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ABSTRAK 

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi di Masyarakat dan terus mengalami 

peningkatan. Penyakit Hipertensi dapat dipengaruhi oleh cara dan kebiasaan hidup seseorang salah satunya 

adalah kebiasaan merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan merokok 

dengan kejadian hipertensi di Wilayah kerja Puskesmas Tompaso Kecamatan Tompaso Kabupaten 

Minahasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik dengan desain case 

control (kasus kontrol). Penelitian dilakukan di Puskesmas Tompaso Kecamatan Tompaso Kabupaten 

Minahasa pada bulan April-Oktober 2014. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, terdiri dari 50 

kasus dan 50 kontrol dan diambil secara sistematik random sampling. Data diambil melalui kuesioner dan 

wawancara langsung. Analisis data dilakukan meliputi analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan 

uji chi-square. Hasil Uji Statistik menunjukkan faktor risiko kebiasaan merokok mempunyai hubungan 

bermakna dengan kejadian hipertensi ( p = 0,009, OR = 2,970  dan 95% CI = 1.304-6.764). Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi di Wilayah 

kerja Puskesmas Tompaso Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. 
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ABSTRACT 

Hypertension is one of the health problems that always happend in the community and always increase. 

Hypertension disease can be influenced by ways of life and habits, one of that is smoking. The objective of 

this study was to determine the relationship between smoking and hypertension case in Region of Tompaso 

Public Health Center Tompaso District of Minahasa Regency. This research is an observational analytic 

study using  case-control study design. This research was conducted at Tompaso Public health center 

Tompaso District of Minahasa Regency in April-October 2014. Sample in this study total 100 peoples, 

consisting of 50 cases and 50 controls. The samples in this study were collected by systematic random 

sampling. The data was taken through questionnaires and interviews. Data analysis was conducted include 

in  univariate analysis and bivariate analysis by using chi-square. Statistical test result showed that smoking 

has  a significant relationship with the hypertension case  (p = 0,009, OR = 2.970 and 95 % CI= 1.304-

6.764. This case proved that there is a relationship between smoking and hypertension case in Region of 

Tompaso Public Health Center Tompaso District of Minahasa Regency. 
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PENDAHULUAN 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah 

satu penyakit yang paling umum dan paling 

berbahaya dalam kehidupan modern. Hipertensi 

juga  merupakan salah satu masalah kesehatan 

yang sering terjadi di Masyarakat dan terus 

mengalamai peningkatan. Sekitar 20% dari 

semua orang dewasa menderita tekanan darah 

tinggi dan menurut statistik, angka ini terus 

mengalami peningkatan. Sekitar 40% dari semua 

kematian di bawah usia 65 tahun adalah akibat 

tekanan darah tinggi dan sekitar 40% dari semua 

orang yang pensiun dini adalah akibat penyakit-

penyakit kardiovaskuler, dimana tekanan darah 

tinggi sering menjadi penyebabnya. Jumlah kasus 

hipertensi yang tidak terdeteksi masih terlalu 

tinggi dan banyak yang menderita tekanan darah 

tinggi yang tidak mengetahui bahaya yang 

ditimbulkan (Wolf, 2006). Tekanan darah tinggi 

adalah jika tekanan sitolik 140 mmHg atau lebih 

secara terus-menerus dan tekanan diastolik 90 

mmHg atau lebih secara terus menerus 

(Suiraoka, 2012).   

Penyakit Hipertensi dapat dipengaruhi oleh 

cara dan kebiasaan hidup seseorang , salah 

satunya adalah kebiasaan merokok. Merokok 

merupakan bagian hidup masyarakat dan salah 

satu kebiasaan yang sering ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari. Orang merokok bisa pada 

siapa saja seperti laki-laki, perempuan, remaja, 

kaya, miskin dan tidak ada terkecuali. Merokok 

merupakan bagian hidup masyarakat. Dimana 

dari segi kesehatan, tidak ada satu orang pun 

yang menyetujui atau melihat manfaat yang 

dikandungnya dan tidak mudah menurunkan dan 

menghilangkannya, karena itu gaya hidup ini  

menarik sebagai suatu masalah kesehatan dan 

dianggap sebagai faktor risiko dari berbagai 

macam penyakit (Bustan, 2007). Prevalensi 

hipertensi di Indonesia yang didapat melalui 

pengukuran pada umur > 18 tahun sebesar 25,8 

persen, tertinggi di Bangka Belitung (30,9%), di 

ikuti Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan 

Timur (29,6%) dan Jawa Barat (29,4%). 

