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ABSTRAK
GAMBARAN HIPERTENSI DAN POLA HIDUP SEHAT PADA TENAGA
KERJA HSM DAN PP3 DI PT. KRAKATAU STEEL CILEGON, BANTEN
Setyaning*), Sumardiyono*), dan Reni Wijayanti* )
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tentang upaya pengendalian
hipertensi dengan pola hidup sehat agar dapat meminimalkam penyakit hipertensi
tidak menjadi lebih parah.
Metode: Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif
tentang upaya pengendalian hipertensi dengan pola hidup sehat. Pengambilan data
dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan, pengukuran langsung, dan
wawancara kepada karyawan serta studi kepustakaan.
Hasil: Faktor-faktor pola hidup sehat yang menyebabkan hipertensi yaitu kurang
pengetahuan, aktifitas fisik, asupan gizi, kebiasaan, dan motivasi.
Simpulan; Perusahaan telah melaksanakan upaya pengendalian hipertensi melalui
pola hidup sehat. Pekerja yang mengalami hipertensi sebesar 43%. Saran yang
diberikan adalah perusahaan lebih sering dalam pemberian pengetahuan tentang
kesehatan dan melakukan pemeriksaan pada setiap pabrik, agar dapat lebih dini
dapat mencegah terjadinya hipertensi.

Kata kunci: Hipertensi, Pola Hidup Sehat
*)

Prodi DIII Hiperkes dan KK FK UNS
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ABSTRAC
Discription of hypertension and healthy lifestyle of HSM and PP3 employee
in PT. Krakatau Steel Cilegon, Banten
Setyaning Dwi Murwani*), Sumardiyono*), dan Reni Wijayanti*)
Objective: The research purpose is to know about attaining restraint of
hypertension with healthy lifestyle to solve hypertension disease.
Methods: The research uses the descriptive method that describe about attaining
to restraint of hypertension with a healthy lifestyle. The document was taking with
observation in range, observation directly and interview for employee and
literature study.
Results: The factors of healthy lifestyle which cause hypertension is less of
knowledge, nutrition, habits, motivation.
Conclusion: The company had done attaining restraint of hypertension by healthy
lifestyle. The employee get hypertension for about 43%. The company had given
knowledge about healthy and always does investigation in every factory, to solve
hypertension disease.
Keywords: Hypertension, Healthy Lifestyle
__________________________________________________________________
*)
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KATA PENGANTAR
Assalammualaikum.wb.wr
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah,
rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam pelaksanaan magang
serta penyusunan laporan magang dengan judul “Gambaran Hipertensi Dan
Pola Hidup Sehat Pada Tenaga Kerja HSM dan PP3 di PT. Krakatau Steel
Cilegon Banten ”.
Laporan ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Program
Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Dengan adanya pembuatan laporan magang ini penulis
juga melakukan praktek kerja lapangan langsung di PT Krakatau Steel. Disana
penulis turun langsung ke lapangan. Sehingga penulis mendapat wawasan
tambahan sesuai apa yang dilihat langsung oleh penulis.
Dan dalam pembuatan laporan ini penulis menyadari bahwa ada pihak - pihak
yang mendukung, membantu, dan membimbing untuk menyelesaikannya
penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan
ucapan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Arifin Adnan, dr. Sp.PD-KR-FINASIM, selaku
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Sumardiyono, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Diploma III
Hiperkes dan Keselamatan Kerja Universitas Sebelas Maret Surakarta dan
selaku pembimbing I untuk penulis.
3. Ibu Reni Wijayanti, dr. M.Sc. selaku pembimbing II yang telah memberikan
bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini.
4. Ibu Yeremia Rante Ada’, S.Sos., M.Kes selaku penguji laporan yang disusun
oleh penulis.
5. Bapak Zaidin, selaku manager Divisi K3LH PT. Krakatau Steel yang telah
memberikan ijin untuk pelaksanaan kerja praktek industry.
6. Bapak Awang Yudha Irianto, selaku Superintendent Dinas Hiperkes PT.
Krakatau Steel sekaligus pembimbing utama yang telah memberikan
bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan ini.
7. Bapak Yohanes Supriyono selaku pembimbing lapangan, serta Bapak Nurkadi,
Bapak Freddy Cahyo Nugroho, Bapak Syarbini, dan Bapak Didik Kusnadi
yang telah memberikan bantuan selama PKL dan dalam penyusunan laporan
ini.
8. Bapak Sunardi, dkk yang sudah memberikan ijin untuk ikut maelakukan
pemantauan dari Dinas Laboratorium. Serta Bapak dan Ibu dari Dinas
Keselamatan Kerja dan Dinas Pengendalian Lingkungan yang sudah
memberikan pengalan dan ilmu selama PKL di PT.Krakatau Steel.
9. Bapak Korneilis, selaku Training Koordinator K3LH PT. Krakatau Steel yang
telah memberikan ijin untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan.
10. Bapak dan Ibu Sularman sekeluarga yang telah membantu selama PKL di PT.
Krakatau Steel.
11. Bapak dan Ibu Mulyahani yang telah membantu selama PKL di PT. Krakatau
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12. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan mendukung dalam penyusunan
laporan ini
13. Kakak aku Ery Eko Haryanti yang memberikan semangan dan dukungan dalam
penyusunan laporan ini.
14. Teman-teman seperjuangan Anisa Dyah Kusumawardhani dan Ajeng Ayu
Vidyasari selama PKL di PT. Krakatau Steel.
15. Teman-teman seangkatan tahun 2009 yang selalu meyemangati dalam
penyusunan laporan ini.
16. Teman-teman yang selalu mendukung dalam penyusunan laporan ini Indri Nur
Hafsari, Widi, dan Ahmad Al Aziz Saputra.
17. Dan semua pihak yang mendukung dan mendoakan dalam penyusunan laporan
ini yang masih banyak belum tersebutkan.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih belum
sempurna, maka penulis menerima kritik dan saran dari pembaca. Agar laporan ini
menjadi sempurna dan bermanfaat.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih pada pembaca yang
memberikan kritik dan saran untuk penulis. Dan semoga laporan ini dapat
bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa Diploma III Hiperkes dan
Keselamatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Walikumsalam.wb.wr
Surakarta, ………Juni 2012
Penulis,

