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Abstrak: Di negara-negara yang sedang berkembang, penyakit tidak menular (PTM) seperti
penyakit jantung, kanker dan depresi akan segera menggantikan penyakit menular dan
malnutrisi sebagai penyebab kematian dan disabilitas. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2007 yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa proporsi penyebab kematian tertinggi
adalah PTM, yaitu penyakit kardiovaskuler (31,9%) termasuk hipertensi (6,8%) dan stroke
(15,4%). Tujuan penelitian ini adalah memberi informasi tentang (1) prevalensi hipertensi di
Indonesia berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah serta wawancara mengenai penyakit
tersebut; (2) karakteristik dan determinan hipertensi di Indonesia; (3) faktor risiko yang
berkaitan dengan hipertensi. Diharapkan informasi ini dapat menjadi dasar bukti dalam
perencanaan program pencegahan dan pengendalian PTM di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan rancangan potong lintang untuk menganalisis prevalensi hipertensi, dan
rancangan kasus kontrol untuk menganalisis faktor risiko. Pada analisis kontrol, kasus adalah
responden yang mempunyai tekanan darah sistolik >140 mmHg dan/atau diastolik >90 mmHg
(kasus hipertensi baru). Kontrol adalah responden yang mempunyai tekanan darah sistolik
<140 mmHg dan diastolik <90 mmHg dan belum pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan.
Data dianalisis dengan analisis multivariat regresi logistik kompleks sampel. Prevalensi
hipertensi di Indonesia yang berdasarkan pengukuran dan riwayat penyakit adalah 32,2%.
Faktor risiko yang berhubungan bermakna dengan hipertensi adalah usia tua (OR 11,5), lakilaki (OR 1,3) pendidikan rendah (OR 1,6), obesitas (OR 2,8), dan obesitas abdominal (OR 1,4).
Pencegahan dan pengendalian hipertensi sangat diperlukan untuk menurunkan prevalensi
hipertensi dan mencegah komplikasinya di masyarakat.
Kata kunci: hipertensi, prevalensi, faktor risiko
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Abstract: In developing countries, non-communicable diseases such as cardiovascular disease,
cancer and depression will immediately substitute communicable diseases and malnutrition as
cause of early mortality as well as disability. The result of Basic Health Research 2007 conducted
in Indonesia showed that non-communicable disease which caused the highest proportion of
mortality was cardiovascular disease (31.9%) included hypertension (6.8%) and stroke (15.4%).
The aims of this study were to evaluate: (1) hypertension prevalence in Indonesia based on blood
pressure measurements and interview about of the history of diseases; (2) characteristics and
determinants of hypertension in Indonesia; (3) the risk factors of hypertension. This valuable
information could guide evidence based plans on prevention and control program of non-communicable diseases and their risk factors in Indonesia. This study used cross sectional design for
prevalence analysis and case control design for risk factor analysis. For case control analysis, the
cases were respondents who had systolic blood pressure >140 mmHg and/or diastolic >90
mmHg (new hypertension case). While controls were the respondents who had systolic blood
pressure <140 mmHg and diastolic <90 mmHg and they never have been diagnosed by health
officer. The analysis was done using multivariate regression logistic complex samples analysis.
The hypertension prevalence in Indonesia based on measurements and diseases history was
32.2%. The significant risk factors were elderly (OR 11.5), male gender (OR 1.3), low education
(OR 1.6), obesity (OR 2.8), and abdominal obesity (OR 1.4). However, prevention programs and
control of NCD and its risk factors will be needed to decrease the prevalence of hypertension in
Indonesia.
Key words: hypertension, prevalence, determinants