Prevalensi hipertensi di Indonesia yang di dapat 

melalui kuesioner terdiagnosis tenaga kesehatan 

sebesar 9,4 persen, yang didiagnosis tenaga 

kesehatan atau sedang minum obat sebesar 9,5 

persen. Ada 0,1 persen yang minum obat sendiri. 

Responden yang mempunyai tekanan darah 

normal tetapi sedang minum obat hipertensi 

sebesar 0.7 persen. Jadi prevalensi hipertensi di 

Indonesia sebesar 26,5 persen (Depkes, 2013).   

Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013 

jumlah kasus hipertensi berada pada peringkat 

kedua di sepuluh penyakit menonjol terdapat 

32072 kasus (Dinkes Provinsi Sulut,2013). Dan 

untuk Kabupaten Minahasa pada tahun 2013 

penderita hipertensi mencapai 21.806 kasus 

(Dinkes Kabupaten Minahasa, 2013). Dan untuk 

wilayah kerja Puskemas Tompaso berdasarkan 

data rekam medik penderita hipertensi 3 bulan 

terakhir yaitu Januari-Maret 2014 berjumlah 162 

kasus. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan antara kebiasaan 

merokok dengan kejadian hipertensi di Wilayah 

kerja Puskesmas Tompaso Kecamatan Tompaso. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

observasional analitik dengan desain case control 

(kasus kontrol). Penelitian ini dilakukan di 

Puskesmas Tompaso dan dimulai pada bulan 

April-oktober 2014. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 50 sampel kasus 

dan 50 sampel kontrol. Sampel dalam penelitian 
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ini menggunakan teknik sistematik random 

sampling.  

 

Kriteria inklusi kelompok kasus: 

a. Responden yang bersedia menjadi 

sampel penelitian. 

b. Responden yang terdiagnosis hipertensi 

yang tercatat di dalam   buku register 

Puskesmas Tompaso yaitu pada bulan 

Januari-Maret 2014. 

Kriteria eksklusi kelompok kasus : 

a. Responden yang tidak berada di tempat 

saat penelitian. 

Kriteria inklusi kelompok kontrol : 

a. Responden yang bersedia menjadi 

sampel penelitian dan tidak menderita 

hipertensi. 

Kriteria eksklusi kelompok kontrol : 

a. Responden yang tidak berada di tempat 

saat penelitian. 

 

Variabel Bebas (independen) dalam penelitian ini 

adalah kebiasaan merokok dan Variabel Terikat 

(Dependen) adalah kejadian hipertensi. Analisis 

data dilakukan meliputi analisis univariat dan 

analisis bivariat menggunakan uji chi-square. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Univariat 

1. Karakteristik Responden 

Distribusi responden berdasarkan karateristik 

umur responden menunjukan bahwa umumnya 

berada pada kelompok umur >60 tahun masing-

masing sebanyak 28 orang (14%) untuk 

kelompok kasus yang hipertensi dan dan 

kelompok kontrol yang tidak hipertensi. Pada 

penelitian ini, dapat dilihat bahwa sebagian besar 

penderita hipertensi berada pada kelompok umur 

>60 tahun. Distribusi responden berdasarkan 

jenis kelamin menunjukkan bahwa jenis kelamin 

responden lebih banyak laki-laki dibandingkan 

perempuan yaitu berjumlah 33 orang (66%) 

