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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Richzan 
Nim     : 70300118034 
Judul   : Hubungan Kualitas Tidur dengan Risiko Kejadian Hipertensi pada   
   Security di Kampus UIN Alauddin Makassar. 

 
 Security merupakan petugas keamanan yang menerapkan kerja shift 
dengan sistem penjadwalan pada periode tertentu. Salah satu risiko sistem kerja 
shift adalah berubahnya irama sirkadian pada pekerja. Perubahan sirkdian dapat 
menyebabkan gangguan tidur dan berpengaruh terhadap terjadinya hipertensi. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan 
kejadian risiko hipertensi pada security di Kampus UIN Alauddin Makassar. 
Desain penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif observasional analitik dengan 
pendekatan  case control. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 pada 
security di Kampus UIN Alauddin Makassar. Analisa data menggunakan uji 
statistik Chi square. Pengumpulan sampel menggunakan metode Purposive 
Sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner Pittsburg Sleep 
Quality Index (PSQI) untuk mengukur tekanan darah menggunakan alat 
sphygmomanometer Aneroid dan Stetoskop 
 Hasil penelitian menunjukkan dari 42 responden terdapat kualitas tidur 
buruk pada security yang hipertensi sebanyak 28 responden (96,5%), dan kualitas 
tidur baik sebanyak 1 responden (3,4%). untuk security yang tidak hipertensi 
didapatkan kualitas tidur buruk pada sebanyak 8 responden (61,5%) dan kualitas 
tidur baik 4 responden (38,5%). Dan dari hasil kualitas tidur dengan risiko 
kejadian hipertensi pada security di kampus UIN Alauddin Makassar 
menggunakan spss dengan uji Chi square diperoleh p-value sebesar 0,007 dengan 
taraf signifikan <0,05. Nilai p-value 0,007 lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha 
diterima Ho ditolak, didapatkan kekuatan hubungan sebesar OR:7,000.  
 Kesimpulan dari penelitian ini yakni ada hubungan yang signifikan antara 
kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi dengan kekuatan hubungan 7 kali 
berisiko terhadap kejadian hipertensi Pada security di kampus UIN Alauddin 
Makassar.  
 
Kata Kunci : Hipertensi, Kualitas Tidur, security 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hipertensi adalah suatu kondisi ketika terjadi tekanan darah meningkat di 

atas ambang batas normal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO (World 

Health Organization), batas tekanan darah yang dianggap normal adalah kurang 

dari 130/85 mmHg. Bila tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan atau diastolik 

≥90 mmHg dinyatakan hipertensi.(World Health Organization, 2019)    

 Berdasarkan data WHO tahun 2019  menunjukkan bahwa jumlah 

penderita hipertensi dewasa diseluruh Dunia pada tahun 2000 adalah 957-987 juta 

orang. Prevalensinya diduga akan semakin meningkat setiap tahunnya, sampai 

mencapai angka 1,56 milyar (60% dari populasi dewasa dunia) pada tahun 2025.  

Proporsi meningkat sejalan dengan bertambahnya usia, yaitu satu dari sepuluh 

pada usia 20-an dan 30-an sampai lima dari sepuluh orang berusia 50-an. Saat ini 

hipertensi masih menjadi masalah global di dunia, dimana WHO menempatkan 

hipertensi sebagai penyebab kematian nomor tiga di dunia (WHO, 2015). 

(Kemenkes RI, 2019) 

 Prevalensi hipertensi secara Global sebesar 22% dari total penduduk 

dunia. Pada Wilayah Afrika mempunyai prevalensi hipertensi sangat tinggi 

sebesar 27% sedangkan di Wilayah  Amerika serikat WHO memiliki prevalensi 

hipertensi yang terendah (18%). Tinjauan tren saat ini menunjukkan bahwa 

jumlah orang dewasa dengan hipertensi meningkat dari 594 juta pada tahun 1975 

menjadi 1,13 miliar pada tahun 2015, dengan peningkatan yang terjadi terutama di 
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Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Peningkatan ini terutama 

disebabkan oleh peningkatan faktor risiko hipertensi pada populasi ini. 

(Kemenkes RI, 2019) 

 Di Asia, tercatat 38,4 juta penderita hipertensi pada tahun 2000 dan 

diprediksikan menjadi 67,4 juta orang pada tahun 2025. Sedangkan Asia Tenggara 

berada di posisi ke-3 tertinggi dengan prevalensi sebesar sebesar 25% dari total 

penduduk. Prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran pada Riskesdas tahun 

2018 menyebutkan bahwa Indonesia mencapai 34,11% (Kemenkes RI, 2019). 

 Di Indonesia, mencapai 17,21% dari populasi penduduk dan kebanyakan 

belum terdeteksi. Menurut National Basic Health Survey prevalensi hipertensi di 

Indonesia adalah 8,7% pada kelompok usia 15 - 24 tahun, pada kelompok usia 25 

- 34 tahun adalah 14,7%, kelompok umur 35 - 44 tahun 24,8% usia 45 – 54 tahun 

35,6%,usia 55 – 64 tahun 45,9% untuk usia 65 - 74 tahun57,6% sedangkan diatas 

dari 75 tahun adalah 63,8%, dengan prevalensi hipertensi yang tinggi, tidak 

disadari bahwa jumlahnya bisa lebih tinggi lagi. Hal ini terjadi karena hipertensi 

dan komplikasinya, jumlahnya jauh lebih rendah daripada hipertensi yang 

asimtomatik (Riskesdas, 2018). 

 Pada tahun 2018 terdapat data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 

menunjukkan  jumlah penderita hipertensi sebanyak 142.571 orang dengan rincian 

yang jenis kelamin laki-laki sebanyak 54.749 orang dan jenis kelamin perempuan 

sebanyak 87.882 orang. Sementara itu, data dinas kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan pada tahun 2018, prevalensi Kabupaten tertinggi penderita tekanan darah 

tinggi atau hipertensi penduduk umur  ≥18 tahun di Sulawesi Selatan, yaitu 
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kabupaten Selayar 30,57%, Bulukumba 33,28%, Jeneponto 28,86% dan 

Kabupaten Gowa 31,92% (Riskesdas, 2018). 

 Prevalensi di Provinsi Sulawesi Selatan, kejadian prevalensi tekanan darah 

tinggi yang terukur pun cukup besar, yakni sebesar 34,11% ataupun se-pertiga 

bagian dari banyaknya masyarakat di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Selatan 

hipertensi urutan ketiga dari 10 penyakit yang ada di Makassar angka kejadian 

kasus hipertensi tidak jauh berbeda, yakni 29,97%. Angka Riskesdas tahun 2018 

juga menyampaikan kejadaian angka prevalensi tekanan darah tinggi (hipertensi) 

sebesar 33,72% untuk masyarakat pedesaan (Riskesdas, 2018). 

 Gangguan tidur juga dapat berpengaruh terhadap tekanan darah pada 

individu. Tekanan darah naik ketika seseorang kurang tidur, dan jika ini terus 

berlanjut dapat menyebabkan ke hipertensi(Martini,2018). Kriteria hipertensi 

yang digunakan untuk karakterisasi kasus mengacu pada kriteria diagnostik JNC 

VII 2003, yaitu hasil pengukuran tekanan darah sistolik ≥140 mmHg atau tekanan 

darah diastolik ≥90 mmHg (Martini, 2018).  

 Prevalensi gangguan pemenuhan kebutuhan tidur pada orang dewasa, 

terdiri dari sekitar 60% dari kelompok orang dewasa, keluhan mengalami 

kesulitan tidur sebanyak 40%, sering terbangun di malam hari sebanyak 10% dan 

sisanya gangguan pemenuhan tidur lain (Amir, 2016). Berdasarkan Journal 

Circulation, gangguan tidur dan gangguan bernapas saat tidur (sleep apnea) dapat 

mewakili kontributor potensial untuk inisiasi dan perkembangan penyakit 

kardiovaskular. Hasil data epidemologi (2015), didapatkan bahwa prevalensi 

gangguan kualitas tidur pada dewasa di Indonesia sekitar 49% atau 9,3 juta 
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dewasa. Dipulau Jawa dan Bali prevalensi gangguan kualitas tidur juga cukup 

tinggi sekitar 44% dari jumlah dewasa. Di Jawa Timur 45% dari jumlah dewasa 

mengalami gangguan tidur dimalam hari (Erizka Yulinda, 2017). 

 Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hubungan antara kualitas tidur 

dengan meningkatnya risiko hipertensi. Peneliti bernama Wang (2015) 

mengatakan tidur yang tidak kurang dilaporkan memiliki keterkaitan terhadap 

meningkatnya prevalensi hipertensi dan aktivitas sistem saraf simpatis. Namun, 

tidur yang berlebih juga dapat memberikan dampak risiko meningkatnya tekanan 

darah(Martini, 2018). Penelitian oleh Martini bahkan menyebutkan bahwa 

kualitas tidur memiliki pengaruh yang lebih tinggi dalam menyebabkan hipertensi 

daripada faktor lainnya seperti jenis kelamin dan usia. Pola tidur yang buruk 

disebutkan memiliki risiko menderita hipertensi 9,022 kali lebih tinggi dari pada 

orang dengan pola tidur yang baik (Martini, 2018). Dilihat dari penetilitan Wasim 

di India pada tahun 2014 mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

kualitas tidur dengan hipertensi melainkan lebih dipengaruhi oleh perbedaan 

etnik. 

 Satpam (security) adalah singkatan dari satuan pengamanan atau suatu 

kelompok petugas yang dibentuk oleh berbagai instansi yang melaksanakan 

pengamanan fisik dalam rangka menyelenggarakan sistem keamanan atau 

perlindungan di lingkungan kerjanya. Petugas security yang menerapkan kerja 

shift dengan sistem penjadwalan pada periode. Salah satu risiko kerja shift 

mengakibatkan berubahnya  irama sirkadian pada pekerja. Perubahan irama 

sirkadian dapat menyebabkan gangguan tidur dan berpengaruh terhadap kejadian 
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hipertensi. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Begani, RK kepada satpam 

(security) yang menggunakan sistem kerja shift menunjukkan bahwa gangguan 

tidur (52%) adalah dampak yang paling umum dan masalah lainnya yakni 

kelelahan (22%), di ikuti oleh stress (19%), dan gangguan nafsu makan (11%). 

Namun penelitian tersebut belum banyak dilakukan di indonesia. Sudah 

sepatutnya kita perhatian lebih diberikan kepada pekerja shift sebagai prospek 

yang sangat penting dalam kesehatan.(Erizka Yulinda, 2017). Menurut Fiona 

(2021) mengatakan bahwa sebanyak 94 orang  satpam/security yang bekerja shift 

merasa memiliki kualitas tidur yang rendah selama adanya shift malam. Sebanyak 

56 orang penjaga satuan pengamanan kerja shift dilaporkan memiliki waktu tidur 

3-5 jam dalam sehari (Febby, 2021). 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti berjumlah  13 

orang security di di Kampus UIN Alauddin Makassar. Dari 13 orang security ada 

6 orang yang mengalami ganguan tidur. Security mengatakan bahwa pekerjaannya 

yang menggunakan sistem kerja shift, ada yang kerja shift pagi 12 jam dan malam 

12 jam. Oleh karena itu dari hasil laporan satpam/security mengatakan bahwa 

yang ditimbulkan berupa masalah pola tidurnya. Gejala yang ditimbulkan berupa 

sulit untuk memulai tidur (Insomnia), lelah atau capek dan merasakan pusing. 

Sebagian Sercurity juga mengatakan bahwa waktu tidurnya 3-5 jam sehari, hal ini 

sangat jauh dari waktu tidur normal yang dianjurkan bagi kesehatan yaitu 7-8 jam 

dalam sehari. Hasil pegukuran Tekanan Darah  dilakukan peneliti sebanyak 13 

orang security diadapatkan hasil tekanan darah security sebanyak 7 orang 

mengalami hipertensi dengan tekanan darah 130/85 mmHg – 160/90 mmHg. 
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 Data yang berkunjung ke poliklinik di UIN Alauddin Makassar sepanjang 

tahun 2014 diperoleh data dengan persentase 38,2%  dari jenis penyakit yang ada 

adalah pasien penderita hipertensi. Rata-rata untuk penderita hipertensi adalah 

usia produktif termasuk pekerja Satpam/security(Rahmadhani, 2014). Kampus 

UIN Alauddin Makassar adalah salah satu lembaga yang senantiasa berusaha 

meningkatkan mutu pendidikan bangsa, yang berperan penting adalah tenaga 

pengajarnya (dosen) yang berkualitas dan juga sistem keamanan yang baik 

(Eriana, 2017). 

 Berdasarkan dari penelitian-penelitian yang dilakukan dan di cantumkan, 

dapat dilihat bahwa masih terdapat perbedaan pendapat mengenai ada atau tidak 

terkait hubungan kualitas tidur terhadap tekanan darah tinggi. Serta masih 

diperlukan penelitian mengenai hubungan kualitas tidur dengan kejadian 

hipertensi karena masih kurangnya penelitian mengenai hal tersebut di Indonesia. 

Pekerjaan yang banyak di masyarakat dan notabane memiliki pengaruh kualitas 

tidur pekerjaanya adalah pekerjaan seorang satuan pengamanan (security) yang 

memiliki pekerjaan sistem shift. Selain itu, studi tentang kualitas tidur terhadap 

Security sebelumnya belum pernah dilakukan di Kampus UIN Alauddin 

Makassar. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Hubungan 

Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada Security dii Kampus UIN 

Alauddin Makassar”. 

 

 



7 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : “adakah 

Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada Security Kerja 

Kampus UIN Alauddin Makassar ?” 

C. Hipotesis 

1. Ho: Tidak terdapat hubungan Kualitas Tidur dengan Risiko Kejadian 

Hipertensi pada security di Kampus UIN Alaudiin Makassar. 

2. Ha: Terdapat hubungan Kualitas Tidur dengan Risiko Kejadian Hipertensi 

pada security di Kampus UIN Alaudiin Makassar. 

D. Definisi Operasional 

 
Jenis 

Variabel 
Definsi Operasional Hasil Ukur Alat Ukur Skala 

Variabel 
Independen 
 
Kualitas 
Tidur 
 
 
 
 
 
 

Kualitas Tidur adalah 
kebiasaan individu 
terhadap tidur yang 
baik dan buruk 
selama 1 minggu 
terakhir 
yang berbagai 
komponen  
diantaranya adalah: 
penilaian subjektif 
lama tidur, gangguan 
tidur,penilaian laten 
tidur, disfungsi tidur 
pada siang hari, 
menilai efisiensi 
istirahat tidur. 

 

Setiap jawaban dari 7 
komponen pertanyaan 
kuisioner nantinya akan 
diinterpretasikan ke 
dalam skala jawaban 0-
3 lalu dijumlahkan. 
Total skor jawaban akan 
mengindikasikan 
kualitas tidur seseorang.  
-  Total skor ≤5 

mengindikasikan 
Kualitas tidur baik.  

- Total skor >5 
mengindikasikan 
Kualitas tidur 
buruk.(Ratih, 2017) 

 
 

 
 

Kuesioner  
Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI)  
 

Ordinal  
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Variabel 
Dependen 
 
Hipertensi 
 
 
 
 

Nilai tekanan darah 
pada Security di 
Kampus UIN 
Alauddin Makassar 
 
 
 
 

Nilai tekanan darah 
sistolik dan diastolik. 
 
- Tidak hipertensi jika 
<120 dan <80 mmHg ) 
- Hipertensi (Pre 
Hipertensi 130-139 
mmHg dan 80-89 
mmHg, Hipertensi 
tingkat 1 ≥ 
140-159 mmHg dan 90-
99 mmHg.(JNC, 2014, 
Nita Septiana, 2019) 
 

Stetoskop dan 
sphygomomanometer 
Aneroid dalam satuan 
mmHg  

Ordinal 

 
 

E. Kajian Pustaka 

 
N
o  

Judul  
Peneltian 

Nama 
Peneliti 

Tujuan Metode Hasil Perbedaan 
Penelitian  

 
1 
 
 
 

Pola Tidur 
yang Buruk 
Meningkatk
an Risiko 
Hipertensi 
(Poor Sleep 
Pattern 
Increases 
Risk of 
Hypertensio
n). (2018) 
 
 
 

Santi martini, 
shofa 
roshifani, 
fanni 
marzela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan dari 
penelitian ini 
untuk 
mengetahui 
suatu 
korelasi 
perilaku tidur 
yang buruk 
dapat 
meningkatka
n risiko 
kejadian 
hipertensi. 

menggunaka
n 
metode yang 
bersifat 
analitik. 
 

Pola tidur 
paling besar 
pengaruhnya 
terhadap 
perkembangan 
hipertensi 
dibandingkan 
dengan 
variabel lain 
yaitu usia dan 
jenis kelamin. 
Tak hanya itu, 
orang dengan 
pola tidur 
buruk 
memiliki 
kemungkinan 
9.022 kali 
lebih besar 
mengalami 
tekanan darah 
tinggi 
dibandingkan 
mereka yang 
pola tidurnya 
buruk. 
   tidur 

Yang membeakan 
dari penelitian saya 
adalah bagian 
Desain penelitian 
menggunkaan case 
control sedangkan 
dipenelitian saya 
menggunakan 
desain cross 
sectional. 
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nyenyak. 
 
 

2 
 
 

Hubungan 
Kualitas 
Tidur 
dengan 
Tekanan 
Darah 
Pada Pasien 
Prehipertensi 
Puskesmas 
Tarogong 
Garut 
(2019) 
 
 
 
 

Umar 
sumarna, 
udin rosidin, 
bambang 
aditya 
nugraha 
 
 

Tujuannya  
penelitian ini 
adalah untuk 
memutuskan 
sifat istirahat 
tidur pasien 
dengan 
tekanan. 
darah 
prehipertensi 

Metode 
deskriptif 
korelatif, 
yaitu 
mencari 
hubungan 
antara dua 
variabel 
dengan 
rancangan 
cross 
sectional 
study. 

terdapat 
hubungan 
yang 
signifikan 
antara kualitas 
tidur dengan 
tekanan darah 
dengan pValue 
= 0,047, 
artinya 
semakin buruk 
kualitas tidur 
seseorang, 
semakin tinggi 
pula tekanan 
darahnya. 
Maka 
disarankan 
supaya 
responden 
memperbaiki 
kualitas 
tidurnya 
karena 
peningkatan 
tekanan darah 
setiap saat 
selalu 
mengancam 
akibat kualitas 
tidur buruk. 