Pendahuluan
Terjadinya transisi epidemiologi yang paralel dengan
transisi demografi dan transisi teknologi di Indonesia dewasa
ini telah mengakibatkan perubahan pola penyakit dari
penyakit infeksi ke penyakit tidak menular (PTM) meliputi
penyakit degeneratif dan man made diseases yang merupakan
faktor utama masalah morbiditas dan mortalitas.1,2 Terjadinya
transisi epidemiologi ini disebabkan terjadinya perubahan
sosial ekonomi, lingkungan dan perubahan struktur penduduk, saat masyarakat telah mengadopsi gaya hidup tidak
sehat, misalnya merokok, kurang aktivitas fisik, makanan
tinggi lemak dan kalori, serta konsumsi alkohol yang diduga
merupakan faktor risiko PTM.1-3 Pada abad ke-21 ini diperkirakan terjadi peningkatan insidens 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 di dunia. Diperkirakan negara yang
paling merasakan dampaknya adalah negara berkembang
termasuk Indonesia.3,4
Salah satu PTM yang menjadi masalah kesehatan yang
sangat serius saat ini adalah hipertensi yang disebut sebagai
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the silent killer. Di Amerika, diperkirakan 1 dari 4 orang dewasa
menderita hipertensi.5 Apabila penyakit ini tidak terkontrol,
akan menyerang target organ, dan dapat menyebabkan
serangan jantung, stroke, gangguan ginjal, serta kebutaan.
Dari beberapa penelitian dilaporkan bahwa penyakit hipertensi
yang tidak terkontrol dapat menyebabkan peluang 7 kali lebih
besar terkena stroke, 6 kali lebih besar terkena congestive
heart failure, dan 3 kali lebih besar terkena serangan jantung.47
Menurut WHO dan the International Society of Hypertension (ISH), saat ini terdapat 600 juta penderita hipertensi di
seluruh dunia, dan 3 juta di antaranya meninggal setiap
tahunnya. Tujuh dari setiap 10 penderita tersebut tidak
mendapatkan pengobatan secara adekuat.6,7
Di Indonesia masalah hipertensi cenderung meningkat.8
Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001
menunjukkan bahwa 8,3% penduduk menderita hipertensi
dan meningkat menjadi 27,5% pada tahun 2004.9 Kelompok
Kerja Serebrokardiovaskuler FK UNPAD/RSHS tahun 1999,
menemukan prevalensi hipertensi sebesar 17,6%,10,11 dan
MONICA Jakarta tahun 2000 melaporkan prevalensi
hipertensi di daerah urban adalah 31,7%. Sementara untuk
daerah rural (Sukabumi) FKUI menemukan prevalensi sebesar
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38,7%.10 Hasil SKRT 1995, 2001 dan 2004 menunjukkan
penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit nomor satu
penyebab kematian di Indonesia dan sekitar 20–35% dari
kematian tersebut disebabkan oleh hipertensi.9 Penelitian
epidemiologi membuktikan bahwa hipertensi berhubungan
secara linear dengan morbiditas dan mortalitas penyakit
kardiovaskular.8-12 Oleh sebab itu, penyakit hipertensi harus
dicegah dan diobati. Hal tersebut merupakan tantangan kita
di masa yang akan datang.
Beberapa studi menunjukkan bahwa seseorang yang
mempunyai kelebihan berat badan lebih dari 20% dan
hiperkolesterol mempunyai risiko yang lebih besar terkena
hipertensi. 10-14 Faktor risiko tersebut pada umumnya
disebabkan pola hidup (life style) yang tidak sehat. Faktor
sosial budaya masyarakat Indonesia berbeda dengan sosial
budaya masyarakat di negara maju, sehingga faktor yang
berhubungan dengan terjadinya hipertensi di Indonesia
kemungkinan berbeda pula.
Pada tulisan ini dilaporkan hasil analisis lanjut Riskesdas
2007 dengan tujuan menginformasikan (1) besarnya
prevalensi hipertensi di Indonesia baik berdasarkan hasil
pengukuran tekanan darah maupun hasil wawancara tentang
penyakitnya; (2) karakteristik dan determinan kasus hipertensi di Indonesia; dan (3) kontribusi/dampak faktor risiko
yang berhubungan dengan hipertensi. Informasi tersebut
diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksana program
dalam rangka penyusunan rencana program pengendalian
faktor risiko PTM, khususnya hipertensi.
Metode
Data yang digunakan pada analisis lanjut ini adalah
data Riskesdas 2007 dengan responden yang berumur 18
tahun ke atas berjumlah 567 530 orang. Desain analisis yang
dilakukan yaitu (1) analisis potong lintang (cross-sectional)
untuk mengetahui besarnya prevalensi hipertensi; (2)