Setyaning Dwi Murwani
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional dewasa ini telah memasuki tahapan dimana
pertumbuhan industri meningkat secara pesat, baik dalam jumlah, ragam
maupun teknologi yang digunakan semakin canggih (Goenawan, 1995).
Di era modernisasi ini penggunaan mesin-mesin, instalasi dan bahanbahan berbahaya terus meningkat sesuai dengan industrilisasi. Hal tersebut
disamping memberikan kemudahan bagi suatu proses produksi, tentunya efek
yang tidak dapat dielakkan adalah bertambahnya beban kerja dan faktor
resiko yang akan dihadapi oleh tenaga kerja.
Dalam rangka upaya menjadikan tenaga kerja sumber daya manusia
(insani) yang sehat dan produktif, kesehatan kerja diartikan sebagai ilmu
kesehatan dan penerapannya yang bertujuan mewujudkan tenaga kerja sehat,
produktif dalam bekerja, berada dalam keseimbangan yang mantap antara
kapasitas kerja, beban kerja dan keadaan lingkungan kerja. Sebagaimana
upaya kesehatan pada umumnya, maka inti dari upaya kesehatan kerja
kedokteran kerja. Untuk penerapannya kesehatan kerja mencakup upaya
kesehatan/kedokteran promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sebagai
satu dari dua pilar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), maka kesehatan
kerja merupakan satu dari dua tumpuan utama kemajuan dan keberhasilan
K3. Oleh karena komunitas yang menjadi sasaran kesehatan kerja adalah
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masyarakat tenaga kerja, maka kesehatan kerja mempunyai peran yang cukup
berarti dalam upaya kesehatan masyarakat (Suma’mur, 2009).
Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada bab XII
mengenai Kesehatan Kerja pasal 164 lebih jauh menyebutkan bahwa Upaya
Kesehatan ditunjukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas
dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh
pekerjaan. Pada pasal 165 disebutkan bahwa pengelola tempat kerja wajiab
melakukan segala bentuk upaya kesehatan kerja melalui upaya pencegahan,
peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi pekerja (Depkes, 2009).
Di PT. Krakatau Steel ini bergerak di bidang perindustrian besi dan baja,
yang sangat memperhatikan semua karyawannya masalah kesehatannya. Di
industri ini mempunyai progam tentang pemeriksaan kesehatan berkala
selama 1 tahun sekali untuk melihat perkembangan kesehatan semua
karyawan organik. Semua hasil dari kesehatan karyawan menjadi perhatian
dari pihak dinas hyperkes termasuk penyakit degenerative antara lain
penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi dapat menyebabkan turunnya
produktivitas pekerja.
Dan hipertensi dapat dipicu oleh beberapa faktor antara lain : keturunan
atau genetik berat badan (obesitas), stress pekerjaan, jenis kelamin, usia,
asupan garam, gaya hidup yang kurang sehat, aktivitas fisik (olah raga).
Dengan adanya latar belakang permasalahan tersebut penulis ingin
mengetatahui bagaimana keterkaitannya tekanan darah dengan faktor-faktor
yang menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi pada pekerja di PT.
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Krakatau Steel. Sehingga, penulis mengambil judul “Gambaran Hipertensi
Dan Pola Hidup Sehat Pada Tenaga Kerja HSM dan PP3 di

PT.

Krakatau Steel Cilegon, Banten”.