Yang membedakan 
dai penetian saya 
adalah Variabel 
penetian ini 
berfokus pada 
pasien 
prehipertensi, 
sedangkan yang 
diharapkan dalam 
penelitian ini 
adalah risko 
kejadian hipertensi 

 
3 
 

Risiko 
Hipertensi 
Pada Orang 
Dengan Pola 
Tidur Buruk 
(Studi di 
Puskesmas 
Tanah 
Kalikedindin
g Surabaya) 
(2018) 
 
 
 

Shofa 
roshifanni 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
menganalisis 
hubungan 
antara pola 
tidur dengan 
kejadian 
hipertensi 
dan 
mengidentifi
kasi faktor 
risiko 
hipertensi 
pada orang 
yang 

Menggunaka
nn metode 
analitik yang 
mencoba 
menggali 
bagaimana 
dan mengapa 
fenomena itu 
terjadi tanpa 
memberikan 
perlakuan 
atau 
intervensi 
pada subyek 
penelitian. 
Ada 

Ada hubungan 
antara desain 
istirahat tidur 
responden 
dengan 
kejadian 
hipertensi di 
Puskesmas 
Tanah 
Kalikewall 
Surabaya p = 
0,000 (p < a). 
Koefi sien 
koneksi r = 
0,446 benar-
benar 

Yang membedakan 
dari penelitian saya 
adalah Penetian ini 
berfokus pada tidur 
baik dan buruk. 
Sedangkan penetian 
ini berfokus pada 
Kualitas tidur 
dengan kejadian 
hipertensi di 
kampus UIN 
Alauddin 
Makassar. 
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mempunyai 
pola tidur 
buruk di 
Puskesmas 
Tanah 
Kalikedindin
g Surabaya. 

hubungan 
antara 

bermaksud 
bahwa ada 
hubungan 
kritis 
hubungan 
yang kuat 
antara desain 
istirahat tidur 
responden dan 
terjadinya 
hipertensi di 
Puskesmas 
Tanah 
Kalikewall 
Surabaya. 

 
4 
 

Hubungan 
Kualitas 
Tidur 
dengan 
Tekanan 
Darah pada 
Pelajar 
Kelas 2 
SMA Negeri 
10 Padang. 
(2017) 
 
 

Mohd lutfi, 
syaiful azmi, 
erkadius  
 

penelitian 
untuk 
menentukan 
hubungan 
antara 
kualitas tidur 
dengan 
tekanan 
darah pada 
pelajar kelas 
2 SMA 
negeri 10 
padang. 
(2017) 
 

Rancangan 
penelitian 
yang 
digunakan 
adalah 
penelitian 
deskriptif 
analitik 
dengan 
desain 
crosssectiona
l. 
Sampel 
penelitian ini 
adalah 153 
orang 
siswa kelas 2 
SMA Negeri 
10 Padang 
yang 
termasuk 
kriteria 
inklusi dan 
eklusi. 

Hasil 
penelitian 
didapatkan 
rata-rata 
tekanan darah 
sistolik sebesar 
114,28 mmHg 
dan diastolik 
sebesar 73.13 
mmHg. 
Artinya rata-
rata tekanan 
darah sistolik 
dan diastolik 
pada penelitian 
ini lebih tinggi 
daripada 
penelitian 
Angkat 
(2009), dengan 
responden 
dengan umur 
15-17 tahun 
yang memiliki 
rata-rata 
tekanan darah 
sistolik dan 
diastolik 
sebesar 110,25 
mmHg dan 
72,14 mmHg. 
Terdapat 
hubungan 
antara kualitas 
tidur 

Yang membedakan 
dari penelitian saya 
adalah dibagian 
metode penelitian 
yang digunakan 
daiamana penelitian 
ini menggunakan 
metode kuantitatif 
observasional 
analtik 
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dengan 
tekanan darah 
pada pelajar 
kelas 2 di 
SMA 
Negeri 10 
Padang. 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 

 Hubungan 
Pola Tidur 
Dengan 
Hipertensi 
Pada Lansia 
Di Panti 
Jompo 
Welas Asih 
Singaparna 
Kabupaten 
Tasikmalaya
. 
(2021) 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mamay 
sugiharti, 
lina marlina, 
rifki 
purnama 
 
 
 
 
 
 
 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
mengetahui 
gambaran 
hubungan 
antara pola 
istirahat tidur 
dengan 
hipertensi 
pada lansia 
di Panti 
Welas Asih 
Singaparna 
Kabupaten 
Tasikmalaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metode yang 
digunakan 
dalam 
penelitian ini 
adalah 
metode 
deskriftif 
korelasional, 
yang 
bertujuan 
membuat 
deskripsi 
atau 
gambaran 
tentang suatu 
keadaan 
secara 
objektif dan 
menelaah 
hubungan 
antara dua 
variabel pada 
suatu situasi 
atau 
kelompok 
subjek 
 
 
 

Terdapat 
hubungan 
yang sangat 
besar antara 
pola istirahtat 
tidur dengan 
hipertensi pada 
lansia di Panti 
Welas Asih 
Singaparna 
Kabupaten 
Tasikmalaya 
pada tahun 
2020 dengan 
nilai p 0,000. 
 

Peneltian ini 
berfokus pada 
lansia panti jomp 
sedangkan dalam 
penelitian ini usia 
produktif yang 
masih kerja sebagai 
security di kampus 
UIN Alauddin 
Makassar dan 
desain penelitian 
yang berbeda 
dimana penetian ini 
menggunakan 
deskriptif 
korelasional 
sedangkan 
penelitian saya 
mengguanakan 
kuantitatif 
observasional 
ananlitik  
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6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hubungan 
Kualitas 
Tidur dan 
Pola Makan 
(diet dash) 
dengan 
Kejadianpen
yakit 
Hipertensi 
pada Usia 
Dewasa 
Muda di 
Puskesmas 
simbarwarin
gin 
kecamatan 
trimurjo 
kabupaten 
Lampung 
tengah 
provinsi 
lampung 
(2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shelly 
novitri,Toni 
Prasetya,Ika 
artini 
 

Tujuan 
penelitian ini 
untuk 
mengetahui 
hubungan 
kualitas tidur 
dan pola 
makan (diet 
dash) dengan 
kejadian 
penyakit 
hipertensi 
pada usia 
dewasa muda 
di Puskesmas 
Simbarwarin
gin 
kecamatan 
Trimurjo, 
Kabupaten 
Lampung 
Tengah, 
provinsi 
lampung 

Metode 
sampling 
yang 
digunakan 
pada 
penelitian ini 
adalah 
Teknik 
pengujian ini 
sampel pada 
penelitian 
menggunaka
n accidental 
sampling 
pada 
responden di 
Puskesmas 
Simbarwarin
gin 
Kecamatan 
Trimurjo 
Kabupaten 
Lampung 
Tengah, 
provinsi 
lampung 

 

maka hasilnya 
dapat dianggap 
bahwa 
sebagian besar 
desain lainnya 
responden <8 
jam ke atas 
sebanyak 35 
orang (60,3%), 
sebagian besar 
pola makan 
tidak sesuai 
sebanyak 39 
orang (67,2%), 
dan sebagian 
besar 
responden 
memiliki 
hipertensi 
derajat 1 ke 
atas sebanyak 
37 orang 
(63,8%) 

Penelitian ini 
berfokus pada pola 
makan pada asien 
hipertensi 
sedangkan 
penenltian berfkous 
pada pola tidur 
dengan risiko  
kejadian hipertensi 

7 
 
 
 
 
 
 

Faktor-
Faktor Yang 
Mempengaru
hi Kejadian 
Hipertensi 
Pada Lansia 
Di 
Puskesmas 
Pijorkoling 
Kecamatan 
Padangsidim
puan 
Tenggara 
Kota 
Padangsidim
puan (2021) 
 
 

Seri hafni, 
razia begum 
suroyo, 
jitasari 
tarigan 
sibero, 
zuraidah 
nasution, 
mayang 
wulan. 
 

Tujuan 
penelitian 
adalah untuk 
mengetahui 
Faktor-
Faktor Yang 
Mempengaru
hi Kejadian 
Hipertensi 
Pada Lansia 
Di 
Puskesmas 
Pijorkoling 
Kecamatan 
Padangsidim
puan 
Tenggara 
Kota 

menggunaka
n metode 
campuran 
(Mixed 
Method), 
yaitu metode 
yang 
memadukan 
pendekatan 
kualitatif dan 
kuantitatif 
dalam hal 
metodologi 
(seperti 
dalam tahap 
pengumpulan 
data), dan 
kajian model 

Hasil penetian 
ini adalah  
Tidak ada 
pengaruh 
antara 
orientasi, 
riwayat 
keturunan/hipe
rtensi, 
kebiasaan 
merokok, 
penyakit 
penyerta 
(diabetes 
mellitus), 
kelebihan 
berat badan, 
terhadap 

Dalam penelitian 
ini mencari faktor 
faktor kejadian 
hipertensi 
sedangkan 
penelitian ini 
berfokus pada 
hubungan pola 
tidur dengan 
kejadian hipertensi 
pada security di 
kampus UIN 
Alauddin 
Makassar. 
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Padangsidim
puan. 

campuran 
memadukan 
dua 
pendekatan 
dalam semua 
tahapan 
proses 
penelitian. 

kejadian 
hipertensi pada 
lansia di 
Puskesmas 
Pijorkoling 
Kecamatan 
Padangsidimp
uan Tenggara 
Kota 
Padangsidimp
uan. Ada 
pengaruh 
antara 
penggunaan 
makanan 
pedas 1 
kali/hari, 
kecenderungan 
praktik, dan 
pola istirahat 
terhadap 
kejadian 
hipertensi pada 
lansia di 
Puskesmas 
Pijorkoling 
Kecamatan 
Padang 
Sidimpuan 
Kota 
Padangsidim 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

       Diketahuinya Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian 

Hipertensi Pada Security Di Kampus UIN Alauddin Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a) Diketahuinya kualitas tidur pada security di kampus UIN Alauddin 

Makassar. 

b) Diketahuinya tekanan darah pada security di kampus UIN Alauddin 

Makassar. 

c) Diketahuinya hubungan kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian 

Hipertensi Pada Security di kampus UIN Alauddin Makassar. 

G. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman 

dalam melaksanakan penelitian yang sejenis.  

2.  Bagi Institusi 

a.  Sebagai bahan penambahan karya ilmiah pada bagian ilmu kesehatan. 

b.  Menambah informasi dan wawasan keperawatan tentang risiko kejadian 

hipertensi. 

3.  Bagi Masyarakat  

 Sebagai sumber informasi dan motivasi bagi para warga terkhsusus bagi 

pelajar untuk menurunkan mengatasi risiko kejadian hipertensi. 
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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Hipertensi 

1. Definisi Hipertensi 

 Tekanan darah adalah kekuatan atau tekanan peredaran (sirkulasi) darah 

yang diberikan terhadap dinding pembuluh darah yang keluar dari jantung 

(pembuluh arteri) ke seluruh tubuh. Tekanan darah adalah penekanan pada darah 

secara paksa yang ditujukan untuk melawan dari dinding pembuluh. Oleh karena 

itu di katakan hipertensi karena kondisi peredaran darah terlalu tinggi (AHA, 

2016). 

 Hipertensi merupakan perumpamaan dari tekanan yang berlebihan bagi 

darah untuk melewati dinding pembuluh darah(AHA, 2016). Hipertensi adalah 

suatu keadaan yang dialami oleh seorang pasien dengan peningkatan tekanan 

darah di atas ambang normal, baik tekanan darah sistolik maupun diastolik. Di 

Indonesia, hipertensi merupakan penyebab kematian ketiga setelah stroke,dan 

tuberchulosis (Ayukhaliza, 2020). 

 Yang dimaksud hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan 

tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 

90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam kondisi 

cukup istirahat/tenang. meningkatnya tekanan darah yang berlangsung dalam 

jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal 

ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke) jika 

tidak dikenali sejak dini dan mendapatkan penanganan yang baik. Banyak 
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penderita hipertensi dengan tekanan darah tidak terkontrol dan jumlahnya terus 

bertambah. Untuk itu, diperlukan dukungan semua pihak, baik dari spesialis dari d 

berbagai bidang peminatan hipertensi, pemerintah, maupun daerah setempat 

diperlukan agar hipertensi dapat dikendalikan (Kemenkes RI, 2019). 

2. Fisiologi Tekanan Darah 

 Dua penentu mendasar tekanan darah pembuluh darah rata-rata adalah 

curah jantung dan resistensi perifer total. Curah jantung merupakan volume darah 

yang dipompa oleh tiap ventrikel per menit dan dipengaruhi oleh volume 

sekuncup (volume darah yang dipompa oleh setiap ventrikel psetiap detik) dan 

frekuensi jantung. Resistensi merupakan ukuran hambatan terhadap aliran darah 

melalui suatu pembuluh yang ditimbulkan oleh friksi antara cairan yang mengalir 

dan dinding pembuluh darah yang stationer. Resistensi bergantung pada tiga 

faktor yaitu, viskositas (kekentalan) darah, panjang pembuluh, dan jari-jari 

pembuluh. Tekanan arteri rata-rata secara terus menerus diperiksa oleh 

baroreseptor yang diperantarai secara otonom dan mempengaruhi jantung dan 

pembuluh darah untuk menyesuaikan curah jantung dan resistensi perifer total 

untuk mengembalikan rekanan tekanan peredaran darah ke normal. Reseptor 

terpenting yang berperan dalam yang konsisten adalah sinus karotikus dan 

baroreseptor aorta (Inun M, 2016).  

3. Etiologi Hipertensi  

  Adapun klasifikasi hipertensi, yakni: 

a. Hipertensi Primer/Hipertensi Esensial 
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         Hipertensi dengan penyebab  tidak diketahui (idiopatik), meskipun dikaitkan 

dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak (inaktivitas) dan diet 

makan. Terjadi pada sekitar 90% pasien dengan hipertensi. 

b. Hipertensi Sekunder/Hipertensi Non Esensial 

 Hipertensi dengan penyebab diketahui. Pada sekitar 5-10% penderita 

hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal. Pada sekitar 1-2%, pengaruhnya 

adalah masalah hormonal atau memakai obat-obat tertentu (misalnya pil 

Kontrasepsi) (Kemenkes RI, 2015). 

 Bagi kebanyakan besar pasien dengan hipertensi, alasannya belum 

diketahui. Ini diklasifikasikan sebagai hipertensi primer atau esensial. Sebagian 

kecil pasien memiliki penyebab spesifik darah tinggi yang diklasifikasikan 

sebagai hipertensi sekunder. Lebih dari 90% pasien dengan hipertensi memiliki 

esensial. Hipertensi esensial tidak dapat dipulihkan, namun dapat dikontrol 

dengan pengobatan yang tepat (perubahan gaya hidup dan penggunaan resep obat-

obatan). Faktor hereditas mungkin berperan penting dalam peningkatan hipertensi 

primer/esensial. Hipertensi akan berkembang secara perlahan di tahun-tahun 

berikutnya. Dibwah dari 10% pasien dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi 

sekunder. Hipertensi sekunder disebabkan oleh kondisi penyakit atau obat-obatan. 

Mengendalikan kondisi medis yang mendasarinya. Penyebab hipertensi sekunder 

paling umum, hipertensi dikaitkan dengan masalah penyakit ginjal seperti ginjal 

kronis (PGK) (CDC, 2020). 
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4. Patofisiologi Hipertensi 

 Sebab  terjadinya hipertensi dapat dilihat dari tekanan darah arteri sistemik 

yang adalah hasil perkalian total resistensi/ tahanan perifer dengan curah jantung 

(cardiac output). Hasil Cardiac Output didapatkan melalui perkalian antara stroke 

volume (volume darah yang dipompa dari ventrikel jantung) dengan hearth rate 

(denyut jantung). Isi sekuncup jantung sendiri dipengaruhi oleh preload, afterload, 

dan kontraktilitas miokardium (Muh Anwar, 2015). 

 Preload merupakan derajat peregangan serabut miokardium segera 

sebelum kontraksi. Peregangan serabut miokardium bergantung pada volume 

darah yang meregangkan ventrikel pada akhir-diastolik. Aliran balik darah vena 

ke jantung menentukan volume akhir diastolik ventrikel. Mengalami Peningkatan 

aliran balik vena meningkatkan volume akhir-diastolik ventrikel, yang kemudian 

memperkuat peregangan serabut miokardium. Mekanisme Frank-Starling 

menyatakan bahwa dalam batas fisiologis, apabila semakin besar peregangan 

serabut miokardium pada akhir-diastolik, maka semakin besar kekuatan kontraksi 

pada saat diastolik (Muh Anwar, 2015). 

 Afterload dapat didiartikan sebagai tegangan serabut miokardium yang 

harus terbentuk untuk kontraksi dan pemompaan darah. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi afterload dapat dijelaskan dalam versi sederhana persamaan 

Laplace yang menunjukkan bila tekanan intraventrikel meningkat, maka akan 

terjadi peningkatan tegangan dinding ventrikel. Persamaan ini juga menunjukkan 

hubungan timbal balik antara tegangan dinding dengan ketebalan dinding 
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ventrikel, tegangan dinding ventrikel menurun bila ketebalan dinding ventrikel 

meningkat. 

 Kontraktilitas adalah penentu ketiga pada volume sekuncup. Kontraktilitas 

merupakan perubahan kekuatan kontraksi yang terbentuk tanpa tergantung pada 

perubahan panjang serabut miokardium. Peningkatan kontraktilitas merupakan 

hasil intensifikasi hubungan jembatan penghubung pada sarkomer. 

 Hipertensi juga dimulai dengan atherosclerosis dan gangguan struktur 

anatomi pembuluh darah peripher yang berlanjut dengan kekakuan pembuluh 

darah. Kekakuan pembuluh darah disertai dengan penyempitan dan kemungkinan 

pembesaran plaque yang menghambat gangguan peredaran darah peripher. 

Kekakuan dan kelambanan aliran darah menyebabkan beban jantung bertambah 

berat yang akhirnya dikompensasi dengan peningkatan upaya pemompaan jantung 

yang akhirnya memberikan gambaran peningkatan tekanan darah dalam system 

sirkulasi darah (Bustan M.N, 2016). 