analisis kasus kontrol (case-control) dengan perbandingan
sampel kasus-kontrol 1:3, untuk mengetahui faktor yang
berisiko terhadap hipertensi.
Definisi kasus hipertensi adalah responden berusia 18
tahun ke atas yang berdasarkan hasil pengukuran tekanan
darah ditemukan mempunyai tekanan darah sistolik >140
mmHg atau diastolik >90 mmHg sesuai kriteria Joint National Comitte (JNC VII ).7 Angka prevalensi hipertensi akan
dilaporkan menurut beberapa kelompok, yaitu (1) hipertensi
berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah sesuai definisi
JNC VII, (2) hipertensi berdasarkan adanya riwayat diagnosis oleh tenaga kesehatan atau minum obat hipertensi.
Sebagai tambahan informasi dikemukakan pula proporsi
cakupan tenaga kesehatan terhadap kasus hipertensi di
masyarakat, yaitu perbandingan kasus hipertensi yang telah
didiagnosis oleh tenaga kesehatan dan kasus yang minum
obat hipertensi dibandingkan dengan seluruh kasus
hipertensi yang ditemukan dari penelitian ini (kasus dari hasil
pengu-kuran tekanan darah ditambah kasus yang didiagnosis
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oleh petugas kesehatan dan kasus yang minum obat antihipertensi).
Pada analisis kasus kontrol, definisi kontrol adalah
responden yang mempunyai tekanan darah sistolik <140
mmHg dan diastolik <90 mmHg, tidak pernah diagnosis
hipertensi oleh tenaga kesehatan, serta tidak minum obat
hipertensi. Kriteria inklusi sampel adalah bila variabel yang
diteliti terkumpul lengkap dan berumur 18 tahun ke atas.
Sedangkan kriteria eksklusi adalah responden pernah
didiagnosis hipertensi oleh tenaga kesehatan; responden
minum obat anti hipertensi; responden sudah mengalami
stroke; atau responden mengalami gangguan jiwa berat.
Seluruh sampel yang memenuhi kriteria penelitian adalah
146 093 kasus dan 371 989 orang kontrol. Untuk memenuhi
kebutuhan analisis seluruh faktor risiko, seluruh sampel yang
memenuhi kriteria tersebut dimasukan pada analisis.
Beberapa variabel bebas yang dianalisis adalah merokok,
konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, konsumsi makanan
asin yang tinggi, konsumsi makanan manis tinggi, konsumsi
makanan berlemak tinggi, kurang konsumsi sayur-buah, stres
(Self Reporting Quesioner cut off 6), obesitas (IMT >27),
obesitas abdominal (lingkar pinggang pria >90 cm; wanita
>82 cm), umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status
ekonomi serta tipe daerah (kota/desa). Besarnya risiko faktor
dan faktor yang berisiko dinilai dari hasil perhitungan odds
ratio (OR) yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis regresi
logistik multivariat dengan desain complex samples analysis.
Tahapan analisis pada studi ini adalah melakukan seleksi
variabel independen dengan analisis bivariat pada tiap
variabel independent terhadap variabel hipertensi, menilai
ada tidaknya interaksi, dan menetapkan ada tidaknya perancu
(confounder) dengan membandingkan model dengan
variabel tertentu. Indikator untuk menentukan variabel
perancu atau tidak adalah jika penyesuaian terhadap suatu
variabel menye-babkan perubahan OR yang mengakibatkan
koefisien perancu lebih besar dari 10%. Akan tetapi, jika secara
teori variabel tersebut diketahui sangat berpengaruh maka
variabel dimasukkan ke dalam analisis multivariat.
Hasil
Masalah hipertensi yang ditemukan adalah besarnya
prevalensi di Indonesia dan di setiap provinsi. Pada tabel 1
dapat dilihat, prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran
termasuk kasus yang sedang minum obat, secara nasional
adalah 32,2%. Prevalensi tertinggi ditemukan di Provinsi
Kalimantan Selatan (39,6%) sedangkan terendah di Papua
Barat (20,1%). Prevalensi hipertensi nasional berdasarkan
pengukuran saja adalah 28,3%; Provinsi dengan prevalensi
tertinggi tetap Kalimantan Selatan (35,0%), yang terendah
juga tetap Papua Barat (17,6%). Berdasarkan diagnosis oleh
tenaga kesehatan dan/atau minum obat, prevalensi secara
nasional hanya 7,7%, tertinggi didapatkan di Sulawesi Utara
(11,4%), dan terendah di Papua (4,2%). Cakupan tenaga
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Tabel 1. Prevalensi Hipertensi Menurut Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2007
Provinsi

