahun 2018. 

Dinas Kesehatan Kabupaten 

Wakatobi. 

 

Anonim, 2018. Profil Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2018 Data Dinas Kesehata 

Provinsi Sulawesi Tenggara,  

Pemberian ASI Eksklusif. 

 

Asih,y., & risneni. (2016).  Asuhan 

kebidanan nifas dan menyusui. 

Trans info medi ( tim): Jakarta 

 

Astuti, R. 2014. Payudara dan Laktasi. 

Salemba Medika: Jakarta. 

 

Budiharjo. 2013. Panduan Ibu Cerdas 

(ASI dan Tumbuh Kembang 

Bayi).        Medis Presindo: 

Jogyakarta. 

 

Departemen  Kesehatan  RI.  2004.  

Kebijakan  Departemen  Kesehatan  

tentang 

DepKes RI.  2005.  Petunjuk 

Pelaksanaan Peningkatan ASI 

eksklusif:     Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia. 

Jakarta. 

 

Depkes. (2015). Infodatin pusat data 

dan informasi kementrian 

kesehatan RI: Situasi   penyakit 

kanker di Indonesia. 

http://www.depkes.go.id/resource

s/download/pusdatin/infodatin/inf

odatin- kanker.pdf - Diakses 16 

Oktober 2017. 

 

Diah Krisnatuti dan Rina Yenrina. 

2000. Menyiapkan Makanan 

Pendamping ASI. Puswra. 

Jakarta. 

 

http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-kanker.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-kanker.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-kanker.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-kanker.pdf


15 

 

Dinkes Kabupaten Wakatobi. Tahun 

2017. Data Pemberian ASI 

Eksklusif. 

 

Dinkes Kabupaten Wakatobi. Tahun 

2018. Data Pemberian ASI 

Eksklusif. 

 

Dwi Retnaningsih, Menik Kustriyani, 

Bayu Tirta Sanjaya. 2015. 

Perilaku Merokok Dengan 

Kejadian Hipertensi Pada 

Lansia. Program Studi Ners 

Stikes Widya Husada Semarang. 

 

 

Fikawati, Sandra., dan Ahmad Syafiq. 

(2014). Status Gizi Ibu dan 

Persepsi   Ketidakcukupan Air 

Susu Ibu. Jurnal kesehatan 

Masyarakat Nasional, 6(6): 240. 

 

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). 

(2008). Buku Ajar Respirologi 

Anak, Edisi Pertama. Badan 

Penerbit Ikatan Dokter Anak 

Indonesia. Jakarta 

Kelompok Pendukung ASI (KP-

ASI). Fakultas Kesehatan 

Ketahui. Flash Books: 

Yoguakarta. 

 

Khamzah,Siti  Nur.  (2012).  Segudang  

Keajaiban  ASI  yang  Harus  

Anda Ketahui. FlashBooks: 

Yogyakarta. 

 

Laura Ana Manik, Imanuel Sri Mei 

Wulandari. 2020. Hubungan Pola 

Makan Dengan Kejadian 

Hipertensi Pada Anggota 

Prolanis Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Parongpong. Chmk 

Nursing Scientific Journal 

Volume 4 Nomor 2, April 2020 

 

Mahmasani Subkhi. 2016. Hubungan 

Pola Makan Dengan Kejadian 

Hipertensi Pada Lansia Di 

Posyandu Mawar Desa 

Sangubanyu Kabupaten 

Purworejo. Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas ‘Aisyiyah 

Yogyakarta 2016 

 

Mamonto, T. 2015. Faktor-Faktor yang 

berhubungan dengan Pemberian 

ASI  Eksklusif Pada Bayi di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Kotobangon Kecamatan 

Kotamobagu Timur Kota 

Kotamobagu.Jurnal Kesmas 4(1): 

56-66. 

Masyarakat, Universitas 

Airlangga. Surabaya. 

 

Mayasari, Agung Waluyo, Wati 

Jumaiyah, Rohman Azzam. 

2019. Faktor – Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Kejadian 

Hipertensi. Journal Of 

Telenursing Volume 1, Nomor 2, 

Desember 2019 

 

Moascara, 2011. Manfaat ASI untuk 

Bayi, Ibu dan  Keluarga.  Program      

Manajemen  Laktasi. 

Perkumpulan Perinatologi 

Indonesia. Jakarta. 

 

Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi 

Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta. 

Jakarta. 

 

Nurcahyani, A.S. 2017.  Hubungan  

Inisiasi Menyusu Dini dengan      

Keberhasilan ASI Eksklusif Di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Godean II.   Universitas Aisyiyah. 

Naskah Publikasi. 

 

Nurluinawati. 2016. Dukungan 

Keluarga Terhadap Pemberian 

ASI Eksklusif Pada Bayi. Jurnal 

JMJ, Vol. 4, No,1. Hal 76-86. 



16 

 

 

Oktalina, O, Muniroh, L, Adiningsih, S. 

(2015).  Hubungan Dukungan 

Suami Dan Dukungan Keluarga 

Dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Pada Ibu   Anggota Peningkatan 

Pemberian Air Susu Ibu (ASI). 

Jakarta. 

 

Prasetyono, D. S., 2012. Buku Pintar 

ASI Eksklusif. DIVA Press. Edisi 3.  

Reni Dwi Setyaningsih, Pramesti Dewi , 

Made Suandika. 2015.  Studi 

Prevalensi Dan Kajian Faktor 

Risiko Hipertensi Pada Lansia. 

Prodi Keperawatan Stikes 

Harapan Bangsa.   

 

Roesli,  U. 2004. Mengenal  ASI 

Eksklusi.  PT Pustaka  

Pembangunan  Swadaya 

Nusantara. Jakarta. 

 

Roesli, Utami. 2005. Panduan 

Praktis Menyusui. Puspa Swara. 

Jakarta. 

 

Rosita,   S.   2008.   Dukungan    

Suami.  

http://www.kaskus.us/showthread.php. 

 

Sri Iswahyuni. 2017. Hubungan Antara 

Aktifitas Fisik Dan Hipertensi 

Pada Lansia. Profesi, Volume 14, 

Nomor 2 Maret 2017 

 

Soetjiningsih. 1997.ASI Petunjuk 

Untuk Tenaga Kesehatan. Jakarta 

EGC.2017. Tumbuh Kembang 

Anak. Jakarta .  

 

Syamsiyah  S., 2011. Tingkat 

Pengetahuan  Suami Mengenai  

ASI Eksklusif  Dan hubungannya 

Dengan Penerapan Breasstfeeding 

Father. Jurnal Kesehatan Prima 

Vol. 3 No.1 Januari 2011. 

 

Tabita Ma Windri, Angkit Kinasih, 

Thresia Pratiwi Elingsetyo 

Sanubar. Pengaruh Aktivitas Fisik 

Dengan Kualitas Hidup Lansia 

Hipertensi. Jmp Online Vol. 3 

No. 11 November 2019 

 

Walyani, E.S. 2015. Perawatan 

Kehamilan Dan Menyusui Anak 

Pertama Agar Bayi Lahir Dan 

Tumbuh Sehat. Pustaka Baru 

Perss. Yogyakarta. 

 

 

 

  

http://www.kaskus.us/showthread.php


17 

 

  



18 

 

 
 