5. Manifestasi Klinis Hipertensi 

 Hipertensi sulit dideteksi oleh seseorang sebab hipertensi tidak memiliki 

tanda/ gejala khusus. Gejala-gejala yang mudah untuk diamati seperti terjadi pada 

gejala ringan yaitu pusing atau sakit kepala, cemas, wajah tampak kemerahan, 

tengkuk terasa pegal, telinga berdengung, sulit tidur, sesak napas, rasa berat di 

tengkuk, mudah lelah, mata berkunang-kunang, mimisan (keluar darah di hidung 

dan cepat marah (emosional) (Ignatavicus, 2017). Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: 
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َرَعِة ، إِنََّما الشَِّديدُ الَّ لَْيَس  ِديدُ بِالصُّ ِذى يْمِلُك نَْفَسهُ ِعْندَ اْلغَضَ الشَّ  

Terjemahnya: 
Bukanlah orang kuat (yang sebenarnya) dengan (selalu mengalahkan 
lawannya dalam) pergulatan (perkelahian), tetapi tidak lain orang kuat (yang 
sebenarnya) adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah” (HR 
Al-Bukhari) (Imam An-nawawi, 2010). 
 

            Selain itu, hipertensi memiliki tanda klinis yang dapat terjadi, diantaranya 

adalah (Smeltzer S.C, 2015): 

a) Pemeriksaan fisik dapat mendeteksi bahwa tidak ada abnormalitas lain 

selain tekanan darah tinggi. 

b)  Perubahan yang terjadi pada retina disertai hemoragi, eksudat, 

penyempitan arteriol, dan bintik katun-wol (cotton-wool spots) (infarksio 

kecil), dan papiledema bisa terlihat pada penderita hipertensi berat. 

c) Gejala biasanya mengindikasikan kerusakan vaskular yang saling 

berhubungan dengan sistem organ yang dialiri pembuluh darah yang 

terganggu. 

d)  Dampak yang sering terjadi yaitu penyakit arteri koroner dengan angina 

atau infark miokardium. 

e) Terjadi Hipertrofi ventrikel kiri dan selanjutnya akan terjadi gagal 

jantung. 

f)  Perubahan patologis bisa terjadi di ginjal (nokturia, peningkatan BUN, 

serta kadar kreatinin). 

g) Terjadi gangguan serebrovaskular (stroke atau serangan iskemik transien 

[TIA] yaitu perubahan yang terjadi pada penglihatan atau kemampuan 
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bicara, pening, kelemahan, jatuh mendadak atau hemiplegia transien atau 

permanen (Smeltzer S.C, 2015). 

6. Faktor-Faktor Risiko Hipertensi  

a. Faktor Risiko Hipertensi yang Tidak Dapat Dimodifikasi/ tida dirubah : 

1) Usia 

 Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin besar 

kemungkinan seseorang untuk menderita hipertensi. Seiring, 

bertambahnya usia, pembuluh darah secara bertahap terus kehilangan 

elastisitasnya sehingga mampu memicu pada peningkatan tekanan darah 

(AHA), 2016). Terdapat satu gejala yang khas pada tekanan darah seiring 

bertambahnya usia karena risiko hipertensi menjadi lebih besar. Oleh 

sebab itu, kebutuhan perawatan hipertensi kepada orang yang lebih tua 

juga berbeda. Salah satu studi menunjukkan prevalensi hipertensi pada 

orang dewasa di Afrika sekitar dua hingga empat kali lebih banyak dari 

pada orang remaja (Weber, 2019). 

2) Jenis Kelamin  

 Secara klinis tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari tekanan 

darah pada anak laki-laki dan perempuan. Setelah pubertas pria 

cenderung memiliki tekakanan darah yang lebih tinggi. Setelah 

menopause, wanita cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi 

dibandingkan pria dengan usia yang sama (Potter, P.A & Perry, 2010). 
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3) Riwayat Keluarga  

 Individu yang memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi, 

beresiko tinggi terkena penyakit hipertensi. Faktor genetik ini tidak dapat 

dikontrol, jika memiliki riwayat keluarga dengan tekanan darah tinggi. 

Jika orang tua atau kerabat dekat memiliki tekanan darah tinggi, risiko 

menderita hipertensi semakin meningkat (AHA, 2016). 

 Salah satu penelitian di wilayah Miyun, China menunjukkan 

bahwa seseorang dengan riwayat keluarga hipertensi empat kali lebih 

berisiko mendorong hipertensi (Liu et al., 2015). Riwayat klinis keluarga 

juga menyediakan informasi mengenai risiko kondisi langka yang 

disebabkan adanya mutasi gen (NIH, 2020). 

4) Etnis  

 Ada perbedaan tekanan darah pada orang yang kulit hitam dan 

kulit putih. Peningkatan hipertensi antara orang yang berkulit hitam 

belum diketahui penyebabnya, tetapi peningkatan tersebut terkait dengan 

dikaitkan dengan kadar renin yang lebih rendah, sensitivitas yang lebih 

berperan terhadap vasopressin, asupan garam yang tinggi, dan tingginya 

stress lingkungan (M.Black Joyco, 2014). 

b. Faktor Resiko Hipertensi dapat dimodifikasi/ Yang Dapat Dirubah : 

1) Stress  

 Stress merupakan kodisi yang paling sering dialami oleh setiap 

orang. Stress meningkatkan resistensi vaskuler perifer dan hasil 

kardiovaskular serta menstimulasi aktivitas system saraf simpatis. Pada 
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saat stres, tubuh akan merasakan ketidaknyamanan emosional. Ketika 

stress, tubuh merespon dengan melepaskan hormon kortisol dan 

adrenalin ke dalam darah. Kemudian, sebuah respons psikopatologis, 

“melawan atau lari (figh or fligh)” di prakarsai dalam tubuh. (M.Black 

Joyco, 2014) 

2) Diabetes  

 Diabetes mampu mempercepat ateroklerosis dan menyebabkan 

hipertensi karena kerusakan pada pembuluh darah (Elsevier,2014). 

Diabetes dapat menyebabkan tertumpuknya gula di dalam darah sehingga 

menyebabkan  peningkatan tekanan darah yang akan berujung pada 

risiko penyakit jantung (CDC,2020). Resistensi insulin adalah salah satu 

alasan paling umum untuk hipertensi pada pasien diabetes.(CDC, 2020) 

3) Obesitas  

  Obesitas atau kelebihan berat badan adalah masalah malnutrisi 

yang sangat sering didapat di beberapa negara berkembang. Beberapa 

penelitian telah membuktikan bahwa obesitas berhubungan dengan 

peningkatan tekanan darah (Dua et al., 2014). Obesitas bisa menyebabkan 

beberapa mekanisme dalam tubuh yang berkontribusi dalam peningkatan 

tekanan darah. Mekanisme tersebut adalah dislipidemia dan aterosklerosis 

kelebihan berat badan mampu memberikan beban besar pada jantung serta 

sistem peredaran darah yang dapat menyebabkan masalah kesehatan 

serius. Hal ini juga dapat terjadi peningkatan risiko terjadinya hipertensi. 

(AHA, 2016) 
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4) Konsumsi Natrium (Sodium)  

  Salah satu variabel penting yang diperlukan tubuh adalah natrium 

(sodium). Natrium adalah nutrisi esensial yang diperlukan untuk 

mengimangi plasma darah, keseimbangan asam basa, transmisi saraf 

impuls dan normalisasi fungsi sel (Prihatini S, 2016). Kelebihan Natrium  

berkaitan dengan peningkatan tekanan darah. Penyalur utama konsumsi 

sodium sangat bergantung pada budaya dan kebiasaan konsumsi pangan di 

masyarakat. WHO menyarankan konsumsi natrium untuk orang dewasa 

dengan batas dua gram/hari (setara dengan lima gram garam setiap hari). 

Penggunaan natrium yang tinggi dan peningkatan tekanan darah berkaitan 

dengan penympanan air dalam tubuh, perlawanan sistem perifer, 

perubahan gerakan simpatetik serta modulasi saraf autonom dan sistem 

peredaran darah (Andera Grillo, 2019). 

5) Merokok 

      Salah satu variabel penyebab risiko hipertensi yaitu merokok. Merokok 

bisa mmbahayakan pembuluh darah serta menyebabkan menebal dan 

berkembang lebih sempit/kecil. Hal ini juga membuat jantung menjadi 

berdetak lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah (CDC, 2018). 

Tercatat lebih dari 5000 komponen bahan senyawa kimia dalam rokok. 

Banyak di antaranya sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Seperti 

karbon monoksida dan nikotin dalam rokok. Karbon monoksida adalah gas 

tidak aman yang dihirup saat merokok. Gas karbon monoksida masuk ke 

dalam paru-paru dan dipindahkan ke sistem sirkulasi. Karbon monoksida 
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dapat mengurangi berapa banyak oksigen dalam sel darah merah. Ini juga 

meningkatkan jumlah kolesterol yang disimpan di lapisan arteri. Semakin 

lama, arteri semakin mengeras dan menyebabkan hipertensi. (AHA), 2016) 

6) Mengomsumsi Minuman Alkohol Berlebih 

      Minum alkohol yang berlebihan berpotensi meningkatan tekanan 

peredaran darah secara drastis. Minuman keras (Alkohol) dapat 

menyebabkan dampak yang sama dengan karbon dioksida yang keduanya 

dapat meningkatkan keasaman darah menjadi kental serta jantung dipaksa 

untuk memompa. Tidak hanya itu, minum alkohol dapat mempengaruhi 

pada perkembangan produksi hormon kortisol dalam darah sehingga 

pergerakan rennin-angiotensin aldosteron system (RAAS) mengalami 

peningkatan dan membuat tekanan darah meningkat. (Jayanti I , Wiradny 

ani NK, 2017) 

7) Aktivitas Fisik 

       Pada saat seseorang tidak melakukan pergerakan fisik yang cukup 

sebagai pelengkap dari gaya hidupnya akan meningkatkan tekanan darah 

tinggi. Aktivitas fisik yang tepat sangat baik untuk kesehatan jantung dan 

sistem peredaran darah (AHA), 2016). Latihan fisik didefinisikan sebagai 

aktivitas yang dilakukan secara terencana dan teratur seperti berlari, berjalan  

kaki, push up, peregangan, ekstensi, dan lain-lain. Olahraga memiliki arti 

berupa pergerakan fisik yang terstruktur dan terencana mengikuti regulasi 

yang berlaku. Ini tidak hanya direncanakan untuk alasan kesehatan tetapi 
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untuk memperoleh prestasi. Contoh adalah sepak bola, bulu tangkis, basket-

ball,renang dan lain-lain (Kemenkes RI, 2015). 

8) Kualitas Tidur 

  Tekanan darah dapat terjadi karena beberapa faktor risiko yaitu 

keturunan keluarga, kebiasaan hidup yang buruk, pola makan yang kurang 

baik dan waktu atau kualitas tidur yang buruk. Dalam kondisi gangguan 

tidur, tubuh cenderung memiliki tingkat metabolisme yang tinggi, sehingga 

membutuhkan begitu banyak glukosa sebagai bahan bakar pembentuk 

energi. Kortisol mengakomodasi kebutuhan glukosa yang meningkat. 

Tekanan darah dan denyut kardiovaskular biasanya menunjukkan beragam 

diurnal. Selama tidur, nokturnal dip terjadi di kedua tekanan darah dan detak 

jantung, yang tetap rendah hingga bangun.     

    Gangguan tidur dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas simpatis dan 

peningkatan rata-rata tekanan darah dalam rentag waktu 24 jam. Dengan 

cara ini, kebiasaan pembatasan tidur dapat menyebabkan peningkatan 

aktivitas sistem saraf simpatis yang berkepanjangan. Kualitas tidur yang 

buruk dapat mengakibatkan peningkatkan aktivitas simpatis dan 

peningkatan rata-rata tekanan darah dan heart rate selama 24 jam. Oleh 

karena itu, kebiasaan batasan tidur yang mengakibatkan gangguan tidur, dan 

dapat menyebabkan peningkatan gerakan sistem saraf simpatik yang 

berkepanjangan (Gangwsich Al, 2015). 
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9) Komplikasi 

        Hipertensi dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi antara 

lain kerusakan jantung dan stroke, dan gagal ginjal (Triyanto, 2014). 

7. Klasifikasi Tekanan Darah  

 Berdasarkan petunjuk hipertensi American College of Cardiology 

(ACC)/American Heart Association (AHA) tahun 2017, tekanan darah 

diklelompokkan menjadi normal, meningkat (elevated), hipertensi stadium 1 dan 

2. Klasifikasi hipertensi stadium 1 diubah dari sebelumnya karena data risiko 

penyakit jantung dengan sistol/diastol, perubahan gaya hidup untuk menurunkan 

tekanan darah, dan studi acak terkontrol mengenai obat-obatan antihipertensi. 

Risiko penyakit jantung meningkat progresif pada tekanan darah 130-139/85-89 

mmHg dibandingkan dengan <120/80 mmHg.4 Indonesia sampai saat ini masih 

mengacu pada kriteria hipertensi dari Joint National Committee (JNC) VII. 

Berdasarkan petunjuk hipertensi JNC VII tahun 2003, tekanan darah 

diklasifikasikan menjadi tidak hipertensi atau normal, prehipertensi, hipertensi 

stadium 1 dan 2. (Adrian dan Tommy, 2019). 

 Pengelompokan tekanan darah pada orang dewasa (18 tahun dan lebih tua) 

didasarkan pada rata-rata dua atau lebih yang diukur dengan benar. Jika tekanan 

darah sistolik dan nilai tekanan darah diastolik jatuh ke dalam kategori yang 

berbeda, klasifikasi keseluruhan ditentukan berdasarkan pada lebih tinggi dari dua 

tekanan darah. Tekanan darahnya diklasifikasikan menjadi satu dari empat 

kategori: normal, prehipertensi, hipertensi tahap 1 dan hipertensi tahap 2. 

Prehipertensi tidak dianggap penyakit, tetapi mengidentifikasi mereka yang 
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cenderung berkembang ke tahap 1 atau tahap 2 hipertensi di masa depan.  (JNC 8), 

2015) 

Tabel klasifikasi data tabel Tekanan Darah sistolik dan diastolik :  

Klasifikasi Tekanan 

Darah 

Tekanan Darah Sistolik 

(mmHg) 

Tekanan Darah Diastolik 

(mmHg) 

Normal <120 Dan <80 

Prehipertensi  130-139 Atau 80-89 

Hipertensi tingkat 1 140-159 Atau 90-99 

Hipertensi tigkat 2 ≥160 Atau ≥ 100 

(Klasifikasi hipertensi menurut JNC VIII Sumber : (American Heart Association 

(AHA), 2016) 

8. Lokasi Pemeriksaan Tekanan Darah  

 Pemeriksaan tekanan darah umumnya pada lengan tangan dengan 

menggunakan jalur arteri brakhialis dan stetoskop standar. Penilaian tekanan 

darah pada paha dengan menggunakan arteri popliteal biasanya diindikasikan 

pada situasi di bawah ini: (Audrey, Berman dkk. 2009). 

a. Tekanan darah tidak dapat diukur pada kedua lengan (misalnya, karena 

luka bakar, trauma atau mastektomi bilateral). 

b. Tekanan darah disatu sisi paha harus dibandingkan dengan paha di sisi 

lainnya. 

c. Manset tekanan darah terlalu lebar untuk eksremitas atas. 

9.   Metode Pengukuran Tekanan Darah 

  Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

a. Metode Palpasi (Metode, Riva Rocci) 
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          Manset dipasang ketat dan sempurna pada lengan atas. Saluran karet dari 

manset kemudian dihubungkan dengan manometer. Sekarang rabah arteri radialis 

pada pergelangan tangan dan naikkan tekanan dalam manset dengan memompa 

sampai denyut nadi (arteri radialis) tidak teraba lagi. Tekanan dalam manset 

kemudian diturunkan secara perlahan-lahan dengan memutar tombol pada pompa 

dengan kecepatan kira-kira 3 mm/ detik. Saat dimana denyut arteri radialis teraba 

kembali menunjukkan tekanan darah sistolik. Metode palpasi harus dilakukan 

sebelum melakukan metode auskultasi untuk menentukan tinggi tekanan yang 

normal. 

b.  Metode Auskultasi 

 Teknk ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang spesialis Rusia yaitu 

Korotkoff pada tahun 1905. Tekanan darah sistolik dan diastolik dapat diukur 

dengan metode ini yaitu dengan mendengar (mengauuskultasi) bunyi yang timbul 

pada arteri brakhialis yang disebut suara korotkoff. Suara ini timbul disebabkan 

timbulnya aliran dalam arteri yang disebabkan oleh penekanan manset pada arteri 

tersebut. Dalam cara auskultasi ini, harus diperhatikan jarak antara manset dan 

tempat meletakkan stetoskop, paling kurang 5 cm. Pertama-tama sentuh arteri 

brakhialis untuk mengrtahui dimana garus meletakkan stetoskop, kemudian 

pompa manset sehingga tekanannya melebihi tekanan sistolik (yang telah 

diketahui dari metode palpasi). Turunkan tekanan manset perlahan-lahan sambil 

meletakkan stetoskop di atas arteri brakhialis pada siku. Mula-mula tidak 

terdengar bunyi kemudian akan terdengar bunyi mengetuk yaitu ketika darah 

mulai melewati arteri yang tertekan oleh manset sehingga terjadilah turbulensi. 
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Suara yang terdengar disebut bunyi korotkoff dan dapat dibagi dalam lima tahap 

yang tertentu: 

Tahap I : timbulnya dengan tiba-tiba suatu bunyi mengetuk yang jelas dan makin 

lama makin keras sewaktu tekanan menurun 10-14 mmHg berikutnya, ini disebut 

juga nada letupan. 

Tahap II : bunyi berubah kualitasnya menjadi bising selama penurunan tekanan 

15-20 mmHg. 

Tahap III: bunyi sedikit berubah dalam kualitas tetapi menjadi lebih jelas tekanan 

5-7 mmHg berikutnya. 

Tahap IV: bunyi (melemah) selama penurunan 5-6 mmHg berikutnya. Setelah itu 

bunyi menghilang. 

Tahap V : dimana suaranya menghilang. 