Prevalensi Hipertensi
PU2
95% CI

PD/O

95% CI

Cakupan
Nakes

PU1

95% CI

DI Aceh
Sumatra Utara
Sumatra Barat
Riau
Jambi
Sumatra Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua

30,2
26,3
31,2
34,0
29,9
31,5
25,1
23,7
37,2
30,3
28,8
29,4
37,0
35,8
37,4
27,6
29,1
32,4
28,1
29,8
33,6
39,6
31,3
30,5
36,6
29,0
31,6
31,5
33,9
29,3
28,4
20,1
22,3

29,2-31,2
25,4-27,3
30,3-32,1
32,4-35,6
28,6-31,2
30,3-32,8
23,8-26,3
22,7-24,7
35,6-38,9
24,9-36,3
27,5-30,2
28,8-29,9
36,4-37,6
34,2-37,5
36,9-38,0
26,2-29,1
27,7-30,5
31,0-33,8
27,1-29,0
28,4-31,3
32,2-35,0
38,6-40,7
30,2-32,4
28,9-32,1
35,2-38,1
28,1-30,0
30,3-32,9
30,0-33,1
31,9-36,1
27,7-30,9
26,4-30,5
18,3-22,1
20,9-23,8

25,1
23,1
27,4
29,9
26,9
28,3
21,0
20,1
32,3
25,8
23,4
25,2
33,0
31,4
33,9
23,2
26,4
29,3
26,0
25,5
28,5
35,0
26,0
25,9
33,0
26,7
29,3
26,8
31,9
27,4
25,8
17,6
20,7

24,2-26,1
22,1-24,1
26,4-28,4
28,3-31,6
25,6-28,2
27,0-29,5
19,8-22,2
19,1-21,1
30,7-34,0
20,8-31,4
22,0-24,8
24,6-25,8
32,3-33,6
29,8-33,1
33,3-34,5
21,8-24,6
25,0-27,9
27,8-30,9
25,0-27,0
24,1-26,9
27,2-29,9
33,9-36,2
24,9-27,1
24,4-27,5
31,4-34,5
25,7-27,7
27,9-30,6
25,3-28,4
29,8-34,0
25,8-29,1
23,9-27,9
15,9-19,5
19,3-22,1

10,0
5,4
8,4
8,2
5,5
6,3
8,3
6,8
8,9
7,7
9,8
9,1
7,9
8,6
7,5
8,6
5,7
6,7
5,1
8,4
9,7
9,5
9,3
11,4
8,2
5,9
7,3
10,0
4,7
4,4
5,2
7,1
4,2

9,4-10,6
5,0- 5,8
7,9- 9,0
7,4- 8,9
5,1- 6,0
5,8- 6,7
7,7- 9,1
6,3- 7,4
8,1- 9,7
6,4- 9,1
9,1-10,6
8,8- 9,5
7,6- 8,2
7,8- 9,4
7,2- 7,8
7,8- 9,4
5,1- 6,3
6,0- 7,5
4,7- 5,6
7,7- 9,1
8,9-10,4
8,9-10,0
8,7-10,0
10,6-12,3
7,6- 8,9
5,6- 6,3
6,6- 8,1
8,9-11,3
4,1- 5,5
3,8- 5,1
4,6- 5,8
6,0- 8,4
3,6- 4,8

33,1
20,5
26,9
24,1
18,4
20,0
33,1
28,7
23,9
25,4
34,0
31,0
21,4
24,0
20,1
31,2
19,6
20,7
18,1
28,2
28,9
24,0
29,7
37,4
22,4
20,3
23,1
31,7
13,9
15,0
18,3
35,3
18,8

Indonesia

32,2

31,9-32,4

28,3

28,1-28,6

7,8

7,7- 8,0

24,2

Keterangan : PU1: Prevalensi berdasarkan pengukuran dan termasuk kasus yang sedang minum obat hipertensi
PU2: Prevalensi berdasarkan pengukuran, tanpa kasus yang sedang minum obat hipertensi
PD/O: Prevalensi berdasarkan diagnosis oleh tenaga kesehatan dan/atau minum obat hipertensi
Cakupan Nakes: Proporsi kasus hipertensi yang telah didiagnosis oleh tenaga kesehatan dan/atau minum