B. Rumusan Masalah
1. Berapakah persentase tekanan darah tinggi, ijin sakit, kunjungan klinik,
jenis jabatan, usia, pola hidup sehat pada tenaga kerja HSM dan PP3 ?
2. Bagaimana gambaran usia dan tekanan darah pada tenaga kerja HSM dan
PP3 ?
3. Bagaimana gambaran pola hidup sehat dan tekanan darah pada tenaga
kerja HSM dan PP3 ?
4. Bagaimana gambaran upaya pengendalian Hipertensi pada tenaga kerja
HSM dan PP3 ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui persentase tekanan darah tinggi, ijin sakit, kunjungan
klinik, jenis jabatan, usia, pola hidup sehat pada tenaga kerja HSM dan
PP3.
2. Untuk mengetahui gambaran usia dan tekanan darah.
3. Untuk mengetahui gambaran pola hidup sehat dan tekanan darah.
4. Untuk mengetahui gambaran upaya pengendalian hipertensi.
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D. Manfaat Penelitian
1. Perusahaan
Memperoleh informasi tentang tekanan darah tinggi (hipertensi) dan
faaktor-faktor penyebabnya. Serta pengendalian hipertensi dengan pola
hidup sehat pada tenaga kerja yang berada di pabrik HSM dan PP3 PT.
Krakatau Steel (Persero) Tbk.
2. Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Dapat menjalin kerja sama dengan instansi yang terkait termasuk
dengan pihaik perusahaan dan sebagai bahan masukan untuk dapat lebih
mengembangkan pengetahuan tentang penyakit hipertensi dan factor
penyebabnya.
3. Mahasiswa
Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang ilmu
kesehatan mengenai penyakit hipertensi dan factor-faktor penyebabnya.
Serta bagaimana pengendalianny dengan pola hidup sehat.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Pola Hidup Sehat
Pola hidup sehat yaitu segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang
baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan
buruk yang dapat mengganggu kesehatan (Wafiq Hisyam, 2007).
Pola hidup sehat melipiti :
a) Gaya Hidup
Kebiasaan merokok, aktivitas fisik, olah raga secara rutin, istirahat
yang cukup, pengelolaan menajemen stress yang baik, dan jauhi
narkoba.
b) Pola Makan Sehat
Makanan yang sehat tentunya mengandung semua unsure gizi yang
seimbang sesuai kebutuhan tubuh, baik protein, karbohidrat, lemak,
vitamin, mineral, dan air. Sebisa mungkin menghindari makanan
mengandung

lemak

yang

tinggi,

menghindari

makanan

yang

berpengawet, perbanyak konsumsi buah dan sayuran, mengurangi
makanan yang bersantan, memperhatikan tehnik pengolahan makanan,
perbanyak konsumsi air putih, dan hindari minuman beralkohol.
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c) Pemeriksaan Kesehatan Secara Rutin
Pemeriksaan ini bisa bervariasi tergantung umur, jenis kelamin dan
kesehatan seseorang. Pemeriksaan anak-anak tentu saja berbeda dengan
pemeriksaan usia lanjut. Penggolongan ini untuk membedakan
kebutuhan pasien dan tujuan yang ingin dicapai dari pemeriksaan yang
dijalani. Tidak ada batasan umur yang tepat untuk memulai
pemeriksaan kesehatan secara rutin. Semakin muda usia semakin dini
pula mengetahui resiko penyakit tertentu.
d) Pengetahuan Tentang Kesehatan
Pengetahuan tentang kesehatan sangat diperlukan, bukan hanya
bagi orang orang yang berkecimpung dibidang kesehatan, melainkan
juga bagi khalayak umum yang menjakan pola hidup sehat bagi diri dan
keluarganya.
2. Tekanan Darah
Tekanan darah adalah dalam tubuh kita terdapat cairan yang sangat
penting untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Cairan itu membawa zatzat yang sangat diperlukan tubuh, cairan itu dinamakan darah. Salah satu
zat penting yang membawa darah itu berupa gas oksigen. Gas oksigen atau
biasa disebut oksigen saja, diambil oleh darah dari paru-paru. Selanjutnya,
oksigen dibawa darah menuju sel-sel tubuh melalui pembuluh darah yang
terdapat diseluruh tubuh kita.
Oksigen diperlukan sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi demi
kelangsungan kehidupan. Darah yang sudah tidak veroksigen kembali ke
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jantung. Dari jantung darah di pompa ke paru-paru untuk mengambil
oksigen. Proses itu berlangsung terus-menerus selama seseorang hidup.
Keluar masuknya darah dari dan ke jantung merupakan hasil kerja otototot jatung.
Jantung merupakan organ dalam tubuh kita yang sangat penting.
Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh dengan membawa zatzat yaang diperlukan bagi sel-sel tubuh. Saat memompa darah, otot-otot
jantung mengerut atau berkontraksi. Sebaliknya saat jantung beristirahat
atau berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Aktivitas
otot-otot jantung dan aliran darah ke seluruh tubuh ini menimbulkan apa
yang disebut tekanan darah atau tensi.
Ada dua jenis tekanan darah, yaitu sistolik dan diastolik. Tekanan
darah yang terjadi ketika otot jantung berdenyut memompa darah sehingga
darah terdorong ke luar dari jantung menuju seluruh tubuh dinamakan
tekanan sistolik. Tekanan diastolik nerupakan kebalikan dari tekanan
sistolik. Tekanan diastolik yaitu tekanan darah saat darah memasuki
jantung. Pada umumnya tekanan sistolik lebih kuat daripada tekanan
diastolik.
Tekanan darah dapat diukur menggunakan alat sphygmomanometer
atau bisa disebut tensimeter. Saat mengukur tensi atau tekanan darah
seseorang, dokter atau perawat menggunakan alat bantu berupa stetoskop.
Alat ini digunakan untuk mendengarkan detak jantung melalui denyut
nadi, umumnya nadi di daerah lengan atas.
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Pada prinsipnya tekanan darah diukur saat darah keluar jantung dan
saat memasuki jantung. Mula-mula manset dipasang melingkari lengan
atas. Manset ini hampa udara. Selanjutnya manset digembungkan dengan
cara memompakan udara ke dalamnya. Saat manset menggembung penuh,
pembuluh nadi di bawah manset (di lengan atas) terjepit. Perlahan-lahan
udara dalam manset dibiarkan keluar dengan cara mengendorkan sekrup
pada pompa karet, sambil didengarkan detak jantung melalui stetoskop.
Pada suatu saat akan terdengar detakan keras melalui stetoskop, saat itu
pula dokter membaca tinggi kolom cairan raksa pada tensimeter. Angka
yang terbaca pada saat itu menunjukkan tekanan sistolik. Selanjutnya,
udara dalam manset dibiarkan keluar hingga denyutan itu berakhir. Angka
yang terbaca pada akhir denyutan ini menghasilkan tekanan diastolik.
Umumnya pipa kaca pada tensimeter diisi raksa (raksa dalam ilmu
kimia dinamakan hydrargirum dan disingkat Hg) sehingga hasil
pembacaaan tekanan darah dinyatakan dalam mmHg. Misalnya pada
pembacaan tekanan darah menggunakan sphygmomanometer atau
tensimeter tercatat 120/80 mmHg. Angka 120 mmHg merupakan tekanan
sistoliknya, sedangkan angka 80 mmHg merupakan tekanan diastolik.
Umumnya tekanan sistolik lebih tinggi dari pada tekanan diastolik.
(Admin, 2012)
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3. Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi
a. Pengertian Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi
Darah tinggi bukanlah tingkatan emosi yang berlebihan. Emosi dan
stress dapat mengakibatkan tekanan darah meningkat, namun hanya
sementara.
Darah tinggi atau hiperteansi berarti tekanan tinggi didalam arteriarteri. Arteri-arteri adalah pembuluh-pembuluh yang mengangkut darah
dari jantung yang memopa keseluruh jaringan dan organ-organ tubuh.
Tekanan darah terdiri dari sistolik (tekanan didalam arteri ketika
jantung berkontraksi dan memompa darah menuju kedalam arteri-arteri)
dan diastolik (mewakili tekanan didalam arteri-arteri ketika jantung
istirahat (relax) setelah koontraksi).
b. Tipe Hipertensi
Hipertensi terdiri dari hipertensi primer (primary hypertension) dan
hipertensi sekunder (secondary hypertension).
1) Hipertensi Primer
Hipertensi primer adalah suatu kondisi yang lebih sering terjadi
pada banyak orang. Hipertensi primer ini tidak dapat disembuhkan
tetapi dapat dikontrol. Penyebab dasar yang mendasarinya tidak
selalu diketahui, namun dapat terdiri dari beberapa faktor antara lain:
a) Tekanan darah tidak terdeteksi (diastolic < 90 mHg, sistolik > 105
mmHg)
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b) Peningkatan kolestrol plasma (>240-250 mg/dl)
Kandungan lemak yang berlebih dalam darah Anda, dapat
menyebabkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah.
Hal ini dapat membuat pembuluh darah menyempit dan akibatnya
tekanan darah akan meningkat. Kendalikan kolesterol Anda sedini
mungkin. Untuk tips mengendalikan kolesterol,
c) Kebiasaan merokok/alkohol
Merokok juga dapat meningkatkan tekanan darah menjadi
tinggi. Kebiasan merokok dapat meningkatkan risiko diabetes,
serangan jantung dan stroke. Karena itu, kebiasaan merokok yang
terus