 Awal tahap I adalah dimana bunyi pertama terdengar merupakan tekanan 

sistolik. Permulaan tahap IV atau V merupakan tekanan diastolik, dengan 

perbedaan sebagai berikut : tahap IV terjadi pada tekanan 7-10 mmHg lebih tinggi 

daripada tekanan diastolik intra-pembuluh darah yang diukur secara langsung. 

Tahap V terjadi pada tekanan yang sangat mendekati tekanan diastolik intra-

pembuluh darah pada keadaan istirahat. (Mukhlis, 2018) 

10. Cara Pengukuran Tekanan Darah 

 Tekanan darah arteri dapat diukur secara langsung (invasif) dan tidak 

langsung (tidak invasif). Metode non-invasif adalah metode yang paling sering 

dilakukan. Metode ini memerlukan spigmomanometer jarum dan stetoskop. 

Pengukuran tekanan darah secara tidak langsung dengan menggunakan auskultasi 
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dan palpasi, auskultasi merupakan teknik yang paling sering dilakukan. Langkah-

langkah mengukur tekanan darah menurut (Potter, P.A & Perry, 2010), sebagai 

berikut : 

a) Kaji tempat yang terbaik untuk mengukur tekanan darah. 

b) Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan antara lain, spigmomanometer 

aneroid, stetoskop, pena serta lembar catatan tanda vital atau formulir 

pencatatan. 

c) Mengatur posisi klien duduk atau berbaring dan menjelaskan prosedur 

kepada klien. 

d) Menggulung lengan baju klien pada bagian atas lengan. Mempalpasi arteri 

brachial. Meletakkan menset 2,5-3 cm di atas nadi brachial (ruang 

antekubital). Dengan manset masih kempis, pasang manset dengan rata 

dan pas disekeliling lengan atas memastikan bahwa manometer 

diposisikan secara vertikal sejajar mata. Pengamat tidak boleh lebih jauh 

dari 1 m. 

e) Palpasi arteri radialis atau brakialis dengan ujung jari dari satu tangan 

sambil menggembungkan manset dengan cepat sampai tekanan 30 mmHg 

di atas titik dimana denyut nadi tidak teraba. Dengan perlahan keluarkan 

angin manset dan catat titik dimana denyut nadi muncul lagi. 

Mengempiskan manset dan tunggu selama 30 menit. 

f) Meletakkan earpieces stetoskop pada telinga dan pastikan bunyi jelas, 

tidak muffed. Mengetahui lokasi arteri brakhialis dan letakkan bel atau 
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diafragma chestpiece di atasnya. Usahakan untuk tidak membiarkan 

chestpiece menyentuh lengan baju atau pakaian klien. 

g) Kembangkan manset 30 mmHg di atas tekanan sistolik yang dirabah. 

Dengan perlahan lepaskan dan biarkan jarum turun dengan kecepatan 2 

sampai 3 mmHg per-detik. 

h)  Catat titik pada manometer saat suara jelas yang pertama terdengar 

sebagai tekanan sistolik. Lanjutkan mengempiskan manset, catat titik pada 

manometer sampai 2 mmHg terdekat dimana bunyi tersebut hilang sebagai 

tekanan diastolik.  

i)  Bantu klien untuk kembali keposisi yang sesuai kenyamanannya dan 

menutup kembali lengan atas. 
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B. Tinjauan Umum Kualitas Tidur  

1. Definisi Tidur 

    Istirahat/Tidur merupakan kondisi tidak sadar yakni individu dapat 

dibangunkan oleh stimulus atau sensoris yang sesuai, atau juga dapat dikatakkan 

sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif, bukan hanya keadaan penuh 

ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih merupakan suatu urutan siklus yang 

berulang, dengan ciri adanya aktivitas yang kecil, memiliki kesadaran yang 

bervariasi, terdapat perubahan fisiologis dan terjadi penurunan respons terhadap 

rangsangan dari luar. Tidur adalah suatu keadaan berulang, teratur, mudah 

reversibel yang ditandai dengan kondisi relatif tidak bergerak dan tingginya 

peningkatan ambang respon terhadap stimulus eksternal dibandingkan dengan 

keadaan sadar (Sadock, 2014). 

 Tidur dapt dikatakan istrahat adalah suatu  keadaan  tidak sadar yakni 

individu dapat dibangunakan oleh sesuatu atau sensoris yang sesuai, atau juga 

dapat dikatakkan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif, bukan hanya 

keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih merupakan suatu urutan 

siklus yang berulang, dengan ciri adanya kegiatan yang minim, memiliki 

kesadaran yang beragam, terdapat perubahan fisiologis dan terjadi berkurangnya 

respons terhadap rangsangan dari luar (Hidayat, 2015). 

 Dalam Al-Qur’an juga di jelaskan tentang diciptakannya malam untuk 

istirahat yaitu dalam QS al-Qaṣaṣ/28: 73.  

ْحَمتِٖه َجعََل لَكُُم الَّْيَل َوالنََّهاَر ِلتَْسُكنُْوا    تَْشكُُرْوَن  ْيِه َوِلتَْبتَغُْوا ِمْن فَْضِلٖه َولَعَلَُّكمْ فِ َوِمْن رَّ
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Terjemahnya : 

dan adalah karena rahmat-nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar 
kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian 
karunia-nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-nya 
(Kemenag RI, 2022). 

 

           Berdasarkan tafsir dari kementerian agama RI dikatakan bahwa adalah 

karena rahmat-nya yang mencakup segala sesuatu, Dia jadikan untukmu malam 

dan siang secara bergantian. Dengan keduanya Allah menganugerahkan kepada 

kamu banyak manfaat. Dia menjadikan malam gelap gulita agar kamu beristirahat 

pada malam hari setelah sepanjang hari kamu bekerja sehingga memerlukan 

istirahat. dan Dia jadikan siang terang benderang agar kamu bersungguh-sungguh 

mencari sebagian karunia-nya pada siang hari yang terang itu, dan juga agar kamu 

bersyukur kepada-nya atas segala nikmat yang dianugerahkan-nya kepadamu 

(Kemenag RI, 2022). 

2. Fisiologi Tidur  

 Pengaturan pusat/inti aktivitas kesiapan dan tidur terletak dalam 

mesencephalon dan dibagian pons. Selain itu, reticular activating system (RAS) 

dapat memberikan rangsangan visual, pendengaran nyeri dan perabaan juga dapat  

menerima stimulasi dari korteks serebri termasuk rangsangan emosi dan proses 

pikir. Dalam keadaan sadar, neuron dalam RAS akan melepaskan katekolamin 

seperti norepinefrin. Saat tidur,ini mungkin disebabkan adanya pelepasan serum 

serotonin dari sel-sel khusus yang terletak di pons dan batang otak tengah, yakni 

bulbar synchronizing regional (BSR), sedangkan bangun bergantung pada 

keseimbangan implus yang diterima oleh pusat otak dan sistem limbik. (Hidayat, 

2015) 
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 Keadaan jaga atau bangun sangat dipengaruhi oleh sistem Ascending 

Reticulary Activity System(ARAS). Bila aktivitas ARAS ini meningkat orang 

tersebut dalam keadaan sadar. Aktivitas ARAS menurun, orang tersebut akan 

dalam keadaan tidur. Aktifitas ARAS ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas 

neurotransmiter seperti sistem serotoninergik, noradrenergic,dan kolinergik. 

(Czeisler C, 2013) 

3. Tahapan Tidur  

 Sejak adanya alat EEG (Electroencephalograph), maka aktivitas-aktivitas 

di dalam otak dapat direkam dalam suatu grafik. Alat ini juga dapat 

memperlihatkan fluktuasi energi (gelombang otak) pada kertas grafik. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan dengan bantuan alat elektroensefalogram (EEG), 

elektro-okulogram (EOG), dan elektromiogram (EMG) diketahui ada dua fase 

tidur, yaitu gerakan mata tidak cepat (non-rapid eye movement-NREM) dan 

gerakan mata cepat (rapid eye movement-REM). (Kozier, 2013) 

1. Tidur REM (Rapid Eye Movement-REM) 

Tidur REM biasanya kembali terjadi sekitar setiap 90 menit dan berlangsung 

selama 5 sampai 30 menit. Tidur REM tidak setenang tidur NREM dan 

mimpi paling sering terjadi selama tidur REM. (Kozier, 2013) 

2. Tidur NREM (Non-Rapid Eye Movement-NREM) 

Tidur NREM juga disebut sebagai tidur gelombang lambat karena gelombang 

otak orang yang sedang tidur lebih lambat dibandingkan gelombang alfa dan 

beta orang yang sedang bangun atau terjaga (Kozier, 2013). Tidur NREM 

terbagi atas menjadi empat tahap : 



36 
 

 
 

a) Tahap satu : Tahap tidur yang sangat ringan.  

b) Tahap dua : Tahap tidur ringan dan selama tahap ini proses tubuh terus 

menerus menurun.  

c) Tahap tiga : Denyut jantung dan frekuensi pernapasan, serta tubuh lain, 

terus menurun karena dominasi sistem saraf parasimpatik. Seseorang  

yang tidur menjadi lebih sulit bangun  

d)  Tahap empat : Menandai tidur yang dalam, disebut tidur delta. Denyut 

jantung dan frekuensi pernapasan orang yang tidur menurun sebesar 

20% sampai 30% dibandingkan denyut jantung dan frekuensi 

pernapasan selama terjaga (Kozier, 2013). 

4. Siklus Tidur  

 Selama tidur individu, melalui fase tidur NREM dan REM, siklus komplet 

biasanya berlangsung sekitar 1,5 jam pada orang dewasa. Dalam siklus tidur 

pertama, orang yang tidur melalui ketiga tahap pertama tidur NREM dalam total 

waktu 20 sampai 30 menit. Kemudian, tahap IV dapat berlangsung sekitar 30 

menit. Setelah tahap IV NREM, tidur kembali ke tahap III dan II sekitar 20 menit.  

Setelah itu, terjadi tahap rem pertama, yang berlangsung sekitar 10 menit, 

melengkapi siklus tidur pertama. Orang tidur biasanya mengalami empat sampai 

enam siklus tidur selama 7-8 jam. Orang tidur yang dibangunkan di tahap 

manapun harus memulai tahap I tidur NREM yang baru dan berlanjut ke seluruh 

fase tidur REM (Kozier, 2013). 
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5. Fungsi Tidur 

 Fungsi dan tujuan tidur tidak diketahui secara jelas, tetapi diketahui  

bahwa tidur dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan mental, emosional, 

kesehatan, mengurangi stres pada paru, kardiovaskuler, endokrin, dan lainlainnya. 

Energi disimpan selama tidur, sehingga dapat diarahkan kembali pada fungsi 

seluler yang penting. Secara umum dapat dua efek fisiologis dari tidur yaitu 

pertama, efek pada sistem saraf yang diperkirakan dapat memulihkan kepekaan 

normal dan keseimbangan di antara berbagai susunan saraf dan dampak  pada 

struktur tubuh dengan memulihkan kesegaran dan fungsi dalam organ tubuh 

karena selama tidur terjadi penuruna. (Hidayat, 2015). Ada abeberapa fungsi dari 

tidur antara lain :  

a) Memelihara Fungsi Jantung 

 Tidur adalah waktu atau periode perbaikan dan persiapan untuk periode 

jaga berikutnya. Selama istirahat NREM, fungsi biologis menurun. Laju denyut 

jantung normal pada orang dewasa sehat sepanjang hari rata-rata 70 hingga 80 

denyut permenit atau lebih rendah jika individu berada pada denyut jantung 

kondisi fisik yang sempurna (Potter, P.A & Perry, 2012). 

b) Pembaruan Sel 

   istirahat diperlukan untuk memperbaiki proses biologis secara rutin. 

Selama tidur gelombang rendah dalam NREM tahap empat, tubuh melepaskan 

hormon pertumbuhan manusia untuk memperbaiki dan memperbarui sel epitel 

dan khusus seperti otak. Peran hormon pertumbuhan yang umum sebagai suatu 

promotor sintesis protein adalah terbatas dikarenakan pelepasannya tidak 
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berhubungan dengan kadar glukosa darah dan asam amino. Penelitian lain 

menunjukkan bahwa sistensis protein dan pembagian sel untuk pembaharuan 

jaringan seperti pada kulit, sumsung tulang, mukosa lambung, atau otak terjadi 

selama istirahat dan tidur. Tidur NREM menjadi sangat penting terutama pada 

anak-anak yang mengalami lebih banyak fase tidur 4 (Potter & Perry, 2012). 

c) Penyimpanan Energi 

 Menurut teori lain tentang kegunaan tidur adalah bahwa tubuh menyimpan 

energi selama istirahat. Otot rangka berelaksi secara progresif dan tidak adanya 

kontraksi otot menyimpan energi kimia untuk proses seluler. Tidur REM penting 

untuk pemulihan kognitif. Tidur REM dihubungkan dengan perubahan dalam 

aliran darah serebral, peningkatan aktivitas kortisol, peningkatan konsumsi 

oksigen dan pelepasan epinefrin. Hubungan ini dapat membantu pemeliharaan 

memori dan pembelajaran. Selama tidur, otak menyimpan informasi tentang 

aktivitas hari tersebut (Potter, P.A & Perry, 2012). 

6. Hukum Tidur Menurut Islam 

a. Tidur Sebelum Melaksanakan Shalat Isya 

 Anjuran ini bersifat antisipasif, jika anda tidur sebelum melaksanakan 

shalat isya dikhawatirkan akan berlanjut, akibatnya tidak menjalankan kewajiban 

itu akan mendapatkan dosa besar. selain anjuran untuk tetap melaksanakan shalat 

isya terlebih dahulu sebaiknya jangan terbiasa tidur terlalu malam, karena hal itu 

akan mengganggu kesehatan, daya tahan tubuh menjadi lemah, dan mengganggu 

keseimbangan sel-sel tubuh(Nor Kholis Raefani, 2014). 
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Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata: 

وسلم  صلى هللا عليه – َواْلَحِديَث بَْعدََهاِ  أَنَّ َرُسوَل َللاَّ    َكاَن يَْكَرهُ النَّْوَم  – 

Terjemahnya : 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membenci tidur sebelum shalat 

‘Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya.” (HR Bukhari) 

          Ibnu Baththal rahimahullah menjelaskan, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam tidak suka begadang setelah shalat ‘Isya karena beliau sangat ingin 

melaksanakan shalat malam dan khawatir jika sampai luput dari shalat shubuh 

berjama’ah. ‘Umar bin Al Khottob sampai-sampai pernah memukul orang yang 

begadang setelah shalat Isya, beliau mengatakan, “Apakah kalian sekarang 

begadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap.” (Syarh al-Bukhari, 

Ibnu Baththal, 3:278). 

b. Tidur Sesudah Subuh 

 Menurut Ibnu al-Qayyim, bagi orang-orang saleh sangat memakruhkan 

tidur pada waktu setelah melaksanakan shalat subuh, yakni antara waktu subuh 

dengan terbitnya matahari. Sebab waktu itu merupakan waktu yang memiliki 

keutamaan untuk melakukan aktivitas ibadah, menjadi waktu yang luar biasa 

untuk mencari sesuatu yang berguna dan meraih pahala dari Allah swt. Bagi 

orang-orang yang sholeh mereka selalu membiasakan diri untuk menahan kantuk 

dan melsanakan aktivitas setelah menjalankan shalat subuh, walaupun 

sebelumnya, sepanjang malam mereka tidak tidur toleran untuk tidur hingga 

matahari terbit. karena bagi mereka itu adalah awal hari dan sekaligus jalan 

menuju kesuksesan(Nor Kholis Raefani, 2014). 
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c. Tidur di Sore Hari  

 Menurut Syekh Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, seorang ulama terkemuka 

yang juga peneliti muslim tersebut, penemuan tersebut menegaskan menguatkan 

tentang mempersoalkan kebiasaan tidur sore menjelang malam. Istirahat 

menjelang malam adalah tidur yang melinglungkan yang dimaksudkan Al-

mawardi adalah keadaan yang tidak nyaman saat terbangun dari tidur sore, 

terutama berkaitan dengan kepala pusing,bingung tidak enak badan dan 

sebagaianya, apabila waktu yang baik untuk tidur adalah dimalam dan siang hari, 

maka diluar dua waktu itu, tidur tidak baik untuk dilakukan. Tidur disore hari 

yaitu setelah ashar, hingga senja hari atau menjelang waktu maghrib bisa 

mempengaruhi seseorang, terutama pada akalnya (Nor Kholis Raefani, 2014). 

Rasulullah saw. bersabda : 

ةُ  حَّ اْلفََراغُ وَ نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن فِيِهَما َكثِيٌر ِمْن النَّاِس الص ِ  

Terjemahnya: 

Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya; kesehatan dan 

waktu luang (HR Al-Bukhari) (Imam An-nawawi, 2010). 

          Hadits di atas mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kesejahteraan 

kita, karena disadari atau tidak, kedua hal ini seringkali diabaikan. Menurut Ibn 

Al-Qayyim, menjaga kesehatan dengan cara terbaik untuk mengelola makanan 

dan minuman, penutup, ventilasi udara, waktu tidur, dan waktu istirahat. 
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7. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Tidur 

 Kualitas dan kuantitas tidur dipengaruhi oleh beberapaa faktor. Kualitas 

tersebut dapat menunjukkan adanya kemampuan individu untuk tidur dan 

memperoleh jumlah istirahat sesuai dengan kebutuhannya. Faktor yang dapat 

mempengaruhi adalah sebagai berikut : 

a. Penyakit 

 Suatu penyakit dapat mempengaruhi kebutuhan tidur seseorang. Banyak 

penyakit yang memperbesar kebutuhan untuk tidur, misalnya penyakit yang 

disebabkan oleh infeksi (infeksi limpa) akan membutuhkan lebih banyak waktu 

tidur untuk kelelahan. Berbagai kondisi sakit juga membuat pasien kurang tidur, 

bahkan tidak bisa istirahat (Hidayat, 2015). 

b. Umur 

 Umur merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi tidur dan 

kebutuhan tidur seseorang. Kebutuhan tidur berkurang seiring bertambahnya usia. 

Kebutuhan tidur anak-anak tidak sama dengan kebutuhan tidur orang dewasa. 