untuk kelompok kasus dan 33 orang (66%) untuk 

kelompok kontrol. Sedangkan untuk jenis 

kelamin perempuan hanya berjumlah 17 orang 

(34%) untuk kelompok kasus dan 17 orang 

(34%) kelompok kontrol. Distribusi responden 

berdasarkan karateristik pendidikan terakhir dari 

responden menunjukan bahwa dalam penelitian 

ini distribusi tingkat pendidikan responden yang 

paling banyak untuk kelompok kasus yang 

hipertensi adalah tamatan SMA yang berjumlah 

24 orang (48%) begitu juga untuk kelompok 

kontrol yang tidak hipertensi yang paling banyak 

adalah tamatan SMA yang berjumlah 25 orang 

(50%). Disusul dengan tamatan SD yang 

berjumlah 10 orang (20%) untuk kelompok kasus 

dan 8 orang (16%) untuk kelompok kontrol. 

Tetapi ada juga responden yang merupakan 

tamatan perguruan tinggi yang berjumlah 8 orang 

(16%) untuk kelompok kasus dan 9 orang (18%) 

untuk kelompok kontrol. Dari keseluruhan 

responden dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa responden yang paling banyak adalah 

lulusan SMA. 

Tabel 1. Distribusi frekuensi karakteristik 

responden di Wilayah kerja Puskesmas Tompaso 

karakteristik 
Kasus  kontrol  

  n %   n % 

Umur  

40-44 tahun 

   

8 

 

16 

 

8 

 

16 

45-49 tahun   8 16 8 16 

50-54 tahun   9 18 9 18 

55-59 tahun   11 22 11 22 

>  60 tahun   14 28 14 28 

 

Jenis 

Kelamin 

Laki- laki 

   

 

33 

 

 

66 

 

 

33 

 

 

66 

Perempuan    17 34 17 34 

       

Tingkat 

pendidikan 

      

SD   10 20 8 16 

SMP 

SMA 

  8 

24 

16 

48 

8 

25 

16 

50 

PT   8 16 9 18 
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Analisis Bivariat 

1. Hubungan antara kebiasaan merokok dengan 

kejadian hipertensi 

analisis hubungan antara kebiasaan merokok 

dengan kejadian hipertensi di Wilayah kerja 

Puskesmas Tompaso Kecamatan Tompaso 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kebiasaan merokok dengan 

kejadian hipertensi. Hasil analisis statistik 

menggunakan chi square mengenai hubungan 

antara kebiasaan merokok dengan kejadian 

hipertensi diperoleh nilai  p = 0,009 dengan nilai 

Odds Ratio = 2,970 (CI 95% : 1,304-6,764). 

Analisis Bivariat ini juga menunjukkan bahwa 

responden yang merokok beresiko 2,970 kali 

lebih besar mengalami hipertensi dibandingkan 

dengan responden yang tidak merokok.  

 

Tabel 2. Hubungan antara kebiasaan merokok 

dengan kejadian hipertensi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Tompaso Kecamatan Tompaso 

Kebiasaan 

Merokok  

Penyakit Hipertensi  

 

HPT 
 

Tidak 

HPT 
 

 

P.  

Value 

OR 

  n %  n %  

Ya 35 70 22 44   

Tidak  15 30 28 56 0, 0,009 2,970 

Jumlah  50 100 50 100   

 

Ket : 

HPT : Hipertensi 

 

PEMBAHASAN 

Hipertensi adalah keadaan peningkatan tekanan 

darah yang memberi gejala yang akan berlanjut 

ke suatu organ target seperti stroke (untuk otak), 

penyakit jantung koroner (untuk pembuluh darah 

jantung) dan hipertrofi ventrikel kanan (untuk 

otot jantung). Tekanan darah tinggi adalah jika 

tekanan sitolik 140 mmHg atau lebih secara 

terus-menerus dan tekanan diastolik 90 mmHg 

atau lebih secara terus menerus (Suiraoka, 2012). 