kesehatan terhadap hipertensi adalah 24,2%, dan dua
provinsi dengan cakupan tenaga kesehatan yang cukup
tinggi adalah Sulawesi Utara (37,4%) dan Papua Barat
(35,3%), sedangkan terendah ditemukan di Sulawesi Barat
(13,9%). Perlu diketahui Provinsi Kalimantan Selatan yang
mempunyai prevalensi hipertensi tertinggi ternyata cakupan
tenaga kesehatan hanya 24,0%. Hal ini berarti bahwa masih
ada 76,0% kasus hipertensi di masyarakat belum terdiagnosis.
Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa proporsi kelompok
usia 45-54 tahun dan lebih tua selalu lebih tinggi pada
kelompok hipertensi dibandingkan kontrol. Kelompok usia
25-34 tahun mempunyai risiko hipertensi 1,56 kali dibandingkan usia 18-24 tahun. Risiko hipertensi meningkat
bermakna sejalan dengan bertambahnya usia dan kelompok
usia >75 tahun berisiko 11,53 kali. Berdasarkan jenis kelamin,
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proporsi laki-laki pada kelompok hipertensi lebih tinggi
dibanding kontrol dan laki-laki secara bermakna berisiko
hipertensi 1,25 kali daripada perempuan. Berdasarkan jenjang
pendidikan, analisis multivariat mendapatkan responden yang
tidak bersekolah secara bermakna berisiko 1,61 kali terkena
hipertensi dibandingkan yang lulus perguruan tinggi, dan
risiko tersebut menurun sesuai dengan peningkatan tingkat
pendidikan. Sementara berdasarkan pekerjaan, proporsi
responden yang tidak bekerja dan Petani/Nelayan/Buruh,
ditemukan lebih tinggi pada kelompok hipertensi dibanding
kontrol. Proporsi hipertensi terendah ditemukan pada
responden yang bersekolah dan responden yang tidak
bekerja mempunyai risiko 1,42 kali terkena hipertensi
dibandingkan responden yang bersekolah. Berdasarkan
tempat tinggal, proporsi responden yang tinggal di desa lebih
tinggi pada kelompok hipertensi daripada kontrol. Namun
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hasil analisis multivariat menunjukkan tidak ada perbedaan
risiko hipertensi yang bermakna. Sementara dilihat dari status ekonomi, tidak ada perbedaan proporsi yang berarti
antara kelompok hipertensi dan kontrol.
Besarnya risiko faktor perilaku selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan perilaku merokok, proporsi
responden yang dulu pernah merokok setiap hari pada
kelompok hipertensi ditemukan lebih tinggi (4,9%) daripada
kelompok kontrol (2,6%), dan risiko perilaku pernah merokok
ini secara bermakna ditemukan sebesar 1,11 kali dibandingkan
yang tidak pernah merokok. Berdasarkan perilaku konsumsi
alkohol, proporsi mengonsumsi alkohol 1 bulan terakhir
ditemukan lebih tinggi pada kelompok hipertensi (4,0%)
daripada kontrol (1,8%). Risiko hipertensi bagi mereka yang
mengonsumsi alkohol 1 bulan terakhir ditemukan bermakna,
yaitu sebesar 1,12 kali.
Berdasarkan pola konsumsi sayur-buah, nampak tidak
Tabel 2. Risiko Hipertensi Menurut Faktor Sosio-demografi
Karakteristik
Responden

Hipertensi Kontrol
N=146093 N=371989 ORsuaian
(%)
(%)

Kelompok umur (tahun)
18-24
7,7
25-34
17,4
35-44
23,0
45-54
22,2
55-64
14,9
65-74
10,0
75+
4,9
Jenis kelamin
Laki-Laki
49,7
Perempuan
50,3
Pendidikan
Tidak Sekolah
13,4
Tidak Tamat SD
21,2
Tamat SD
28,7
Tamat SMP
14,2
Tamat SMA
17,4
Tamat PT
5,1
Pekerjaan
Tidak Kerja
11,5
Sekolah
1,4
Ibu RT
20,3
Pegawai
9,5
Wiraswasta
14,5
Petani/Nelayan/
39,9
Buruh
Lainnya
2,8
Tempat tinggal
Kota
36,1
Desa
63,9
Tingkat pengeluaran perkapita
Kuintil-1
17,2
Kuintil-2
18,9
Kuintil-3
20,1
Kuintil-4
21,0
Kuintil-5
22,8
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95% CI

21,4
30,2
23,7
14,3
6,4
2,9
1,2

1
1,56
2,47
3,91
6,12
9,48
11,53

48,4
51,6

1,25
1

1,21- 1,29

6,8
15,2
27,3
18,9
25,6
6,2

1,61
1,41
1,33
1,21
1,11
1

1,511,341,261,151,06-

9,2
3,7
21,9
10,9
14,5
36,9

1,42
1
1,21
1,27
1,25
1,27

1,34- 1,50
1,141,191,181,21-

2,8

1,24

1,15- 1,34

37,5
62,5

1,05
1

0,93- 1,19

17,9
19,2
20,1
20,9
22,0

1
1,01
1,03
1,01
1,04

1,51- 1,62
2,38- 2,56
3,76- 4,07
5,86- 6,39
9,01- 9,98
10,79-12,33

0,981,000,981,01-

1,71
1,49
1,40
1,28
1,17

1,28
1,35
1,32
1,35

1,05
1,07
1,05
1,08

Tabel 3. Risiko Hipertensi Berdasarkan Faktor Risiko Perilaku
Faktor
Risiko

Hipertensi Kontrol
N=146 093 N=371 989 ORsuaian
(%)
(%)

Merokok
Ya, tiap hari
30,2
Ya, kadang-kadang
6,2
Pernah
4,9
Tidak pernah merokok 58,7
Konsumsi alkohol
Ya, 1 bulan terakhir
4,0
Ya, 1 tahun terakhir
2,2
Tidak pernah
93,8
Konsumsi sayur-buah
<5 porsi per hari
94,0
>= 5 porsi per hari
6,0
Konsumsi makanan manis
>=1 kali per hari
65,6
1-6 kali per minggu 23,1
<=3kali per bulan
11,3
Konsumsi makanan asin
>=1 kali per hari
25,1
1-6 kali per minggu 49,8
<=3kali per bulan
25,2
Konsumsi makanan berlemak
>=1 kali per hari
12,5
1-6 kali per minggu 44,1
<=3kali per bulan
43,5
Konsumsi minuman berkafein
>= 1 kali per hari
44,2
1-6 kali per minggu 14,1
<= 3kali per bulan
41,7
Aktivitas fisik
Cukup aktivitas fisik 57,1
Kurang aktivitas fisik 42,9