Kebutuhan tidur orang dewasa juga tidak sama dengan lanjut usia (Magfirah, 

2017). 

c. Keletihan 

 Keletihan karena aktivitas/gerakan yang tinggi dapat membutuhkan lebih 

banyak tidur untuk menjaga keseimbangan energi yang telah dikeluarkan. Hal 

tersebut terlihat pada seseorang yang telah melakukan kegiatan dan mencapai 

kelelahan. Maka, orang tersebut akan lebih cepat untuk dapat tidur karena tahap 

tidurnya dipersingkat (Hidayat A, 2015). 
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d. Stres Psikologis 

 Keadaan mental dapat terjadi pada seseorang akibat ketegangan jiwa. Hal 

ini terlihat ketika seseorang yang memiliki masalah psikologis/metal seperti 

masalah kegelisahan sehingga sulit untuk tidur (Hidayat A, 2015). 

e. Kualitas tidur  

 Kebiasaan tidur pada siang hari mempengaruhi kualitas tidur seseorang di 

malam hari Pola-pola tidur siang berlebihan dapat mempengaruhi keterjagaan, 

kualitas tidur, penampilan kerja, kecelakaan saat mengemudi, dan masalah 

perilaku emosional (Magfirah, 2017). 

f. Lingkungan 

 Lingkungan dapat meningkatkan atau menghalangi seseorang untuk tidur. 

Pada lingkungan bersih, suhu dingin, suasana yang tidak gaduh (tenang), dan 

penerangan yang tidak terlalu terang akan membuat seseorang tersebut tertidur 

dengan nyenyak, begitupun sebaliknya jika kotor, bersuhu panas, suasana yang 

ramai dan penerangan yang sangat terang, dapat mempengaruhi kualitas tidurnya 

(Magfirah, 2017). 

g. Stimulus dan alkohol 

 Kafein yang terkandung dalam beberapa minuman tertentu dapat 

merangsang Sistem Saraf Pusat (SSP) sehingga dapat mengganggu kebutuhan 

istirahat tidur. Sementara mengomsusmsi minuman alkohol yang berlebihan dapat 

mengganggu siklus tidur REM (Magfirah, 2017). 
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h. Merokok 

 Nikotin yang terkandung dalam rokok memiliki efek merangsang pada 

tubuh. Oleh karena itu, perokok sering kali kesulitan untuk beristirahat tidur dan 

mudah terbangun di waktu malam hari (Magfirah, 2017). 

8. Gangguan Tidur  

      Gangguan tidur dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a) Insomnia  

 Sulit tidur (Insomnia) adalah masalah gangguan tidur yang kesulitan untuk 

memulai tidur atau mempertahankan tidur pada waktu malam hari). Ini akan 

menjadi gangguan jangka pendek jika berakhir hanya dalam waktu beberapa 

malam, namun akan menjadi kronik jika sampai berbulan bulan atau semakin 

lama. Insomnia sementara dapat disebabkan oleh stress, perasaan yang terlalu 

gembira, atau perubahan pola tidur selama melakukan perjalanan. Pola tidur akan 

kembali normal ketika rutinitas kegiatan kembali beraktivitas seperti biasa. Sulit 

tidur kronik mungkin disebabkan karena medikasi, perilaku atau masalah 

mental(Agustin D, 2017). 

b) Hipersomnia  

 Hipersomnia merupakan kebalikan dari kesulitan untuk tdur (insomnia), 

yaitu terjadi kelebihan waktu istirahat tidur, terutama pada siang hari (Kozier, 

2010). Hipersomnia dapat disebabkan oleh kondisi media, seperti adanya 

kerusakan pada sistem saraf pusat, gangguan metabolik (asidosis diabetik dan 

hipotiroidisme). Seseorang tertidur selama 8-12 jam dan mengalami kesulitan 
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untuk bangun di pagi hari (dikenal sebagai tidur dengan keadaan mabuk/sakit 

kepala). (Agustin D, 2017) 

c) Gangguan Irama Sirkadian 

 Menurut Craven dan Hirnle (2000), masalah ganggua tidur pada irama 

sirkadian terjadi karena tidak kesesuaian manajemen waktu tidur seseorang 

dengan pola normal tidur sirkadiannya. Seperti seorang individu tidak dapat tidur 

ketika orang tersebut berharap untuk ingin  tidur, ataupun pada saat membutuhkan 

tidur. Sebaliknya, seseorang mengantuk di saat waktu yang tidak diinginkan. 

Tanda waktu biologis sirkadian ini dikendalikan oleh bagian otak yang disebut 

Suprachiasmatic Nucleus (SCN), yaitu sel pada hipotalamus yang merespon 

cahaya (terang) dan sinyal gelap (malam). Sinyal SCN akan dikirimkan ke bagian 

otak lain yang mengontrol hormon, suhu tubuh, dan fungsi lain yang berperan 

dalam proses mengantuk dan terjaga. Hormon yang paling penting terhadap ritme 

sirkadian yang memengaruhi tidur adalah hormon melatonin (menyebabkan rasa 

kantuk dan menurunkan suhu) dan kortisol (membentuk glukosa dan 

mengaktifkan anti dan antiinflamasi dalam tubuh). Jam Biologis Sirkadianstress 

Melatonin biasanya mulai diproduksi tubuh sekitar pukul 08.00 09.00 pada malam 

hari dan berhenti sekitar 07.00-- 08.00 pada pada pagi hari. Tingkat melatonin 

tertinggi terjadi pada tengah malam, sehingga pada periode ini seseorang biasanya 

mengalami istirahat deep sleep atau tahapan non-REM (Magfirah, 2017). 

d) Deprivasi Tidur  

 Deprivasi tidur merupakan kurangnya tidur pada waktu tertentu atau 

waktu istirahat tidur yangtidak ideal. Kurang tidur dapat disebabkan oleh 
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penyakit, stress emosional, penggunaan obat, gangguan lingkungan dan 

keberagaman waktu tidur yang terkait dengan waktu kerja. Seorang individu yang 

bekerja dengan waktu kerja yang panjang dan jam kegiatan menjurus mengalami 

deprivasi tidur. Kurang tidur melibatkan berkurangnya kuantitas dan kualitas tidur 

dan tidak konsisten dengan waktu tidur. Ketika pola istirahat tidur mengalami 

masalah maka akan terjadi modifikasi ritme tidur normal (Gryglewska, 2015). 

e) Parasomnia  

 Parasomnia adalah  sebagai suatu kegiatan yang normal di saat seseorang 

sadar tetapi akan menjadi abnormal jika kegiatan tersebut muncul di saat 

seseorang sedang tertidur. Masalah istirahat tidur ini lebih umum terjadi pada 

anak-anak daripada orang dewasa, aktivitas tersebut meliputi somnambulisme 

(sleepwalking), terjaga malam, mimpi buruk, enuresis nocturnal (mengompol), 

dan gemeretak gigi (Bruxsims) (Gryglewska, 2015). 

f) Sleep Apnea 

 Sleep apnea adalah suatu kondisi dimana seseorang akan berhenti 

bernapas dalam jangka waktu yangs ingkat selama istirahat atau tidur. Ada tiga 

tipe sleep apnea: obstruktif, sentral dan mixedcomplex. Apnea obstruktif 

disebabkan oleh jaringan halus yang berelaksasi, dimana membuat sebagian 

sampai seluruhnya tersumbat di saluran napas. Sindrom sleep apnea obstruktif 

merupakan faktor resiko terjadinya hipertensi dan penyakit kardiovaskuler lainnya 

(Agustin D, 2017). 
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9. Kualitas Tidur 

 Kualitas tidur itu subjektif dan sering ditentukan oleh perasaan energik 

atau tidak setelah bangun tidur (Kozier, 2013). Kualitas tidur merupakan suatu 

kondisi yang dialami seseorang untuk mendapatkan kesegaran dan kesehatan saat 

terbangun dari istirahat tidurnya. Kebutuhan tidur seseorang dianggap baik 

apabila tidak menunjukkan gejala-gejala kurang tidur dan tidak mengalami 

masalah dalam istirahat tidurnya (Hidayat, 2015).     

 Menurut (Asmadi,2013) untuk mengethui kualitas tidur dapat dilihat dari 7 

komponen yakni : 

a) Kualitas Tidur Subjektif 

          Penilaian subjektif diri sendiri terhadap kualitas tidur yang dimiliki, adanya 

perasaan terganggu dan tidak nyaman pada diri sendiri berperan terhadap evaluasi 

kualitas tidur. 

b) Latensi Tidur 

 Beberapa banyak waktu yang dibutuhkan sehingga seseorang untuk 

tertidur, ini berkaitan dengan frekuensi tidur seseorang. 

c) Efisiensi Tidur 

 Didapatkan melalui tingkat kebutuhan tidur manusia, dengan menilai jam 

tidur seseorang dan waktu tidur seseorang, lama tidur sehingga dapat disimpulkan 

apakah sudah tercukupi atau tidak. 
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d) Penggunaan Obat Tidur 

 Obat tidur istirahat dapat menunjukkan seberapa parah gangguan tidur 

yang dialami, karena penggunaan obat tidur di apabila orang tersebut sudah 

sangat terganggu pola tidurnya dan obat tidur dianggap perlu untuk membantu 

istirahat tidurnya. 

e) Gangguan Tidur 

 Seperti adanya menngorok, gangguan pergerakan sering terganggu dan 

mimpi buruk dapat mempengaruhi proses tidur seseorang. 

f) Durasi Tidur 

 Dilihat dari jam waktu mulai tidur sampai jam waktu terbangun, waktu 

tidur yang tidak terpenuhi akan menyebabkan kualitas istirahat tidur kurang baik. 

g) Daytime  

 Dysfunction atau adanya gangguan pada kegiatan sehari-hari disebabkan 

oleh rasa kantuk. 

10. Cara Pengukuran Kualitas Tidur 

 Beberapa hasil riset telah dilaksanakan untuk pengukuran kualitas tidur. 

Busyee et al. (1989) melakukan pengukuran kualitas tidur dengan memakai 

sebuah instrumen Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). PSQI adalah instrumen 

yang berhasil/efektif yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur. Instrumen 

PSQI dibuat berdasarkan pengukuran kualitas tidur responden dengan rentang 

tidur satu minggu terakhir. Aspek-aspek yang dinilai dalam bentuk pertanyaan 

dan masing-masing memiliki penilaian sesuai dengan prinsip standar 

baku.Validitas penelitian PSQI sudah dilakukan uji kebakuan instrumen. 
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Instrumen ini menghasilkan 7 skor yang sudah sesuai dengan ruang atau area yang 

disebutkan sebelumnya. Tiap komponen pertanyaanya nilainya berkisar antara 0 

(tidak ada masalah) sampai 3 (masalah tinggi). Nilai setiap komponen kemudian 

dijumlahkan menjadi score dunia antara 0-21. Skor ≤5 = baik, >5= buruk. PSQI 

memiliki konsistensi internal dan koefisien reliabilitas (Cronbach’s Alpha) 0,83 

untuk 7 bagian pertanyaan. 

C. Kerangka Teori  

 Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat tentang Hubungan Kualitas 

Tidur dengan Risiko Kejadian Hipertensi pada Security di kampus UIN Alauddin 

Makassar, serta kajian pustaka yang telah di paparkan, maka peneliti menentukan 

Kualitas  tidur variabel bebas, dan hipertensi sebagai variabel terikat. 
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 Bagan 2.1kerangka Teori  

Sumber : (AHA 2016, NIH, 2020, Elsevier 2014, Gangwisch  2015, Hidayat  

2015) 

D. Kerangka Konsep 

 Kerangka konsep merupakan landasan berfikir yang dikembangkan 

berdasarkan hipotesis yang ada. Kerangka konsep memberikan gambaran 

sederhana tentang landasan berfikir penelitian dengan menunjukkan variabel-

variabel penelitian dan keterkaitan antara variabel (Sugiyono, 2018) 

Faktor yang 
mempengaruhi Kualitas 
tidur : 

1. Penyakit  
2. Umur 
3. Keletihan 
4. Stress 
5. Lingkungan 
6. merokok 

Fakto risiko Hipertensi antara 
lain: 

1. Usia 
2. Jenis kelamin 
3. Riwayat keluarga 
4. Etnis  
5. Stress 
6. Diabetes  
7. Obesitas  
8. Natrium  
9. Merokok  
10. Minum alkohol  
11. Kualitas tidur 

Tujuh komponen kualitas tidur : 

1. Kualitas tidur tidak 
seubjekif. 

2. Letensi tidur  
3. Efesiensi tidur  
4. Penggunaan obat tidur  
5. Gangguan tidur  
6. Durasi tidur  
7. Daytime disfunction  

Gangguan Kualitas Tidur 

Hipertensi 

Kualitas Tidur : 

- Baik  
- Buruk  

Tekanan Darah : 

- Normal 
- Pre Hipertensi 
- Hipertensi tngkat 1 

- Hipertensi ingkat 2 

Irama Sirkadian tidak 
Terartur 
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 Kerangka konsep dari penelitian ini terdiri dari dua variebel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah Kualitas tidur 

pada security di Kampus UIN Alauddin Makassar sedangkan variabel terikat dari 

penelitian ini adalah Hipertensi pada security di Kampus UIN Alauddin Makassar.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Bagan 2.2 kerangka konsep 

 Keterangan :  

            : Variabel Independen  

            :  Variabel Dependen  

          :  Variabel Perancu (Tidak di teliti) 

   :  Penghubung  

 

 

 

 

 

 

Kualitas Tidur Hipertensi 

 

1. Usia  
2. Riwayat keluarga 
3. Etnis  
4. Stress 
5. Diabetes  
6. Obesitas 
7. Merokok 

 

 



51 
 

 
 

E. Kerangka Kerja Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Kerja Hubungan Kualitas Tidur dengan Risiko Kejadian Hipertensi 
Pada Security di Kampus UIN Alauddin Makassar. 

Populasi  

Seluruh security di kampus UIN Alauddin Makassar sebanyak 48 orang 

 

 Sampel 

Sebagian besar  security di Kampus UIN Alauddin Makassar sebanyak 48 
orang 

 

 
Sampling : Purposive Sampling 

 

 Desain penelitian : Kuantitatif dengan pendekatan Case Control 

 

Pengumpulan Data 

Menggunakan kuesioner dan pengukuran tekanan darah 

 

 

Variabel 
bebas : 

Kualitas Tidur 

Variabel 
terikat :  

Hipertensi 

Pengolahan Data 

Editing, coding, data entry, scoring, cleaning 

 

Analisis : Uji Chi Square 

Hasil dan Kesimpulan 

Pelaporan 
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BAB III 

       METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

 Desain penelitian merupakan suatu untuk mencapai tujuan penelitian yang 

diharapkan dan berperan sebagai acuan atau penuntun penelitian yang dijadikan 

pedoman atau penelitian pada seluruh proses penelitian (Nursalam, 2016). 

 Jenis peneltian ini menggunakan jenis Penelitian Kuantitatif 

Observasional Analitik yang ditujukan untuk melakukan pengujian hubungan 

variabel independen terhadap variabel dependen (Nursalam, 2016). Desain 

penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah Case Control  digunakan 

untuk mengetahui kekuatan hubungan faktor risiko terhadap terjadinya efek 

dengan pendekatan retrospektif. (Notoatmodjo, 2018). Pada studi Case Control 

sekelompok kasus (hipertensi) dibandingkan dengan kelompok kontrol (Tidak 

Hipertensi). Kemudian ingin diketahui kekuatan hubungan suatu faktor risiko 

tertentu  terhadap terjadinya efek yang diteliti. 

 Pada peneltian ini akan menganalisis hubungan variabel independen 

dengan variabel dependen (Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian 

Hipertensi pada Security di Kampus UIN Alauddin Makassar). 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kampus UIN Alauddin Makassar. Waktu 

penelitian bulan Juni tahun 2022. 
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C. Populasi Dan Sampel  

1) Populasi Penelitian  

          Populasi adalah semua komponen atau bagian yang terdiri atas item 

obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditentukan oleh 

peneliti untuk memilih dipelajari yang kemudian dapat dicapai 

penetapannya(Imas, M., & T, 2018). Populasi pada penelitian ini  adalah seluruh 

Security di Kampus UIN Alauddin Makassar. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan penanggung jawab pengelola data security di Kampus UIN Alauddin 

Makassar, didapatkan data  security berjumlah 48 orang.  

2) Sampel Penelitian  

          Sampel adalah beberapa bagian dari jumlah dan ciri yang dimiliki oleh 

populasi yang secara pasti diteliti selanjutnya ditarik ketetapannya(Imas, M., & T, 

2018). Sampel adalah sebagian dari populasi yang bisa dijangkau dan dilibatkan 

pada penelitian dengan menjadi sampel (Nursalam, 2016). 

a. Kriteria Inklusi  

 Kriteria inklusi adalah ciri yang digunakan sebagai saringan pada 

bagian populasi yang nantinya jadi sasaran namun telah sesuai dengan 

ciri yang ditentukan, memiliki kesesuaian pada apa yang diteliti (Imas, 

M., & T, 2018). Kriteria inklusi pada sampel penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Security yang berkerja masih aktif di kampus UIN alauddin 

Makassar. 
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2. Bersedia menjadi subjek penelitian dengan menandatangani 

lembar persetujuan setelah penjelasan (informed consent). 

3. Usia  25 tahun sampai 60 tahun dan lama bekerja minimal 1 

tahun. 

b. Kriteria Eksklusi 

        Kriteria eksklusi adalah ciri yang dapat dimanfaatkan dalam 

mengdropout sampel pada ciri yang sudah ditentukan dapat pula 

dijelaskan dengan di bawah ini adalah alasan sebuah populasi tidak 

menjadi sampel penelitian (Imas, M., & T, 2018). Kriteria eksklusi 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Security sakit.  

3. Security yang komsumsi obat anti hipertensi. 

 4. Peserta mengundurkan diri. 

c.  Penentuan Besar Sampel 

 Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus slovin 

(Notoatmodjo, 2018) Tentang statistika Keperawatan. Adapun rumus 

slovin  adalah sebagai berikut: 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑑²)
 

 

Keterangan : 

N = Besar populasi 

n = Besar sample 

d = Tingkat signifikasi ( d= 0,05) 
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𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑑²)
 

𝑛 =
48

1 + 48(0,05)
 

𝑛 =
48

1 + 48(0,0025)
 

𝑛 =
48

1 + 0,12
 

𝑛 =
48

1,12
 

𝑛 = 42 responden  

Jadi responden dalam penelitian ini sejumlah 42 orang. 