dilanjutkan

ketika

memiliki

tekanan

darah

tinggi,

merupakan kombinasi yang sangat berbahaya yang akan memicu
penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung dan darah. Dan
Konsumsi alkohol secara berlebihan juga menyebabkan tekanan
darah tinggi.
d) Kelebihan berat badan/kegemukan/obesitas
Orang yang memiliki berat badan di atas 30 persen berat
badan ideal, memiliki kemungkinan lebih besar menderita
tekanan darah tinggi.
e) Kurang olahraga
Kurang olahraga dan bergerak bisa menyebabkan tekanan
darah dalam tubuh meningkat. Olahraga teratur mampu
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menurunkan tekanan darah tinggi Anda namun jangan melakukan
olahraga yang berat jika Anda menderita tekanan darah tinggi.
f) Penggunaan garam yang berlebih
Garam dapat meningkatkan tekanan darah dengan cepat pada
beberapa orang, khususnya bagi penderita diabetes, penderita
hipertensi ringan, orang dengan usia tua, dan mereka yang
berkulit hitam.
g) Kelainan ginjal/Gagal ginjal (renal insufficiency)
Hipertensi dapat terjadi karena adanya penurunan massa
ginjal yang dapat berfungsi dengan baik, kelebihan produksi
angiotensin dan aldosteron serta meningkatnya hambatan aliran
darah dalam arteri ginjal.
Ginjal yang mengalami penurunan fungsi dalam menyaring
darah, menyebabkan sisa metabolisme yang seharusnya dibuang
ikut beredar kembali ke bagian tubuh yang lain. Akibatnya
volume darah total meningkat, sehingga darah yang dikeluarkan
jantung juga meningkat.
Dengan demikian darah yang beredar melalui kapiler jaringan
akan meningkat sehingga terjadi pengkerutan sfingter prekapiler.
Peningkatan volume darah total yang keluar dari jantung dan
peningkatan

hambatan

pada

pembuluh

darah

mengkerut, menyebabkan tekanan darah meningkat.
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h) Faktor genetik/keturunan
Jika seseorang memiliki orang-tua atau saudara yang
memiliki tekanan darah tinggi, maka kemungkinan ia menderita
tekanan darah tinggi lebih besar. Sedangkan pada orang yang
tidak

memiliki

silsilah

keluarga

penderita

hipertensi,

kemungkinan kecil terkena hipertensi.
i) Usia
Semakin tua seseorang pengaturan metabolisme zat kapur
(kalsium) terganggu, sehingga banyak zat kapur yang beredar
bersama

darah.