95% CI

30,2
6,1
2,6
61,1

0,87
1,04
1,11
1

0,85- 0,90
1,00- 1,08
1,05- 1,17

1,8
3,7
94,4

1,12
1,06
1

1,06- 1,19
0,99- 1,14

93,8
6,2

1,01
1

0,97- 1,05

65,9
23,8
10,3

0,99
0,97
1

0,96- 1,03
0,93- 1,01

24,8
50,4
24,8

0,99
1,00
1

0,95- 1,02
0,97- 1,03

12,6
46,0
41,3

0,97
0,97
1

0,94- 1,01
0,95- 0,99

41,5
14,7
43,8

1,12
1,00
1

1,01- 1,25
0,97- 1,03

58,6
41,4

1
1,02

1,00- 1,05

ada perbedaan proporsi asupan sayur-buah yang berarti
antara kelompok hipertensi dan kelompok kontrol, dan risiko
hipertensi yang ditemukan tidak bermakna (Tabel 3). Risiko
hipertensi juga ditemukan tidak berbeda bermakna menurut
konsumsi makanan manis, makanan asin, maupun makanan
yang berlemak. Pola konsumsi yang ditemukan meningkatkan
risiko hipertensi secara bermakna adalah konsumsi minuman
berkafein >1 kali/hari, yaitu 1,1 kali dibanding yang minum <3
kali/bulan.
Berdasarkan status gizi, proporsi responden yang obese
dan kegemukan lebih tinggi pada kelompok hipertensi
daripada kontrol. Secara bermakna, besarnya risiko hipertensi
pada kelompok obesitas meningkat 2,79 kali, gemuk 2,15 kali,
dan normal 1,44 kali dibandingkan mereka yang kurus.
Obesitas abdominal juga mempunyai risiko hipertensi secara
bermakna (OR 1,40). Kelompok yang mengalami stres
mempunyai proporsi lebih tinggi (11,7%) pada kelompok
hipertensi dibandingkan pada kontrol (10,0%). Demikian
halnya proporsi responden yang mempunyai riwayat penyakit
jantung, dan riwayat penyakit diabetes melitus lebih tinggi
pada kelompok hipertensi daripada kontrol, namun tidak ada
peningkatan risiko yang bermakna.
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Tabel 4. Risiko Hipertensi Berdasarkan Faktor Fisik dan Riwayat
Penyakit
Faktor Risiko

Hipertensi
N=146 093
(%)

Kontrol
ORsuaian
N=37 1989
(%)

Status gizi
Kurus
11,1
13,4
Normal
62,9
71,4
Kegemukan
11,2
7,8
Obesitas
14,7
7,4
Obesitas abdominal
Ya
25,0
15,1
Tidak
75,0
84,9
Stres
Ya
11,7
10,0
Tidak
88,3
90,0
Riwayat penyakit jantung
Ya
10,8
8,2
Tidak
89,2
91,8
Riwayat penyakit diabetes melitus
Ya
1,8
1,1
Tidak
98,2
98,9