Dari hasil penelitian mengenai kebiasaan 

merokok yang dilakukan di Wilayah kerja 

Puskesmas Tompaso Kabupaten Minahasa ini 

menghasilkan responden pada kelompok kasus 

yang hipertensi yang mempunyai kebiasaan 

merokok berjumlah 35 orang (70%) dan yang 

tidak mempunyai kebiasaan merokok berjumlah 

15 orang (30%) sedangkan untuk kelompok 

kontrol yang tidak hipertensi yang paling banyak 

adalah yang tidak mempunyai kebiasaan 

merokok yaitu berjumlah 28 orang (56%) 

dibandingkan dengan yang merokok yaitu 22 

orang (44%). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa yang mempunyai kebiasaan merokok 

yang berjumlah 57 orang (57%) lebih banyak 

daripada responden yang tidak mempunyai 

kebiasaan merokok sebanyak 43 orang (43%). 

Merokok merupakan faktor risiko penyakit 

kardiovaskuler (Sudoyo dkk, 2009). Dalam 

rokok terkandung nikotin yang merangsang 

bangkitnya adrenalin hormon yang dapat 

menyebabkan tekanan darah meningkat serta 

kadar kolesterol dalam darah yang erat 

hubungannya dengan serangan jantung (Sitorus, 

2008). Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan 

karbon monoksida yang dihisap melalui rokok 

yang masuk ke dalam aliran darah dapat merusak 

lapisan endotel pembuluh darah arteri dan 

mengakibatkan proses aterosklerosis dan tekanan 

darah tinggi. Pada studi autopsi dibuktikan kaitan 

erat antara kebiasaan merokok dengan adanya 

artereosklerosis pada seluruh pembuluh darah. 

Merokok juga meningkatkan denyut jantung dan 

kebutuhan oksigen untuk disuplai ke otot-otot 

jantung. Merokok pada penderita tekanan darah 

tinggi semakin meningkatkan risiko kerusakan 

pada pembuluh darah arteri (Depkes, 2006). 
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Dari hasil penelitian ini berdasarkan hasil 

uji analisis pada analisis bivariat dengan 

menggunakan chi square, status merokok dengan 

kejadian hipertensi diperoleh probabilitas sebesar 

0,009 dengan p < 0,05. Hasil ini menunjukan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi di 

Wilayah kerja Puskesmas Tompaso Kecamatan 

Tompaso Kabupaten Minahasa. Dalam uji 

hubungan ini menghasilkan OR sebesar 2,970% 

(CI95%= 1.304-6.764), ini berarti bahwa 

responden yang memiliki kebiasaan merokok 

memiliki peluang 2,970 kali lebih besar 

menderita penyakit hipertensi dibandingkan 

dengan responden yang tidak memiliki kebiasaan 

merokok.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh 

Anggara dkk (2012) mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan tekanan darah di Puskesmas 

Telaga Murni Cikarang Barat tahun 2012 yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara  kebiasaan merokok dengan 

tekanan darah dengan nilai OR = 8,1 dimana 

seseorang yang mempunyai kebiasaan merokok 

mempunyai risiko 8,1 kali menderita hipertensi 

dibandingkan seseorang yang tidak mempunyai 

kebiasaan merokok.  

 

KESIMPULAN 

1. Terdapat hubungan antara kebiasaan merokok 

dengan kejadian hipertensi di Wilayah kerja 

Puskesmas Tompaso Kecamatan Tompaso 

Kabupaten Minahasa. 

2. Responden yang merokok beresiko 2,970 kali 

lebih besar mengalami hipertensi 

dibandingkan dengan responden yang tidak 

merokok.  

 

SARAN 

1. Bagi Puskesmas : 

Bagi petugas kesehatan yang ada di Puskesmas 

Tompaso Perlu ditingkatkan lagi kegiatan 

penyuluhan mengenai bahaya merokok dan 

penyakit degeneratif seperti Hipertensi.  

2.Bagi Masyarakat 

Diharapkan kepada masyarakat yang  berada di 

Wilayah kerja Puskesmas Tompaso untuk lebih 

meningkatkan lagi gaya hidup sehat, dengan 

mengurangi kebiasaan merokok. Karena 

merokok salah satu faktor pencetus terjadinya 

kejadian hipertensi. Masyarakat juga diharapkan 

untuk rutin memeriksakan tekanan darah kepada 

petugas-petugas kesehatan.  
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