Banyaknya

kalsium

dalam

darah

(hypercalcidemia) menyebabkan darah menjadi lebih padat,
sehingga tekanan darah menjadi meningkat.
Endapan

kalsium

di

dinding

pembuluh

darah

(arteriosclerosis) menyebabkan penyempitan pembuluh darah.
Akibatnya, aliran darah menjadi terganggu. Hal ini dapat memacu
peningkatan

tekanan

darah.

Bertambahnya

usia

juga

menyebabkan elastisitas arteri berkurang. Arteri tidak dapat lentur
dan cenderung kaku, sehingga volume darah yang mengalir
sedikit dan kurang lancar.
Agar kebutuhan darah di jaringan tercukupi, maka jantung
harus memompa darah lebih kuat lagi. Keadaan ini diperburuk
lagi dengan adanya arteriosclerosis, tekanan darah menjadi
semakin meningkat.
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Oleh karena pembuluh darah yang bermasalah pada orang tua
adalah arteri, maka hanya tekanan sistole yang meningkat tinggi.
Tekanan sistole dan tekanan diastole pada orang tua memiliki
perbedaan yang besar.
2) Hipertensi Sekunder
Hipertensi sekunder disebabkan oleh suatu kelainan spesifik dari
suatu organ tertentu atau pembuluuh darah, seperti ginjal, kelenjar
adrenal, atau arteri oarta. Penyebab hipertensi sekunder dapat di
identifikasi, hipertensi pada pasien-pasien ini dapat disembuhkan
secara potensial. Penyebab-penyebab tersebut antara lain :
a) Peningkatan trigliserida plasma
Kandungan

karbohidrat

dan

kegemukan

tidak

selalu

mempengaruhi kadar trigliserida. Penurunan kadar trigliserida
serum dapat terjadi juga karena kongenital, penyakit hipertiroid
dan juga oleh obat-obat seperti , asam askorbat/Vitamin C,
Atromid-S (kofribat), penformin, dan metformin, sedangkan
peningkatan kadar trigliserida terjadi juga pada penyakit-penyakit
lipoproteinemi, hipertensi, hipotiroidisme, sindrom nefrotik,
trombosis serebral,sirosis alkoholik, DM tak terkontrol, Down’s
sindrom, , dan kehamilan serta obat pil KB terutama estrogen
(K3LH/Hiperkes/medjuly,2009).

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
26

b) Kelebihan berat badan/kegemukan/obesitas
Jumlah lemak total yang diperlukan tubuh maksimum 150
mg/dl, kandungan lemak baik (HDL) optimum 45 mg/dl dan
kandungan lemak jahat (LDL) maksimum 130 mg/dl. Lemak baik
masih diperlukan tubuh, sedang lemak jahat justru merusak organ
tubuh.
Makan berlebihan dapat menyebabkan kegemukan (obesitas).
Kegemukan lebih cepat terjadi dengan pola hidup pasif (kurang
gerak dan olahraga). Jika makanan yang dimakan banyak
mengandung lemak jahat (seperti kolesterol), dapat menyebabkan
penimbunan lemak di sepanjang pembuluh darah. Penyempitan
pembuluh darah ini menyebabkan aliran darah menjadi kurang
lancar.
Pada orang yang memiliki kelebihan lemak (hyperlipidemia),
dapat menyebabkan penyumbatan darah sehingga mengganggu
suplai oksigen dan zat makanan ke organ tubuh.
Penyempitan dan sumbatan lemak ini memacu jantung untuk
memompa darah lebih kuat lagi, agar dapat memasok kebutuhan
darah ke jaringan. Akibatnya tekanan darah menjadi meningkat,
maka terjadilah hipertensi.
c) Penyakit kencing manis/diabetes
Salah satu komplikasi penyakit yang menyerang para
penderita diabetes adalah hipertensi, terutama mereka yang
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merupakan penderita Diabetes tipe II. Pada tulisan perdana ini,
saya akan menjelaskan hubungan antara diabetes dan hipertensi.
Penderita diabetes tipe II pada umumnya memiliki kondisi
yang disebut dengan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah
kondisi dimana seseorang memiliki jumlah insulin yang cukup
untuk merombak glukosa, namun tidak bekerja sebagaimana
mestinya. Insulin yang ada tidak digunakan untuk merombak
glukosa, yang mengakibatkan kadar glukosa dalam darah naik,
yang mengakibatkan diabetes. Insulin yang tidak bekerja ini tidak
akan dirombak menjadi apapun, dia akan tetap berada dalam
bentuk insulin. Insulin berlebih ini lah yang menyebabkan
terjadinya hipertensi pada pasien diabetes.
Insulin, selain bekerja untuk merubah glukosa menjadi
glikogen (yang nantinya akan disimpan di jaringan perifer tubuh)
dapat mengakibatkan peningkatan retensi natrium di ginjal dan
meningkatkan aktivitas sistem syaraf simpatik. Retensi natrium
dan meningkatnya aktivitas sistem syaraf simpatik merupakan
dua hal yang berpengaruh terhadap meningkatnya tekanan darah.
Lebih lanjut, insulin juga dapat meningkatkan konsentrasi kalium
di dalam sel, yang mengakibatkan naiknya resistensi pembuluh,
yang merupakan salah satu faktor naiknya tekanan darah (J.T.
DiPiro, 2010).
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d) Stress kronis
Salah