1
1,44
2,15
2,79

95% CI

1,40-1,48
2,06-2,24
2,67-2,91

1,40
1

1,36-1,44

0,95
1

0,92-0,98

1,02
1

0,99-1,06

1,05
1

0,97-1,13

Diskusi
Hasil analisis menunjukkan prevalensi hipertensi di Indonesia (32,2%) lebih tinggi dari temuan penelitian
sebelumnya. 8,12 Peningkatan prevalensi harus segera
ditindak lanjuti dengan program pencegahan hipertensi yang
efektif. Hasil analisis lanjut ini juga mendapatkan kasus
hipertensi yang sudah terdiagnosis oleh tenaga kesehatan
atau yang telah minum obat hipertensi masih rendah yaitu
hanya 24,2%, yang menunjukkan 75,8% kasus hipertensi di
masyarakat belum terjangkau pelayanan kesehatan.
Mengingat komplikasi yang ditimbulkan dari kasus hipertensi
yang tidak mendapat pengobatan yang adekuat misalnya
terjadinya penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal ginjal.57,13
Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan juga
harus memperhatikan masalah ini, antara lain melalui program peningkatan deteksi dini di masyarakat dan peningkatan
sarana pengobatan hipertensi di Puskesmas. Mengingat
tingginya prevalensi hipertensi dan tingginya kasus
hipertensi yang belum terjangkau pelayanan kesehatan yang
ditemukan dari analisis ini, Provinsi Kalimantan Selatan dan
Sulawesi Barat perlu lebih memprioritaskan program
pencegahan dan penanggulangan hipertensi di masyarakat.
Di lain pihak, daftar pertanyaan yang berkaitan dengan
masalah hipertensi pada Riskedas 2007 tidak mencakup
perilaku pengobatan dari kasus hipertensi yang pernah
didiagnosis oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian data
kasus hipertensi yang sudah melakukan pengobatan pada
Riskesdas 2007 besar kemungkinan mengalami bias atau
underreported. Untuk mendapatkan informasi yang lebih
akurat tentang kasus hipertensi yang telah mendapatkan
pengobatan, kuesioner pada Riskesdas selanjutnya perlu
disempurnakan dengan tetap menanyakan perilaku
pengobatan bagi kasus hipertensi yang sudah didiagnosis
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oleh tenaga kesehatan.
Berdasarkan karakteristik daerah analisis lanjut ini
mendapatkan prevalensi hipertensi di pedesaan (32,9%),
yang berarti lebih rendah dari hasil penelitian di daerah rural
Sukabumi tahun 2000-2002 oleh FKUI yang menemukan
prevalensi sebesar 38,7%.10,12 Lebih tingginya prevalensi
hipertensi di Sukabumi mungkin disebabkan pola konsumsi
masyarakat Sukabumi yang selama ini dikenal lebih senang
mengonsumsi ikan asin, sementara pada analisis lanjut
Riskesdas 2007 data yang dianalisis adalah data nasional
dengan pola konsumsi masyarakat yang lebih heterogen,
dan risiko konsumsi makanan asin secara nasional tidak
bermakna. Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik
masih diperlukan analisis lebih lanjut antara lain analisis
hipertensi pada penduduk daerah pedesaaan di antara
kabupaten yang ada di Indonesia.
Hasil analisis mendapatkan faktor umur mempunyai
risiko terhadap hipertensi. Semakin meningkat umur
responden semakin tinggi risiko hipertensi. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian lainnya yaitu, penelitian Zamhir
Setiawan12, yang menemukan bahwa prevalensi hipertensi
makin meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Pada
umur 25-44 tahun prevalensi hipertensi sebesar 29%, pada
umur 45-64 tahun sebesar 51% dan pada umur >65 Tahun
sebesar 65%. Penelitian Hasurungan15 pada lansia menemukan bahwa dibanding umur 55-59 tahun, pada umur 60-64
tahun terjadi peningkatan risiko hipertesi sebesar 2,18 kali,
umur 65-69 tahun 2,45 kali dan umur >70 tahun 2,97 kali.
Tingginya hipertensi sejalan dengan bertambahnya umur,
disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darah
besar, sehingga lumen menjadi lebih sempit dan dinding
pembuluh darah menjadi kaku, sebagai akibat adalah
meningkatnya tekanan darah sistolik.13
Tingginya risiko pria untuk mengalami hipertensi
sebagaimana yang ditemukan dari hasil analisis ini, sejalan
dengan temuan Zambir Setiawan.12,15 Pria lebih banyak
mengalami kemungkinan hipertensi dari pada wanita,
seringkali dipicu oleh perilaku tidak sehat (merokok dan
konsumsi alkohol), depresi dan rendahnya status pekerjaan,
perasaan kurang nyaman terhadap pekerjaan dan
pengangguran. Demikian halnya pengaruh faktor pendidikan
dan pekerjaan. Hal ini diduga berkaitan dengan gaya hidup
yang berkaitan dengan status sosial. Mereka yang berpendidikan rendah berkaitan dengan rendahnya kesadaran
untuk berperilaku hidup sehat dan rendahnya akses terhadap
sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan masalah pekerjaan
diduga berkaitan dengan masalah psikologis yang berkaitan
dengan lingkungan pekerjaan.10-13,15-18
Pada beberapa penelitian potong lintang, banyak
ditemukan hubungan yang bertentangan antara merokok