D. Teknik Sampling 

 Teknik Sampling merupakan proses dalam menyeleksi porsi dari populasi 

untuk mewakili populasi. Penelitian ini memakai Purposive Sampling yakni suatu 

teknik penetapan sampel sesuai dengan yang diinginkan peneliti, sehingga sampel 

tersebut dapat diwakili karakteristik populasi yang telah diketahui 

sebelumnya(Sugiyono, 2018). 

E. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

suatu fenomena alam ataupun sosial yang di observasi dan berisi daftar 

pernyataan atau pertanyaan  yang telah di susun mengacu pada variabel penelitian 

yang dijawab oleh responden (Sugiyono, 2018). 

 Instrumen dalam penellitian ini adalah menggunakan kuesioner Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI) yang dibuat oleh Dr. Daniel J. Buysse dan tim dari 
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University of Pittsburg’s Western Psychiatric Institute and Clinic. Kuesioner yang 

disusun terdiri dari 2 bagian.  Bagian awal berisi data informasi umum dan bagian 

kedua kuesioner berisi pertanyaan mengenai kualitas tidur yang dialami pekerja 

satuan keamanan (security) di Kampus UIN Alauddin Makassar. Kuesioner 

mengkaji 7 komponen dalam kualitas tidur yaitu kualitas tidur subjektif, sleep 

latensi, durasi tidur, gangguan tidur, efisiensi kebiasaan tidur, penggunaan obat 

tidur, dan disfungsi tidur pada siang hari. Pengukuran setiap dimensi tersebar 

dalam beberapa pertanyaan dan penilaian sesuai prinsip standar. 

 Alat ukur tekanan darah dalam penelitian ini adalah menggunakan 

sphygomomanometer aneroid dalam satuan mmHg dan stetoskop dengan merk 

One Med. Tata cara pemeriksaan terkanan darah dilaksanakan pasca didapatkan 

hasil dari pengisian kuesioner tersebut.  

Tabel Distribusi Pertanyaan Kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index  (PSQI) 

 

Komponen kualitas Tidur  

No.pertanya

an 

 

Penilaian Jawaban 

 

score No Komponen 

Pertanyaan 

1 Kualitas tidur subjektif 9 Sangat baik 

Baik  

Kurang baik   

Sangat buruk  

0 

1 

2 

3 

2 Latensi Tidur (waktu 

yang dibutuhkan untuk 

memulai tidur) 

5a 

 

 

 

2 

0 

1-2 

3-4 

4-6 

<15 menit 

16-30 menit 

31-60 m 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 
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enit 

>60 menit 

3 

3 Durasi Tidur (lamanya 

tidur) 

4 >7 jam 

6-7 jam 

5-6 jam 

<5 jam 

0 

1 

2 

3 

4 Efisiensi Kebiasaan 

Tidur  

1,3 dan 4 >85% 

75-84% 

65%-74% 

65% 

0 

1 

2 

3 

5 Gangguan tidur 5b,5c 

5d,5e 

5f,5g 

5h,5i,5j 

0 

1-9 

10-18 

19-27 

0 

1 

2 

3 

6 Penggunaan Obat 

Tidur 

6 0 

1 

2 

>3 

0 

1 

2 

3 

7 Disfungsi siang hari 7 dan 8 0 

1-2 

3-4 

5-6 

0 

1 

2 

3 

 Score keseluruhan 

komponen 

  

No item. 1+2+3+4+5+6+7 

 

0-21 

 

 Pengembangan Kuesioner 

 Untuk mengukur variabel penelitian, peneliti mendapatkan kuesioner baku 

berasal dari Pittsburgh University yang bernama PSQI Atau Pittsburgh Sleep 

Quality Index dengan nilai validitas yang di dapat dari uji Cronbach Alfa yaitu 



58 
 

 
 

0,83. Kuesioner PSQI tersebut dingkonfirmasi terjemahnya ke pusat legalitas atau 

kuesioner baku. 

F. Metode Pengumpulan Data 

a. Jenis Data 

1. Data primer merupakan informasi yang didapatkan pada responden 

ataupun subjek yang diteliti, informasi yang diperoleh diperolehn di 

kuesioner yang di isi oleh responden. 

2. Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari dokumentasi 

dan sumber lain,  dari kampus UIN Alauddin Makassar. 

b. Prosedur Pengolaan Data 

  Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian    

(Nursalam, 2016). Dalam melaksanakan penelitian ini, adapun tata cara yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengurus perizinan dan persetujuan kepada pihak bagian security di 

kampus UIN Alauddin Makassar  

2. Tentukan responden penelitian sesuai kriteria berdasarkan data informasi 

dari pihak security di kampus UIN Alauddin Makassar. 

3. Memberikan penjelasan tujuan penelitian, jika responden sudah mengerti 

serta setuju responden diminta manandatangani lembar (imformed 

concent). 
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4. Meminta atau menanyakan tentang karakter responden dengan 

melakukan pengisian lembar identitas yang mencakup nama, 

umur,nomor telepon, jenis kelamin dan alamat. 

5. Lakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah 

dilaksanakan dengan posisi duduk di kursi dan dilengan kiri. 

6. Berikan lembar kuesioner.PSQI untuk responden selanjutnya diisi, 

maksimal waktu untuk mengisi 5-10 menit. 

7. Pasca responden menyelesaikan proses pengisian jawaban, peneliti 

lakukan pengecekan berulang jika ada pertanyaan yang terlewati/belum 

terjawab. 

G. Pengolaan Data 

      Pada penelitian ini pengolahan informasi data dilaksankan menggunakan 

software statistik, Menurut nugroho (2012). Pengolahan informasi data meliputi : 

1. Editing 

 Hasil penelitian dari lapangan harus dilakukan perubahan (editing) terlebih 

dahulu. Pada umumnya, editing adalah tindakan untuk memeriksa dan 

memperbaiki. Jika ada data yang belum lengkap, dilakukan memungkinkan perlu 

pengambilan data ulang untuk menyelesaikan data-data informasi tersebut. 

Namun, jika tidak memungkinkan, maka data yang tidak lengkap tersebut tidak 

diolah atau dimasukkan data pengolahan (Nugroho, 2012).Yang termasuk : 

a. Memeriksa secara legkap identitas yang di isi. 

b. Memeriksa tiap kekurangandata yang di isi. 
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2. Coding  

 Melakukan pengkodean yang diharapakan bermaksud agar data-data 

tersebut mempermudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atas data yang 

disederhanakan dengan membiarkan tanda-tanda/kode berupa angka atau alphabet 

pada nomor daftar kuesioner, dan nomor variabel. 

3. Data entry 

          Proses data yang dilakukan oleh peneliti adalah memasukkan data yang 

telah dikumpulkan ke dalam master tabel atau data base komputer, kemudian 

membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel 

kontingensi. Proses ini memberi informasi data dalam bentuk kode ke dalam 

computer program. 

4. Scoring 

 Pemberian skor adalah untuk dtentukan skor/nilai untuk setiap item 

pertanyaan dan tentukan nilai terendah dan tertinggi. Tahap ini diselesaikan 

setelah menetapkan kode responen dan jawaban atau hasil pengamatan, sehingga 

setiap jawaban responden atau hasil pengamatan dapat diberi skor. 

a. Skor kualitas tidur : 0-21 

b. Skor tingkat tekanan darah : Tekanan darah sistolik : 0-300 mmHg 

      Tekanan darah diastolik : 0-120 mmHg 

5. Cleaning  

 Pembersih data adalah dengan cara mengecek variabel data, apakah sudah 

sesuai atau ada kekeliruan. Ini dilakukan apabila semua data responden sudah 

selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan adanya 
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kesalahan dalam pengkodean, tidak lengkap data. Kemudian akan dilakukan 

pembentulan atau pengoreksian data kembali. 

H. Analisa Data  

 Analisa data adalah pengelompokkan data berdasarkan karakteristik 

responden, mennyajikan data dari setiap variabel yang diteliti menggunakan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2018). 

1. Analisa Univariat  

 Analisis data univariat dipakai  peneliti memiliki tujuan agar bisa  

memahami atau menggambarkan karakteristik setiap variabel penelitian 

(Notoatmodjo, 2018). Karakteristik responden yakni nama, usia, jenis kelamin, 

merokok, kegiatan di luar. 

2. Analisa Bivariat 

 Analisa data bivariat merupakan penguraian yang dilakukan terhadap dua 

faktor yang dianggap keterkaitan atau berkorelasi (Notoatmojo, 2013). Analisa 

akan dilakukan di program SPSS  for laptop, menggunkan uji chi square. Pada 

penelitian tersebut analisa bivariat dilakukan agar dikeetahui korelasi antara 

kualitas tidur dengan risiko kejadian Hipertensi pada security di kampus UIN 

Alauddin Makasaar. 

I. Etika Penelitian  

        Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, oleh 

sebab itu sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin ke 

bidang keperawatan. Penelitian ini hanya melibatkan responden yang mau terlibat 

saja secara sadar bukan adanya paksaan. Penelitian ini telah lulus uji komite etik 
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dan Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar dengan 

nomor etik: No.C.93/KEPK/FKIK/IV/2022. Prinsip-prinsip etik dalam melakukan 

penelitian ini gunanya untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran 

dan dampak yang timbul selama kegiatan penelitian (Imas, M., & T, 2018) yaitu: 

1.  Informed Consent (Persetujuan Responden) 

       Informed consent adalah bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden 

penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent tersebut 

diberikan ke responden sebelum penenlitian dilakukan dengan memberikan 

lembar persetujuan unutk menjadi responden. Tujuan informed consent adalah 

agar responden mengerti maksud dan tujuan penelitian, jika responden tidak 

bersedia maka peneliti harus menghormati hak-hak responden. 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

      Anontmity merupakan tindakan untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan 

menuliskan nama responden, sehingga pada kuesioner responden hanya akan 

dimintam unutk memberikan kode/inisial yang merupakan huruf awalan dari 

nama responden. Contoh (N). 

3. Beneficience (manfaat) 

      Didalam sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat semaksimal 

mungkin bagi subjek penelitian jika subjek penelitian mengetahui kualitas tidur 

dan tekanan darah yang mereka alami. Maka subjek dapat mencegah risiko 

kejadian hipertensi.  

4. Confidetiality (Kerahasiaan) 

      Dimana peneliti tidak memberikan informasi mengenai identitas dan 
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kerahasiaan responden. Namun peneliti hanya menggunakan coding sebagai 

pengganti dari identitas responden. Dengan kata lain, informasi yanng telah 

didapatkan oleh peneliti tidak akan tersebar ke orang lain dan hanya di 

pergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagaimana dalam penelitian ini 

hanya menggunakan inisial nama dalam menjaga merahasiaan responden.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

        Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan salah perguruan 

tinggi negeri yang dinaungi Kementerian Agama Islam terbesar di kawasan 

Indonesia Timur yang terletak di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten 

Gowa Kel. Romang Polong atau yang lebih sering disebut Samata. Perguruan 

tinggi Islam yang mengawali nama IAIN Alauddin yang terletak di Jl. 

Sultan.Alauddin Makassar dan kini telah menjadi perguruan tinggi atau 

Universitas dengan jumlah mahasiswa yang setiap tahunnya semakin berkembang 

secara pesat dan hal itu yang mendorong pemerintah untuk menjadikan perguruan 

tinggi islam tersebut menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang 

sekarang biasanya disingkat atau disebut.UINAM. 

1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah  

 Kampus UIN Alauddin Makassar yang letaknya di samata Kabupaten 

Gowa biasa disebut dengan kampus II Samata Gowa Kel. Romang Polong dan 

juga ada kampus I letaknya di jalan sultan alauddin, dengan luas ±34.000 m2 

dengan jumlah gedung perkuliahan yang terdiri dari delapan Fakultas, dimana 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sendiri memiliki luas wilayah 1.057,18 

m2 yang terdiri dari empat gedung perkuliahan dan memiliki lima jurusan. 

2. Suasana Di Kampus UIN Alauddin Makassar 

 Dengan konsep bangunan yang bergaya arsitek mesir, area kampus UIN 

Alauddin Makassar nampak indah, sejuk dan megah dengan balutan cat warna 



65 
 

 
 

coklat muda dengan tatanan gedung yang berdiri rapih dan tinggi di lingkungan 

yang banyak pepohonan yang indah dan hijau. 

3. Sarana dan prasarana  

 Sarana juga prasarana kampus UIN Alauddin Makassar  lengkap dimana 

memiliki gedung-gedung  seperti Auditorium, Masjid,Gedung Fakultas, Gedung 

Kesenian,Aula,Parkiran dan lain-lain. Serta memiliki satuan pengamanan yang 

bagus seperti Satpam (Security). 

4. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar 

a. VISI 

 Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban 

Islam. 

b. MISI 

Lalu untuk misisnya sendiri yaitu: 

1. Menciptakan atmosfir akademik yang representative bagi 

peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan 

bermasyarakat. 

2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan 

integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni (Ipteks). 

3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola 

baik, dan berdaya saing menuju universal riset dengan 

mengembangkan nilai spiritual dan traadisi keilmuan. 
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5. Tujuan 

1. Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya 

potensi insane yang kuat dengan pertimbangan kearifan lokal. 

2. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang berbasis intelektualegrasi 

keilmuan. 

3. Terciptanya sistim manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan 

yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim 

kampus yang islami. 

4. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga local, nasioal, dan 

internasional. 

B. Hasil Penelitian  

          Penelitian mengenai korelasi kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi 

pada security di kampus UIN Alauddin Makassar telah dilakukan pada bulan Juni 

2022. Responden pada riset ini yaitu security di kampus UIN Alauddin Makassar 

dengan jumlah responden sebanyak 42 orang. Jenis penelitian tersebut memiliki 

rancangan dalam bentuk penelitian Kuantitatif  Deskriptif dengan pendekatan 

Case Control. 

a. Analisa Univariat 

  Analisis univariat dimanfaatkan dalam menggambarkan ciri tiap variabel 

penelitian. Hasil analisis univariat pada penelitian ini mendeskripsikan tentang ciri 

responden yang meliputi umur, jenis kelamin dan kualitas tidurnya. 
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1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Usia dan jenis kelamin 

dam Riwayat Merokok pada security di kampus UIN Alauddin 

Makassar. 

  Di bawah ini merupakan ciri responden yang telah diteliti dapat 

dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin dan riwayat merokok yang 

diuraikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1  
Distribusi Karakteristik responden berdasarkan usia,jenis kelamin dan 

Riwayat Merokok pada security di kampus UIN Alauddin Makassar 
 

 
Karakterisitik  

Frekuensi Presentase 
(n) (%) 

Usia 
 

  

17-25 
 

1 2,4 

26-35 
 

8 19,0 

36-45 
 

21 50,0 

46-57 
 

12 28,6 

 
Jenis Kelamin 

  

 
Laki-laki  

 
40 

 
95,2 

 
Perempuan  

 
2 

 
4,8 

 
Riwayat Merokok 

  

 
Merokok  

 
27 

 
64,3 

 
Tidak Merokok  

 
15 

 
35,7 

 
         Sumber: Data Primer2022 

 
Tabel 4.1 pada tabel usia menunjukkan bahwa usia terbanyak adalah 

dengan rentang 36-45 tahun yakni sebanyak 21 orang (50,0%). 

Berdasarkan tabel jenis kelamin security di kampus UIN Alauddin 

Makassar di atas didapatkan didominasi oleh laki-laki sebanyak 40 orang 
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(95,2%). Berdasarkan tabel riwayat merokok security di kampus UIN 

Alauddin Makassar diatas didapatkan sebanyak 27 orang yang merokok 

(64,3%). 

2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan kualitas tidur pada 

security di kampus UIN Alauddin Makassar. 

   Di bawah ini merupakan ciri responden yang telah diteliti dapat 

dilihat berdasarkan kualitas tidurnya yang uraikan pada tabel dibawah ini 

yaitu: 

Tabel 4.3 
Karakteristik frekuensi responden berdasarkan kualitas tidur pada 

security di kampus UIN Alauddin Makassar 
 

Kualitas Tidur Jumlah  
(n) 

Persentase 
% 

Buruk  36 85,7 

Baik  6 14,3 

Total 42 100 

 
Sumber: Data Primer2022 

Tabel 4.3 di atas didapatkan bahwa kualitas tidur  security di kampus UIN 

Alauddin Makassar sebagian besar didominasi oleh kualitas tidur buruk 

sebanyak 36 orang (85,7%), sedangkan untuk kualitas tidur baik sebanyak 

6 orang (14,3%).  

3. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Tekanan Darah pada 

security di kampus UIN Alauddin Makassar 

   Di bawah ini merupakan ciri responden yang telah diteliti dapat 

dilihat berdasarkan kejadian risiko hipertensi yang diuraikan pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 4.4 
Karakteristik frekuensi responden berdasarkan tekanan darah pada 

security kampus UIN Alauddin Makassar 
 

Kategori hipertensi Jumlah  
(n) 

Persentase 
% 

Tidak Hipertensi  13 31,0 

Hipertensi 29 69,0 

Total 42 100,0 

 Sumber: Data Primer2022 

Tabel 4.4 diatas didapatkan security di kampus UIN Alauddin Makassar 

yang risiko kejadian hipertensi 29 orang (69,0%), sedangkan yang tidak 

hipertensi ada 13 orang (31,0%). Persentase responden yang hipertensi 

termasuk angka relative besar untuk diperhatikan karena dapat berisiko 

terjadinya gangguan kesehatan lainnya yang mematikan. 

  Apabila dirinci berdasarkan klasifikasi tekanan darah menurut 

(JNC 8, 2015) maka dapat dilihat tabel sebagai berikut. 

Kategori Jumlah  
(n) 

Normal atau tidak hipertensi 
(<120 dan <80) 

 
13 

Prehipertensi (130-139 atau 80-
89 

10 

Hipertensi derajat 1 (140-159 
atau 90-99) 

19 

 

  Berdasarkan tekanan darah sebagian besar responden termasuk dalam 

kelompok hipertensi derajat 1 yaitu 19 orang dan  dilihat jumlah responden 

yang prehipertensi 10 orang. Namun apabila dengan jumlah responden yang 

hipertensi dan prehipertensi maka sebagian besar security  di kampus UIN 

Alauddin Makassar yang mengalami risiko kejadian hipertensi yaitu 

sebanyak 29 orang. Menurut Joint National Comitte Prehipertensi tidak 
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dianggap penyakit, tetapi mengidentifikasi mereka yang cenderung 

berkembang ke fase 1 atau fase 2 kelompok hipertensi (JNC 8, 2015). 

b. Analisis Bivariat  

 Analisis bivariat pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besaran 

kekuatan hubungan antara dua variabel yakni hubungan kualitas tidur dengan 

risiko kejadian hipertensi pada security di kampus UIN alauddin Makassar. 