satu

tugas

saraf

simpatis

adalah

merangsang

pengeluaran hormon adrenalin. Hormon ini dapat menyebabkan
jantung berdenyut lebih cepat dan menyebabkan penyempitan
kapiler darah tepi.Hal ini berakibat terjadi peningkatan tekanan
darah.
Saraf simpatis di pusat saraf pada orang yang stres atau
mengalami tekanan mental bekerja keras. Bisa dimaklumi,
mengapa orang yang stres atau mengalami tekanan mental
jantungnya berdebar-debar dan mengalami peningkatan tekanan
darah. Hipertensi akan mudah muncul pada orang yang sering
stres dan mengalami ketegangan pikiran yang berlarut-larut.
Hampir semua orang di dalam kehidupan pernah mengalami
stress berhubungan dengan pekerjaan. Stress pada pekerjaan
cendrung menyebabkan terjadinya hipertensi berat. Pria yang
mengalami pekerjaan penuh tekanan, misalnya penyandang
jabatan yang menuntut tangggung jawab besar tanpa disertai
wewenang pengambilan keputusan, akan mengalami tekanan
darah yang lebih tinggi selama jam kerjanya dibandingkan dengan
rekannya mereka yang jabatan lenih “longgar” tanggung
jawabnya. Stress yang terlalu besar dapat memicu terjadinya
berbagai penyakit misalnya hipertensi , tukak lembung, penyakit
jantung, stroke dan lain-lain. Secara Fisiologis, bila ada suatu
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
29

yang mengancam maka kelenjar Pituitry otak mengirim “alarm”
dan hormone ke kelenjar endokrin yang kemudian mengalirkan
hormon adrenalin dan hidrikortison kedalam darah hasilnya tubuh
menjadi siap untuk menyesuaikan terhadap perubahan yang
muncul. Secara alamiah yang kita rasakan adalah degup jantung
yang berpacu lebih cepat dan berkeringat ditengkuk. Adanya
hormon adrenalin dan hidrokortisone sebagai reaksi tubuh
terhadap stress bila berlebihan dan berlangsung lama akan
berbahaya bagi tubuh (Kristanti, 2009).
e) Pil KB
Pada sistem kardiovaskuler dan serebrovaskuler. Penelitian
menunjukkan bahwa pemakaian pil KB meningkatkan kejadian
tromboemboli

dan

gangguan

pembuluh

darah

otak.

Tromboemboli terjadi akibat perubahan sistem pembekuan darah
akibat estrogen, disamping efek aterosklerosis oleh pengaruh
progesteron. Risiko akan meningkat pada perokok dan berkurang
bila dosis estrogen dikurangi. Risiko tromboemboli ini tidak
dipengaruhi oleh lamanya pemakaian pil KB. Tekanan darah
tinggi (hipertensi) dapat terjadi pada 5% pemakai pil KB. Hal ini
dipengaruhi usia, jenis kelamin, suku dan riwayat keluarga.
Tekanan darah akan meningkat secara bertahap dan bersifat tak
menetap. Jika hipertensi menetap setelah pil KB dihentikan,
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berarti telah terjadi perubahan permanen pada pembuluh darah
akibat aterosklerosis.
Penggunaan pil KB akan meningkatkan angka kejadian
penyakit jantung koroner. Risiko ini dihubungkan dengan lama
pemakaian pil KB, dan adanya risiko penyakit jantung koroner
yang lain seperti usia lanjut, merokok, kegemukan dan hipertensi.
Penggunaan sediaan dengan estrogen dan progesteron dosis
rendah

akan

mengurangi

risiko

tersebut

tetapi

tidak

menghilangkannya. Kejadian gangguan pada peredaran darah
otak pada pengguna pil KB lebih tinggi dibandingkan dengan
yang tidak memakai. Gangguan ini terutama pada pemakai pil KB
kombinasi yang berusia di atas 35 tahun perokok, dengan kadar
lemak darah tinggi, dan menderita hipertensi (dr. Harbanu H.
Mariyono, 2003).
f) Kebiasaan merokok/alkhol/minum kopi
(1)Merokok
Rokok mengandung ribuan zat kimia yang berbahaya bagi
tubuh, seperti tar, nikotin dan gas karbon monoksida.
Tar