dan hipertensi. Sebagian menemukan bahwa merokok dapat
meningkatkan tekanan darah, namun dipihak lain menemukan
merokok dapat menurunkan tekanan darah, sedangkan data
MONICA III menemukan bahwa tidak ada hubungan merokok
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dengan hipertensi.10 Hasil analisis lanjut Riskesdas 2007 ini
mendapatkan faktor merokok yang berisiko terhadap
hipertensi adalah pernah merokok, yang artinya perilaku
merokok dilakukan responden beberapa waktu sebelumnya.
Hal ini menunjukkan pengaruh merokok terhadap hipertensi
baru ditemukan setelah beberapa waktu kemudian. Risiko ini
terjadi akibat zat kimia beracun, misalnya nikotin dan karbon
monoksida yang dihisap melalui rokok yang masuk ke dalam
aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah
arteri dan mengakibatkan proses artereosklerosis dan tekanan
darah tinggi. Pada studi autopsi, dibuktikan kaitan erat antara
kebiasaan merokok dengan adanya arterosklerosis pada
seluruh pembuluh darah. Merokok juga meningkatkan
denyut jantung dan kebutuhan oksigen otot jantung.10,13,18
Pengaruh pola makan terhadap hipertensi masih
kontroversi dan belum diketahui dengan pasti.13 Penelitian
ini hanya mendapatkan konsumsi minuman bekafein yang
ditemukan berisiko hipertensi. Hal ini mungkin disebabkan
kualitas data pola konsumsi pada Riskesdas 2007 yang
cenderung subjektif karena belum diukur secara kuantitatif
(hanya diukur melalui frekuensi konsumsi). Di lain pihak
pengaruh pola makan kemungkinan berkaitan dengan
kegemukan. Menurut Sunyer,19 kelompok obes dan hiperkolesterol mempunyai risiko hipertensi yang lebih tinggi (2,9
kali dan 3,2 kali) dibandingkan yang normal. Risiko hipertensi
pada mereka yang obes ditemukan pada penelitian ini.
Melakukan aktivitas secara teratur (aktivitas fisik aerobik
selama 30-45 menit/hari) diketahui sangat efektif dalam
mengurangi risiko relatif hipertensi hingga mencapai 19%
hingga 30%. Begitu juga halnya dengan kebugaran kardio
respirasi rendah pada usia paruh baya diduga meningkatkan
risiko hipertensi sebesar 50%.13,14 Penelitian ini mendapatkan
hasil yang sejalan, yaitu adanya risiko hipertensi pada mereka
yang kurang aktifitas fisik.
Pengaruh stres juga masih kontroversi, pengaruhnya
diduga melalui aktivitas saraf simpatis yang dapat meningkatkan tekanan darah sebagai reaksi fisik bila sesorang
mengalami ancaman (fight or flight response).20-22 Tidak
ditemukannya risiko hipertensi pada mereka yang mengalami
stres pada penelitian ini kemungkinan karena perbedaan
jangka waktu pengumpulan data. Stres diukur untuk waktu
dua minggu terakhir dari hari pengumpulan data, sementara
hipertensi ditetapkan melalui pengukuran tekanan darah pada
hari pengumpulan data.
Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan pengukuran tekanan darah, prevalensi
hipertensi di Indonesia adalah 32,2%, sedangkan prevalensi
hipertensi berdasarkan diagnosis oleh tenaga kesehatan dan
atau riwayat minum obat hanya 7,8% atau hanya 24,2% dari
kasus hipertensi di masyarakat. Berarti 75,8% kasus hipertensi di Indonesia belum terdiagnosis dan terjangkau
pelayanan kesehatan. Faktor risiko hipertensi di Indonesia
adalah umur, pria, pendidikan rendah, kebiasaan merokok,
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konsumsi minuman berkafein >1 kali per hari, konsumsi
alkohol, kurang aktivitas fisik, obesitas dan obesitas abdominal.
Departemen Kesehatan, dalam hal ini Direktorat
Pengendalian Penyakit Tidak Menular perlu segera menanggulangi hipertensi di Indonesia secara efesien dan
efektif. Dinas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, Jawa
Timur, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, DI
Yogyakarta, Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, dan
Nusa Tengah Tenggara Barat, perlu memprioritaskan program pengendalian hipertensi di masyarakat. Program
pencegahan hipertensi sebaiknya dilakukan melalui
pengendalian obesitas, pengaturan pola makan keluarga,
gerakan peningkatan aktivitas fisik dan stop merokok untuk
menurunkan insidens hipertensi. Deteksi dini kasus di
masyarakat, dan peningkatan sarana/fasilitas pengobatan
hipertensi di Puskesmas juga perlu dilakukan untuk
menurunkan prevalensi hipertensi. Kemampuan tenaga
kesehatan dalam tatalaksana kasus hipertensi perlu ditingkatkan baik jangkauan maupun kualitas pelayanannya.
Pada Riskesdas selanjutnya yang akan dilakukan oleh
Badan Litbang Departemen Kesehatan RI, pengukuran
variabel konsumsi makanan dan aktivitas fisik perlu dilakukan
dengan metode yang lebih valid, misalnya melalui recall diet
24 jam individu untuk konsumsi dan penggunaan pedometer
untuk aktivitas fisik. Dengan demikian informasi yang
diperoleh lebih akurat.
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