 Hubungan kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi pada security di 

kampus UIN Alauddin Makassar. 

Tabel 4.5  
Hubungan kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi pada security 

di kampus UIN Alauddin Makassar. 
 

Kualitas Tidur Tekanan Darah  
Total  

OR (95% 
CI) 

p-
value Hipertensi Tidak hipertensi 

n % n % 
Buruk 28 96,6 8 61,5 100 7,000 

(1,078- 
45,437) 

 
0,007 Baik 1 3,4 5 38,5 100 

Jumlah  29  13    42  

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan responden yang memiliki kualitas tidur 

buruk lebih banyak pada kelompok hipertensi (96,6%) daripada yang tidak 

hipertensi (61,5%). Hasil uji chi square di dapatkan nilai signifikan Fisher 

Exact Test dengan p-value 0,007 taraf signifikan <0,05. Sehingga Ha diterima 

Ho ditolak, menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara kualitas tidur 

dengan kejadian hipertensi, dengan Data OR (Odds ratio) sebesar 7,000. 

Berdasarkan Hasil OR (Odss ratio) dimana menunjukkan kekuatan hubungan 

kualitas tidur 7 kali berisiko untuk mengalami kejadian hipertensi dengan 

CI(95% 1,078-45,437). 
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C. Pembahasan 

 Jenis penelitian ini dikelola dalam bentuk penelitian Kuantitatif dengan 

menggunakan pendekatan Case control untuk mengetahui kekuatan hubungan 

antara kualitas tidur dengan hipertensi pada security. Penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 17 juni - 27 juni 2022 di Kampus UIN Alauddin Makassar. Populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 48 Security. Penarikan sampel dilakukan dengan 

menggunakan cara Purposive Sampling, dimana security yang memenuhi kriteria 

inklusi dan ekslusi dalam penelitian ini dan dijadikan sampel penelitian yaitu 

sebanyak 42 orang, sebab yang lain masuk dalam kriteria ekslusi (mengundurkan 

diri sebagai responden dan sakit). Responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih 

banyak dibandingkan responden dengan jenis kelamin perempuan, di karenakan 

jumlah laki-laki pada pekerjaan security lebih banyak dari pada perempuan. 

 Dari penelitian ini didapatkan nilai signifikasi Nilai p-value 0,007. tabel 

yang digunakan adalah 2x2 atau variabel dependen terdiri atas 2 kategori. Maka 

didapatkan hasil OR (odds ratio) adalah 7,000 dengan Convidence Interval (95% 

1,078-45,437). yang berarti ini merupakan sebuah faktor resiko. Kualitas tidur 

yang baik dapat mencegah kejadian hipertensi. Dalam perancangan penelitian ini 

setelah mendapatkan beberapa jumlah responden yang termasuk dalam kriteria 

inklusi maka responden diminta untuk mengisi kuesioner kualitas tidur lalu 

diperiksa tekanan darahnya dengan dua kali pengukuran. Pada tahap awal seluruh 

responden mendapatkan lembar kuesioner kualitas tidur (PSQI) dan setelah 

pengisian kuesioner selesai, peneliti akan membagi responden menjadi dua 

kategorisasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Kategori/kelompok pertama adalah 
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kelompok yang memiliki kualitas tidur yang baik dan kategori/kelompok ke dua 

adalah yang memiliki kualitas tidur buruk, setelah itu peneliti akan melakukan 

pemeriksaan tekanan darah, sehingga diperoleh hasil tekanan darah dari yang 

memiliki kualitas tidur yang baik dan kualitas tidur yang buruk. Setelah informasi 

hasil penelitian dikumpulkan, Kemudian dilakukan editing data dan diolah 

memakai aplikasi program SPSS 25 dan hasil pengolahan datanya dimasukkan ke 

dalam tabel frekuensi juga pendistribusian. 

1.  Karakteristik Responden         

 Distribusi frekuensi usia pada security di kampus UIN Alauddin Makassar 

didapatkan dengan rentang usia 36-45 tahun sebanyak 21 orang (50,0%). Menurut 

(Roshifanni, 2017) secara umum, individu yang berisiko mengalami hipertensi 

adalah orang - orang yang berusia 40 tahun keatas, dikarenakan pada usia tersebut 

arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku sehingga tidak dapat 

berkembang saat jantung memompa darah melalui pembuluh darah. Oleh sebab 

itu, pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh darah yang 

sempit dari pada biasanya sehingga menyebabkan naiknya tekanan darah. 

Fenomena yang terjadi saat ini adalah orang pada usia muda sudah menderita 

hipertensi, sebagian besar hipertensi terjadi pada usia 25–45 tahun dan sekitar 

20% terjadi pada orang usia di bawah 20 tahun dan diatas 50 tahun (Roshifanni, 

2017). Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh kowalski, (2014) menyatakan 

bahwa tekanan darah tinggi lebih umum di dapatkan pada usia dewasa muda 

sampai lanjut usia, hal ini dikarenakan pada usia tersebut merupakan kelompok 

usia yang mulai mengalami penurunan daya tahan tubuh, penurunan fungsi fisik 
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dan menurunnya kemampuan fungsi syaraf sehingga metabolisme tubuh tidak 

maksimal lagi. Peningkatan tekanan peredaran darah yang berkaitan dengan usia 

paling mendekati dengan adanya perubahan arteri secara struktural khususnya 

terhadap arteri atau pembuluh darah besar yang mengalami kekakuan. Hal ini 

tersebut diketahui dari berbagai jenis hasil riset terkait erat dengan penyakit 

kardiovaskular yang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Semua 

bukti menyatakan bahwa penurunan kejadian penyakit kardiovaskular sejalan 

dengan peningkatan pengobatan pada hipertensi. Patofisiologis lain yang 

berkontribusi pada peningkatan tekanan darah berdasarkan usia adalah akibat 

penurunan refleks baroreseptor, peningkatan aktivitas saraf simpatis, serta adanya 

gangguan pencernaan natrium (Pinto, 2013). 

 Distribusi frekuensi pada jenis kelamin security di kampus UIN Alauddin 

Makassar didapatkan bahwa didominasi oleh laki-laki sebanyak 40 orang 

(95,2%). Hasil penetilian yang dilakukan oleh Rusdiana mengatakan Jenis 

kelamin dengan peningkatan tekanan darah pada  pasien hipertensi pasien yang 

berjenis kelamin laki-laki mayoritas mengalami peningkatan tekanan darah ringan 

sebanyak 18 orang 22,8% dan sebagian responden yang berjenis kelamin 

perempuan mayoritas mengalami peningkatan tekanan darah ringan sebanyak 

30,4%. Dalam (Suryati, 2012), menyatakan bahwa laki-laki memiliki risiko lebih 

besar untuk terkena/risiko hipertensi karena dalam mengatasi masalah atau stres di 

tempat kerja, laki-laki cenderung lebih emosi, dan tidak bisa menyelesaikan  

masalah dengan tenang seperti yang dilakukan oleh perempuan. Angka istirahat 

jantung dan indeks kardiak pada pria lebih rendah dan tekanan arteri nya lebih 
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tinggi jika dibandingkan dengan perempuan premenopause pada level tekanan 

arteri yang sama. Respons setelah melakukan latihan beban dengan kenaikan 

tekanan darah arteri juga lebih besar pada pria (Rusdiana, 2019). Fakta tersebut 

sesuai dengan penjelasan dari World Health Organization (WHO) yang 

menyatakan bahwa 1 dari 4 laki-laki mengalami risiko kejadian hipertensi, dan 1 

dari 5 wanita mengalami hipertensi yang artinya jenis kelamin laki-laki lebih 

berisiko mengalami hipertensi dibandingkan perempuan (WHO, 2019). Laki-laki 

berisiko 2.3 kali cenderung lebih besar mengalami peningkatan tekanan darah 

sistolik dibandingkan perempuan (Kemenkes RI, 2019). Fakta terkini dari suatu 

penelitian sudah mengenali sebagian mungkin mekanisme kenaikan tekanan darah 

yang berkaitan dengan jenis kelamin. Perihal ini berkaitan dengan akibat dari 

peran yang berbeda pada sistem imun laki- laki serta perempuan. Profil imun anti-

inflamatory yang kuat pada perempuan bisa berfungsi buat membatasi 

peningkatan tekanan darah. Sebaliknya pada laki-laki, profil imun tersebut 

cenderung lebih lemah sehingga jadi celah buat terbentuknya mekanisme 

kenaikan tekanan darah (Gillis & Sullivan, 2016). 

 Distribusi frekuensi Riwayat Merokok, didapatkan security yang merokok 

27 orang (64,3%) dan yag tidak merokok sebanyak 15 orang (35,7%). Penyakit 

Hipertensi dapat disebabkan oleh cara dan kebiasaan hidup seseorang, salah 

satunya adalah kebiasaan merokok. Merokok adalah bagian kehidupan individu 

dan salah satu kebiasaan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Orang 

yang merokok bisa dengan siapa saja seperti pria, wanita, remaja, kaya, miskin 

dan tidak ada pengecualian. Merokok adalah bagian kehidupan individu. Dimana 
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dari segi kesehatan, tidak ada satu individu yang setuju atau melihat manfaat yang 

dikandungnya dan tidak mudah menurunkan dan menghilangkannya, oleh sebab 

itu gaya hidup ini menarik sebagai suatu masalah kondisi kesehatan dan 

dipandang sebagai faktor terkena risiko kejadian hipertensi.(Irene Megawati 

Umbas, 2019). Karbon monoksida dapat mengurangi berapa banyak oksigen 

dalam sel-sel darah merah. Ini juga meningkatkan jumlah colesterol yang 

disimpan di lapisan dalam pembuluh darah. Semakin panjang waktunya, 

pembuluh darah arteri semakin mengeras dan menyebabkan hipertensi. (AHA, 

2016) 

 Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi Hipertensi diantaranya 

sebagai berikut: 

 Riwayat Keluarga, Salah satu riset didaerah Miyun, China menunjukkan 

bahwa seseorang dengan riwayat keluarga hipertensi empat kali lebih berisiko 

mengalami hipertensi (Liu et al., 2015). Riwayat kesehatan keluarga juga 

memberikan informasi tentang risiko keadaan yang tidak biasanya disebabkan 

adanya suatu mutasi/perubahan genetic. Meskipun demikian, memiliki latar 

belakang keluarga dengan riwayat hipertensi belum menjamin secara pasti juga 

mengalami hipertensi. Namun, pola keturunan penyakit hipertensi tidak diketahui 

secara pasti.(NIH, 2020). Etnis, Ada perbedaan tekanan darah pada orang yang 

berkulit hitam dan putih. Peningkatan prevalensi hipertensi antara individu yang 

berkulit hitam belum jelas kepastiannya, tetapi peningkatannya dikaitkan dengan 

kadar renin yang lebih rendah, sentivitas yang lebih besar terhadap vasopressin, 

dan tingginya stress lingkungan (M.Black Joyco, 2014). Stress merupakan kondisi 
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yang paling sering di alami oleh setiap orang. Stress, meningkatkan kekuatan 

vaskuler perifer dan curah jantung serta menstimulasi aktivitas system saraf 

simpatis. ketika saat stres, tubuh akan merasakan tekanan yang medalam atau 

ketidaknyamanan emosional yang dapat dikendalikan. Stres adalah kondisi yang 

seing terjadi yang dialami oleh manusia. Namun jika tingkat stres berlebihan akan 

mempengaruhi pada peningkatan tekanan darah pada individu yang mengalami 

stres yang berat (AHA, 2014). Pada saat hormon adrenalin yang meningkat ketika 

stress terjadi, berakibat pada proses memompa darah yang dilakukan oleh jantung. 

Jantung akan memompa darah secara lebih cepat sehingga menyebabkan 

peningkatansirkulasi dalam darah sehingga menyebabkan naiknya tekanan 

darah(M.Black Joyco, 2014). Diabetes, dapat mempercepat ateroklerosis serta 

menyebabkan hipertensi karena rusaknya atau bermasalah pada pembuluh darah 

(Elsevier,2014). Diabetes dapat menyebabkan tertumpuknya gula di dalam darah 

sehingga akibatnya terjadi peningkatan tekanan peredaran darah yang akan 

memicu pada resiko penyakit kardiovaskular. Resistensi insulin adalah salah satu 

yang dapat faktor pemicu paling umum tekanan darah tinggi pada orang yang 

menderita penyakit diabetes.  (CDC, 2020) 

 Berdasarkan distribusi kualitas tidur security di wilayah kerja kampus UIN 

Alauddin Makassar didapatkan sebanyak 36 orang (85,7%) dengan kualitas buruk. 

Berdasarkan asumsi peneliti, responden yang memiliki kualitas tidur buruk karena 

berkaitan dengan sulit untuk memulai tidur atau insomnia karena pengaruh kerja 

shift malam. Hasil wawancara dengan responden bahwa mereka merasakan 

kantuk di siang hari pada saat bekerja, sulit memulai tidur di malam hari. Juga 
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bahwa mereka kurang tidur, terbangun dimalam hari, dimana waktu tidurnya rata-

rata 3-5 jam dimalam hari. Seseorang yang mengalami insomnia mudah cemas 

atau stress sehingga bisa menimbulkan kekambuhan hipertensi. Namun pada 

penelitian ini masih ada responden yang mengalami kualitas tidur baik hal ini 

dikarenakan responden tidak merasakan gejala 1 minggu terakhir seperti tidak 

sering terbangun dimalam hari, selama tidur tidak sering terbangun untuk pergi ke 

kamar mandi dan walaupun kurang tidur masih dapat beraktivitas dengan 

semangat. Penelitian dari Fiona (2021) mengatakan bahwa sebanyak 94 orang 

security yang bekerja dengan sistem shift memiliki kualitas tidur yang buruk 

selama adanya shift malam, security shift mengatakan mereka memiliki waktu 

tidur 3-5 jam dalam sehari. 

 Berdasarkan teori faktor yang mempengaruhi kualitas istirahat tidur yaitu 

penyakit, kelelahan, stres psikologis/mental, nutrisi, obat, lingkungan, usia dan 

gaya hidup. Kualitas tidur yang buruk merupakan salah satu  faktor penyebab 

risiko hipertensi pada orang dewasa. Kualitas tidur yang buruk dapat 

menyebabkan masalah gangguan metabolisme dan endokrin yang dapat 

berkontribusi menyebabkan gangguan kardiovaskular. Hal ini didasarkan dengan 

teori bahwa kualitas   tidur   adalah   ukuran   dimana   seseorang  dapat  

kemudahan  dalam  memulai  tidur  dan  untuk  mempertahankan  tidur, kualitas  

tidur  seseorang dapat  digambarkan  dengan  lama  waktu  tidur, dan  keluhan  

yang  dirasakan  saat  tidur  ataupun  sehabis bangun  tidur (Kozier, 2013). 

Kualitas tidur yang buruk dapat mengubah tekanan hormon stress kortisol dan 
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sistem saraf simpatik, sehingga dapat terjadi peningkatan  tekanan darah (Martini, 

2018). 

2. Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada 

Security Di Kampuss UIN Alauddin Makassar 

 Hasil analisis bivariat mennggunakan uji chi-square memiliki taraf nilai 

signnifikasi 0,05 sehingga didapatkan nilai p-value fisher exact test sebesar 0,007 

dimana nilai p-value < 0,05 artinya hipotesis diterima yang berarti terdapat 

hubungan bermakna atara kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi pada 

security di wilayah kerja kampus UIN Alauddin Makassar. kekuatan hubungan 

kualitas tidur sebesar nilai OR 7,000 kali berisiko kejadian hipertensi.  

 Dari hasil penelitian didapatkan kualitas tidur buruk pada responden 

hipertensi sebanyak 29 responden (96,6%) dan yang kualitas tidurnya baik ada 1 

responden (3,4%). Berdasarkan asumsi peneliti responden yang memiliki kualitas 

tidur buruk  berkaitan dengan sulit untuk tidur, dimana seseorang kesukaran 

dalam memulai atau mempertahankan tidur ketika shift malam, seseorang yang 

mengalami insomnia mudah cemas atau stres sehingga bisa menimbulkan risiko 

kejadian hipertensi. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Kualitas tidur yang tidak 

baik akan memudahkan terjadinya risiko hipertensi, karena  kualitas  tidur  yang  

buruk  dapat  mengubah hormon  stres  kortisol  dan sistem  saraf  simpatik,  

sehingga  terjadi  peningkatan  tekanan  darah (Hafiez Amanda, 2017). Dalam hal 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh oleh (Rusdiana, 

2019) dimana hasil penelitianya memiliki 79 responden Penelitian ini menyatakan 

ada hubungan kualitas tidur dengan peningkatan tekanan darah  dengan p-value 
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0,000. kualitas tidur dengan peningkatan tekanan darah yaitu pasien dengan 

kualitas tidur buruk mayoritas mengalami peningkatan tekanan darah sedang 

sebanyak 24,1%, sedangkan pasien dengan kualitas tidur baik mayoritas 

mengalami peningkatan tekanan darah ringan sebanyak (40,5) (Rusdiana, 2019). 

Kualitas tidur buruk bisa di sebabkan bukan hanya karena hipertensi tetapi bisa 

karena beberapa faktor yaitu lingkungan yang tidak mendukung, stress dan 

pekerjaan. Kualitas tidur yang buruk, selain berpengaruh pada naiknya tekanan 

darah juga dapat mempengaruhi status kesehatan jangka panjang seperti 

meningkatnya indeks masa tubuh dan depresi pada orang dewasa.(Wulaningsih, 

2019). Penelitian oleh Melizza, dkk (2020) menyatakan kualitas tidur yang buruk 

atau tidak mencukupi kurang dari 7 jam/malam pada seseorang berhubungan 

dengan peningkatan tekanan darah. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh 

Liu et al (2016) menyatakahn bahwa sebagian besar gangguan tidur dialami oleh 

penderita hipertensi dibandingkan seseorang yang memiliki tekanan darah normal, 

hal tersebut dipengaruhi saat tidur terjadi peningkatan aktivitas saraf simpatik 

terhadap pembuluh darah yang meningkatkan detak jantung dan terjadinya 

peningkatan tekanan darah. Selain itu tidur yang tidak normal, mengalami 

masalah dan kebiasaan tidur dapat menjadikan stres fisik, psikososial dan 

peningkatan aktivitas saraf simpatik sehingga meningkatkan detak jantung. 