merupakan

bahan

yang

dapat

meningkatkan

kekentalan darah, sehingga memaksa jantung untuk memompa
darah lebih kuat lagi. Nikotin dapat memacu pengeluaran zat
catecholamine tubuh seperti hormon adrenalin.
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Hormon adrenalin memacu kerja jantung untuk berdetak
10 sampai 20 X per menit, dan meningkatkan tekanan darah 10
sampai 20 skala. Hal ini berakibat volume darah meningkat
dan jantung menjadi cepat lelah.
Selain orang yang merokok (perokok aktif), orang yang
tidak merokok tetapi menghisap asap rokok juga memiliki
resiko hipertensi. Orang ini disebut perokok pasif, perokok
pasif bahayanya 2X dari perokok aktif.
Karbon monoksida (CO) dapat meningkatkan keasaman
sel darah, sehingga darah menjadi lebih kental dan menempel
di dinding pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah
memaksa jantung memompa darah lebih kuat lagi, sehingga
tekanan darah meningkat.
(2)Alkohol
Alkohol dapat merusak fungsi saraf pusat maupun tepi.
Apabila saraf simpatis terganggu, maka pengaturan tekanan
darah akan mengalami gangguan pula. Pada seorang yang
sering minum minuman dengan kadar alkohol tinggi, tekanan
darah mudah berubah dan cenderung meningkat tinggi.
Alkohol juga meningkatkan keasaman darah. Darah
menjadi lebih kental. Kekentalan darah ini memaksa jantung
memompa darah lebih kuat lagi, agar darah dapat sampai ke
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jaringan yang membutuhkan dengan cukup. Ini berarti terjadi
peningkatan tekanan darah.
(3)Kopi
Tekanan darah dapat meningkat jika seseorang sering
minum kopi. Kafein dalam kopi memacu kerja jantung dalam
memompa darah. Peningkatan tekanan dari jantung ini juga
diteruskan pada arteri, sehingga tekanan darah meningkat.
g) Kelainan spesifik dari suatau organ tertentu atau pembuluh darah,
seperti ginjal, tumor kelenjar adrenal, dan kelainan aorta.
c. Klasifikasi tekanan darah
Tabel 1. Klasifiksi Tekanan Darah Menurut JNC VII
Klasifikasi Tekanan Darah Pada Dewasa Menurut JNC VII
Kategori

Tekanan Darah Sistolik

Tekanan Darah Diastolik

Normal

< 120 mmHg

(dan) < 80 mmHg

Pre-Hipertensi

120-139 mmHg

(atau) 80-89 mmHg

Stadium 1

140-159 mmHg

(atau) 90-99 mmHg

Stadium 2

≥ 160 mmHg

(atau) ≥ 100 mmHg

Sumber : JNC VII
d. Pengaturan tekanan darah
1) Meningkatnya tekanan darah di dalam arteri bisa terjadi melalui
beberapa cara:
(a) Jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak
cairan pada setiap detiknya
(b)Arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku,
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memompa darah melalui arteri tersebut. Karena itu darah pada
setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh yang
sempit daripada biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan.
Inilah yang terjadi pada usia lanjut, dimana dinding arterinya
telah menebal dan kaku karena arteriosklerosis. Dengan cara
yang sama, tekanan darah juga meningkat pada saat terjadi
"vasokonstriksi", yaitu jika arteri kecil (arteriola) untuk
sementara waktu mengkerut karena perangsangan saraf atau
hormon di dalam darah.
(c) Bertambahnya

cairan

dalam

sirkulasi

bisa

menyebabkan

meningkatnya tekanan darah. Hal ini terjadi jika terdapat kelainan
fungsi ginjal sehingga tidak mampu membuang sejumlah garam
dan air dari dalam tubuh. Volume darah dalam tubuh meningkat,
sehingga tekanan darah juga meningkat.
2) Sebaliknya, jika:
(a) Aktivitas memompa jantung berkurang
(b)Arteri mengalami pelebaran
(c) Banyak cairan keluar dari sirkulasi
Maka tekanan darah akan menurun atau menjadi lebih kecil.
Penyesuaian

terhadap

faktor-faktor

tersebut

dilaksanakan

oleh

perubahan di dalam fungsi ginjal dan sistem saraf otonom (bagian dari
sistem saraf yang mengatur berbagai fungsi tubuh secara otomatis).
Perubahan fungsi ginjal :
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Ginjal mengendalikan tekanan darah melalui beberapa cara:
1) Jika tekanan darah meningkat, ginjal akan menambah pengeluaran
garam dan air, yang akan menyebabkan berkurangnya volume darah
dan mengembalikan tekanan darah ke normal.
2) Jika tekanan darah menurun, ginjal akan mengurangi pembuangan
garam dan air, sehingga volume darah bertambah dan tekanan darah
kembali ke normal.
3) Ginjal juga bisa meningkatkan tekanan darah dengan menghasilkan
enzim yang disebut renin, yang memicu pembentukan hormon
angiotensin, yang selanjutnya akan memicu pelepasan hormon
aldosteron.
Ginjal merupakan organ penting dalam mengendalikan tekanan
darah; karena itu berbagai penyakit dan kelainan pada ginjal bisa
menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi.
Misalnya penyempitan arteri yang menuju ke salah satu ginjal
(stenosis arteri renalis) bisa menyebabkan hipertensi.
Peradangan dan cedera pada salah satu atau kedua ginjal juga bisa
menyebabkan naiknya tekanan darah.
Sistem saraf otonom
Sistem saraf simpatis merupakan bagian dari sistem saraf otonom,
yang untuk sementara waktu akan:
1) Meningkatkan tekanan darah selama respon fight-or-flight (reaksi
fisik tubuh terhadap ancaman dari luar)
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2) Meningkatkan kecepatan dan kekuatan denyut jantung; juga
mempersempit sebagian besar arteriola, tetapi memperlebar arteriola
di daerah tertentu (misalnya otot rangka, yang memerlukan pasokan
darah yang lebih banyak)
3) Mengurangi pembuangan air dan garam oleh ginjal, sehingga akan
meningkatkan volume darah dalam tubuh
4) Melepaskan