 Hal ini sesuai dengan  teori (Gangwisch, 2015) menyatakan bahwa apabila 

terjadi  waktu tidur akan secara akut menaikan tekanan darah dan mengaktivasi 

sistem saraf simpatis yang dalam jangka waktu lama hal tersebut akan memicu 

terjadinya hipertensi, bahwa pada saat seseorang mengalami tidur, maka 
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hipotalamus akan mengaktifkan sumbu yakni medulla adrenal sympatic dan 

Hipotalamic pituitary Adrenal axis (HPA-axis). Ketika stressor datang disebabkan 

oleh gangguan tidur, maka hormone epinefrin dan norepinefrin disekresikan oleh 

kelenjar medula adrenal dan efek dari perangsangannya yaitu langsung pada 

organ-organ spesifik seperti pembuluh darah dan jantung. Kedua hormone 

tersebut langsung membuat pembuluh darah setiap jaringan akan mengalami 

vasokonstriksi sehingga membuat tahanan perifer meningkat yang demikian dapat 

meningkatkan tekanan darah. (Gangwisch, 2015) 

 Allah swt. berfirman dalam QS Asy-syu’ara’/26 :80 

 َواِذَا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفْيِن   

Terjemahnya : 

“dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.” (Kementerian 
Agama RI, 2022) 

 
 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. yang menyembuhkan manusia 

apabila dia sakit. Allah swt. berkuasa menyembuhkan penyakit penyakit apa saja 

yang diderita seseorang. Meskipun begitu, manusia juga mencari tahu cara untuk 

kesembuhanya. Imam Jamaluddin al-Qasimi dalam tafsirnya menguraikan bahwa 

ayat ini menggambarkan tata susila seseorang seorang hamba Allah swt. kepada 

khaliknya. Karena penyakit itu kadang-kadang akibat perbuatan manusia itu 

sendiri. Semisal disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan, 

atau polah hidup sehari-hari, bahwa serangan penyakit terhadap  tubuh tidak dapat 

dihindarkan. Sebaliknya yang berhak menyembuhkan penyakit adalah Allah 

semata. Bila orang sakit merasakan demikian waktu dia menderita sakit, maka dia 
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akan menikmati setelah sembuh dari penyakit tersebut. Kebanyakan manusia 

terserang penyakit disebabkan kurang memperhatikan norma-norma kesehatan 

yang berlaku (Kementrian Agama RI, 2022). Makna hal itu berarti jika aku 

menderita sakit maka tidak ada seorangpun yang kuasa menyembuhkanku 

selainnya sesuai takdirnya yang dikarenakan oleh sebab yang menyampaikannya 

(Katsir, 2005). Dikaitkan dengan hasil penelitian, maka risiko kejadian hipertensi 

pada kualitas tidur yang terjadi pada responden, maka itu dikembalikan kepada 

yang maha menyembuhkan. Sebagai peneliti, kami hanya wasilah dan harus 

diyakinkan kembali kepada orang yang menjadi responden bahwa kesembuhan itu 

semata-mata dari dari-nya. 

 Menurut penelitian dari P Bansil, dkk yang berjudul Association 

Betweensleep disorders and hypertension berdasarkan kesimpulan dari NHANES 

tahun 2005-2008 menyatakan bahwa tidur merupakan hal yang sangat penting 

untuk berkontribusi dalam meningkatkankesehatan dan tanda vital yang penting. 

Mereka melaporkan bahwa prevalensi hipertensi adalah 30.2% mengalami 

gangguan tidur, 7.5%, dan 33.0% mengalami durasi tidur yang pendek serta 

52.1% melaporkan adanya kualitas tidur yang buruk.  

 Menurut hasil riset Izawa, S et al yang meneliti tentang kadar kortisol 

dalam darah akan meningkat, kadar kortisol mengalami peningkatan yang akan 

mengaktivasi sistem simpatis dan akan berperan pada kenaikkan tekanan darah. 

Pada hasil  riset Javaheri, S et al, terdapat hubungan antara kualitas tidur yang 

terganggu terhadap kejadian hipertensi pada remaja, Pada penelitian ini terdapat 

hubungan dengan nilai p-value= 0,001, yang berarti membuktikan bahwa 
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gangguan kualitas tidur secara terus menerus akan menyebabkan perubahan 

fisiologis tubuh dimana sistem keseimbangan antara pengaturan sistem saraf 

simpatis dan parasimpatis terganggu, peningkatan sistem simpatis tersebut 

berperan dalam peningkatan tekanan darah pada pasien tersebut dan sebaliknya 

aktifitas parasimpatis akan menurunkan tekanan darah. Penelitian tersebut 

mendukung kepada penelitian sebelumnya yaitu terdapat hubungan antara kualitas 

tidur yang terganggu terhadap angka kejadian hipertensi. Tidur di dalam tubuh 

manusia diatur oleh pusat kesadaran yang ada di medulla batang otak, dan 

melibatkan hormonal yang diatur oleh hormon kortisol yang sangat berperan pada 

irama sirkardian manusia (Javaheri et al., 2015). Sesuai yang dikemukakan Chen 

et al (2015) menyatakan bahwa adanya hubungan kualitas tidur yang buruk 

dengan terjadinya peningkatan tekanan dara, yang disebabkan karena semakin 

lama kualitas tidur buruk dialami seseorang maka berpengaruh pada 

peningkatanaktivitas saraf simpatik akibatnya seseorang menjadi stress dan 

berakibat naiknya tekanan darah.  

 Hubungan antara tidur dengan hipertensi terjadi akibat aktivitas simpatik 

pada pembuluh darah, seseorang akan mengalami perubahan curah jantung yang 

tidak signifikan di malam hari. Penurunan pada resistansi pembuluh darah perifer 

menyebabkan penurunan nokturnal normal pada tekanan arteri. Aktivitas simpati 

tidur meningkat secara signifikan dan sangat bervariasi selama pergerakan mata 

yang cepat (REM) dibandingkan dengan waktu bangun tidur. Tekanan darah 

mendekati tingkat terjaga selama komponen phasic REM, dan sensitivitas baru 

meningkat selama tidur. Namun, kondisi demikian lebih efektif untuk 
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meningkatkan buffer pada tekanan darah selama episode REM terjadi pada akhir 

periode tidur dari pada malam sebelumnya. Tidur yang tidak normal terlibat 

dalam patogenensis non-dipping pre-hipertensi dan kemudian pada gangguan 

hipertensi pada kualitas tidur menyebabkan hipertensi (Martini, 2018).  

 Penelitian di Malaysia menunjukkan kejadian hipertensi pada pekerja shift 

sebesar 22,4% sedangkan pada pekerja nonshift sebesar 4,2%. Hal ini disebabkan 

oleh ketidaksesuaian irama sirkadian pada pekerja shift. Pada irama sirkadian 

tubuh manusia, tekanan darah mencapai puncaknya pada siang hari dan 

mengalami penurunan pada malam hari (Sinaga, 2021). Pemenuhan kebutuhan 

istirahat tidur memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi, hal ini merupakan 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh (Winarni & Hartanto pada tahun 

2016) dimana dinyatakan Kondisi demikian terjadi karena tidur dapat 

memberikan pengaruh terhadap sistem saraf dan organ tubuh manusia yang lain 

secara fisiologis. Ada beberapa komponen dalam tubuh termasuk sistem saraf 

yang telah digunakan untuk melaksanakan berbagai aktivitas, untuk memulihkan 

maka diperlukan tidur sebagai istirahat. Tidur juga berfungsi dalam proses sintesis 

protein, secara pskilogis sendiri dan juga tidur sangat penting karena seseorang 

yang memiliki jumlah jam isitirahat/tidur yang tidak cukup maka akan cenderung 

menjadi secara cepat marah atau emosional, konsentrasinya buruk dan juga 

mengalami kesulitan dalam membuat suatu keputusan (Novitri, 2021). 

 Dalam  Alqur’an juga menjelaskan QS Ᾱli ‘Imrān/3 :134  

اِء َواْلَكاِظِمْيَن اْلغَْيَظ َواْلعَافِْيَن َعِن النَّاِسِۗ وَ  رََّّۤ اِء َوالضَّ ُ يُِحبُّ الَِّذْيَن يُْنِفقُْوَن فِى السَّرََّّۤ ّٰللاه

   اْلُمْحِسنِْين
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Terjemahnya: 

(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan 
orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang 
lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.(Kemenag RI, 
2022). 

 
           Makna dari kandungan ayat ini adalah mereka orang yang terus-menerus 

berinfak di jalan Allah swt. baik di waktu lapang, mempunyai kelebihan harta 

setelah kebutuhannya terpenuhi, maupun sempit, yaitu tidak memiliki kelebihan, 

dan orang-orang yang menahan amarahnya akibat faktor apa pun yang 

memancing kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan akan sangat 

terpuji orang yang mampu berbuat baik terhadap orang yang pernah berbuat salah 

atau jahat kepadanya, karena Allah swt. mencintai, melimpahkan rahmat-nya tiada 

henti kepada orang yang berbuat kebaikan (Kemenag RI, 2022). 

D. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan penelitian yakni: 

1. Sulitnya untuk mengumpulkan responden karena security kampus UIN 

Alauddin Makaasar memiliki shift kerja dan juga respondennya sedikit. 

2. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada variabel kualitas tidur dengan 

tekanan darah. 

3. Kuesioner penelitian yang digunakan kurang dipahami responden sehingga 

peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjelaskan kepada 

responden. 
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E. Rekomendasi  

 Pada penelitian ini hanya berfokus pada variabel kualitas tidur dengan 

risiko kejadian hipertensi maka, diharapkan untuk  peneliti selanjutnya  meneliti 

menambahkan variabel-variabel lainnya dan menambahkan intervensi tentang 

masalah untuk orang  yang mengalami kejadian hipertensi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kualitas pada security pada security di kampus UIN Alauddin Makassar 

didapatkan mengalami kualitas tidur sebanyak 36 orang (85,7%) 

sedangkan yang kualitas tidur baik sebanyak 6 orang (14,3%) 

2. Security di kampus UIN Alauddin Makassar  yang berisiko kejadian 

hipertensi sebanyak 29 orang (69,0%) 

3. Terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi 

pada security di kampus UIN Alauddin Makassar 

B. Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat lebih menambahkan jumlah respondennya, 

dan juga menambahkan variabel lainnya, memberikan penelitian intervensi 

yang tepat untuk mengatasi kejadian hipertensi. 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberi kontribusi 

dan ilmu yang baik seperti memperluas wawasan dan ilmu perihal strategi 

dalam mengatasi risiko kejadian hipertensi. 

3. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan 

Penelitian ini dapat memberikan acuan bagi tenaga kesehatan agar dapat 

merencanakan asuhan keperawatan yang tepat dalam pemberian pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat. 
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4. Bagi Responden dan Masyarakat 

Agar masyarakat lebih mengatur gaya hidup, pola istirahat dan Kualitas 

tidur mengingat bahwa hal tersebut jika dianggap sepele akan 

menimbulkan berbagai masalah kesehatan dikemudian hari. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat,  

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama   : Muhammad Richzan 

 NIM  : 70300118034 

 Alamat  : Jl. Karaeng Makkawari 

 No. Telepon : 085394185953 

 Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bermaksud akan 

melaksanakan penelitian dengan  judul “Hubungan Kualitas Tidur 

Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada Security di Kampus UIN 

Alauddin Makassar”. Penelitian ini merupakan bagian persyaratan untuk 

program pendidikan sarjana saya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini tidak 

akan menimbulkan akibat yang dapat merugikan bagi responden. Responden 

penelitian  hanya akan  mengisi lembar kuesioner yang membutuhkan waktu 

kurang lebih 10 menit untuk proses pengisiannya. Kerahasiaan semua 

informasi akan terjaga dan dipergunakan hanya untuk kepentingan 

penelitian semata. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi 

responden dalam penelitian saya.  Atas kesediaannya sebagai responden 

saya ucapkan terima kasih.  

Gowa, 28 April 2022 

Peneliti, 

 

       Muhammad Richzan 
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Lampiran 2 :  

LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP) 

(INFORMED CONSENT) 

 

         Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama :  

Usia :  

No. Hp :  

Alamat :  

    Setelah mendapatkan penjelasan mengenai penelitian tentang Hubungan 

Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada Security Di 

Kampus Uin Alauddin Makassar. dengan ini saya menyatakan BERSEDIA 

/ TIDAK BERSEDIA (coret yang tidak perlu) untuk ikut serta 

berpartisipasi dengan menjadi subjek penelitian. Dengan pernyataan 

persetujuan ini saya perbuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.  

 

 

 

Samata,.....,.....2022 

Yang membuat 

pernyataan 
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Lampiran 3 : Kuesioner Penelitian  

The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) Hubungan Kualitas Tidur dengan 

Risiko Kejadian Hipertensi pada Pada Security di Kampus UIN Alauddin 

Makassar  

PETUNNJUK UMUM : 

1. Isi setiap pertanyaan dengan jelas dan lengkap. 

2. Untuk setiap soal pilihan berilah tanda centang (√) pada tempat yang 

sudah disediakan. 

3. Untuk soal isian, jawaban ditulis ditempat yang telah disediakan. 

4. Jika saudara ingin mengganti jawaban, coret jawabann awal. 

5. Jika ada hal yang kurang jelas, saudara bisa menanyakan kepada peneliti. 

 

I. Pengkajian Identitas Responden  

Nama Inisial Responden: 

Umur            : 

Jenis Kelamin :       pria                   wanita            

Riwayat Merokok  : iya                    tidak  

 

 

II. Indeks Kualitas Tidur Pittsburgh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pertanyaan berikut ini berhubungan dengan kebiasaan tidur hanya selama 1 

minggu terakir saja. Jawaban anda harus menunjukkan pengulangan yang 

paling tepat dari sebagian siang dan malam hari pada minggu lalu. Saya 

berharap anda menjawab semua pertanyaan nomor 1-4 jawaban dengan 

angka, sedangkan dimana untuk pertanyaan 5-9 cukup dengan tanda (√) 

pada salah satu kolom pilihan jawaban. 

yang ada. 
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1. Selama satu minggu terkahir ,Pada jam berapa anda biasanya tidur malam? 
...................................................................................... 

2. Selama satu minggu terakhir, Berapa lama anda biasanya baru bisa tertidur 
tiap malam? 
...................................................................................... 

3. Selama satu minggu terakhir, Pada jam berapa anda biasanya bangun pagi 
? 
...................................................................................... 

4. Selama satu minggu terakhir, Berapa lama anda tidur di malam hari ? 
...................................................................................... 
 
 

5 Seberapa sering 
masalah-masalah 
dibawah ini yang 
menganggu tidur 
anda? 

Tidak 
Pernah 

(0) 

1x 
seminggu 

(1) 

2x 
seminggu 

(2) 

≥3x 
seminggu 

(3) 

A Tidak mampu 
tertidur selama 30 
menit sejak 
berbaring  

    

B Terbangun terlalu 
malam atau terlalu 
dini 

    

C Terbangun untuk ke 
kamar mandi 

    

D Tidak mampu 
bernafas 
denganleluasa  

    

E Batuk atau 
mengorok 

    

F Kedinginan dimalam 
hari 

    

G Kepanasan dimalam 
hari 
 

    

H Mimpi buruk     
I Merasa nyeri      
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J Alasan lain jelaskan: 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
 
 

    

6 Seberapa sering anda 
menggunkan obat 
tidur 

    

7 Seberapa sering anda 
mengantuk ketika 
melakukan aktivitas 
di siang hari 
 

    

  
 

Tidak 
ada 
antusias 
(0) 

Kecil 
(1) 

Sedang 
 (2) 

Besar  
(3) 

8 Seberapa besar 
antusian anda ingin 
menyesaikan 
masalah yang 
dihadapi  
 

    

 
 

 
Sangat 

baik 
(0) 

 
Baik 
(1) 

 
Kurang 

(2) 

Sangat 
kurang 

(3) 

9 Bagaiamana kualitas 
tidur anda selama 
seminggu yang lalu 
 
 
 

    

 
 
Hasil : 
1. Jumlah score : ..................... 
2. Tekanan darah : Sistolik................mmHg 

                          Diastolik..............mmHg 
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Lampiran 6: Hasil Uji SPSS 

 

 
Frequency Table 
 
 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17-25 1 2,4 2,4 2,4 

26-35 8 19,0 19,0 21,4 

36-45 21 50,0 50,0 71,4 

46-58 12 28,6 28,6 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
 
 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 40 95,2 95,2 95,2 

perempuan 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
 
 

Riwayat merokok 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid merokok 27 64,3 64,3 64,3 

tidak merokok 15 35,7 35,7 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
 
 
 

Kualitas Tidur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid buruk 36 85,7 85,7 85,7 

baik 6 14,3 14,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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TD 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Hipertensi 29 69,0 69,0 69,0 

Tidak hipertensi 13 31,0 31,0 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 
 
 

Kualitas Tidur * Tekanan Darah Crosstabulation 

 
TD 

Total Hipertensi Tidak hipertensi 

Kualitas Tidur buruk Count 28 8 36 

% within TD 96,6% 61,5% 85,7% 

baik Count 1 5 6 

% within TD 3,4% 38,5% 14,3% 

Total Count 29 13 42 

% within TD 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,987a 1 ,003   

Continuity Correctionb 6,355 1 ,012   

Likelihood Ratio 8,427 1 ,004   

Fisher's Exact Test    ,007 ,007 

Linear-by-Linear 

Association 

8,773 1 ,003   

N of Valid Cases 42     

a.  cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,86. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Kualitas Tidur 

(buruk / baik) 

7,000 1,078 45,437 

For cohort TD = Hipertensi 2,333 ,743 7,332 

For cohort TD = Tidak 

hipertensi 

,333 ,145 ,767 

N of Valid Cases 42   
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Lampiran 7 : surat keterangan layak Etik 
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Lampiran 12: Surat pengambilan data awal 
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Lampiran 13: Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal 
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Lampiran 14 : Surat izin Peneltian Dari Kampus UIN Alauddin Makassar 
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Lampiran 15: Dokumentasi penelitian 
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