hormon

epinefrin

(adrenalin)

dan

norepinefrin

(noradrenalin), yang merangsang jantung dan pembuluh darah.
4. Gejala Hipertensi
Hipertensi sulit disadari oleh seseorang karena hipertensi tidak
memiliki gejala khusus. Gejala-gejala yang mudah diamati antara lain
yaitu :
a. Gejala ringan seperti pusing atau sakit kepala.
b. Sering gelisah.
c. Wajah merah.
d. Tengkuk terasa pegal.
e. Mudah marah.
f. Telinga berdengung.
g. Sukar tidur.
h. Sesak nafas.
i. Rasa berat di tengkuk.
j. Mudah lelah.
k. Mata berkunang-kunang.
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l. Mimisan (keluar darah dari hidung).
Hipertensi dapat diketahui dengan mengukur tekanan darah secara
teratur. Penderita hipertensi, apabila tidak ditangani dengan baik, akan
mempunyai kemungkinan besar untuk meninggal karena komplikasi
kardiovaskuler seperti stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan gagal
ginjal.
Hipertensi dapat mengakibatkan kerusakan antara lain :
a. Otak

: menyebabkan stroke.

b. Mata

:menyebabkan retinopati hipertensi dan dapat menimbulkan
kebutaan.

c. Jantung

: menyebabkan penyakit jantung koroner (termasuk infark
kantung), gagal jantung.

d. Ginjal

: menyebabkan penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal
terminal.

5. Hari sakit (mangkir kerja, tidak masuk kerja) dan kunjungan klinik (rawat
jalan)
b) Hari sakit oleh karena gangguan kesehatan atau penyakit atau
kecelakaan.
Mangkir kerja mungkin dikarenakan berbagai sebab, tetapi
terpnting dalam hygiene perusahaan dan kesehatan kerja adalah
mangkir oleh karena sakit atau kecelakaan kerja. Tinggi rendahnya
angka absentisme dan perubahan angka tersebut menurut waktu adalah
data penting bagi industri dan ekonomi Negara, usaha pemeliharaan
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kesehatan dan penyelenggaraan asuransi social. Indeks absentisme
untuk menunjukkan angka mangkir kerja telah dicoba dibuat dan
kegunaannya ialah untuk evaluasi program atau perbandingan tinggi
rendahnya angka dimaksud pada berbagai komunitas atau penilaian
perkembangannya atas dasar perubahan waktu (Suma’mur, 2009).
Tabel 2 .Kategori hari sakit (lama sakit) :
Kategori

Lama (hari)

Ringan

0-7

Sedang

8-27

Tinggi

≥ 27

Sumber : Data sekunder 2012
c) Frekuensi Kunjungan klinik (rawat jalan)
Tabel 3 . Frekuensi Kunjungan Klinik
Kategori

Kali

Jarang kunjungan klinik

<8

Kadang-kadang kunjungan klinik

8-16

Sering kunjungan klinik

> 16

Sumber : Data sekunder 2012
Frekuensi kunjungan klinik (rawat jalan) dilihat dari kurun waktu 1
tahun.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
38

B. Kerangka Pemikiran
Tenaga Kerja

Pola Hidup

Sehat

Tenaga

kerja

Tidak Sehat

tidak

mudah

terkena penyakit hipertensi.

Tenaga kerja dengan mudah
terkena penyakit hipertensi.

Tenaga kerja tidak mudah terkena

Tenaga kerja dengan mudah terkena

penyakit degeneratif lainnya.

penyakit degeneraif lainnya.

Turunya angka hari sakit dan

Meningkatnya angka hari sakit

kunjungan klinik

dan kunjungan klinik.

Upaya Pengendalian
Gamabar 1. Kerangka Pemikiran
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
39

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian
Metode penelitian ini adalah deskriptif, yaitu meneliti status sekelompok
manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu
peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penilitian deskriptif ini adalah untuk
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis factual,dan
akurat mengenai factor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki (Mohammad Nazir, 1988).

B. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dijadi obyek untuk mengumpulkan data adalah :
Nama

: PT. Krakatau Steel

Alamat

: PT. Krakatau Steel (Persero) Jalan Industri No.5 Cilegon, Banten.

Bagian

: Unit Hot Strip Mill (HSM) dan PP3

C. Obyek Dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Pada penelitian ini yang menjadi obyek adalah tenaga kerja di HSM dan
PP3 PT. Krakatau Steel Cilegon Banten
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2. Ruang lingkup penelitian yaitu :
a. Pola hidup sehat adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang
baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan
buruk yang dapat mengganggu kesehatan.
b. Hipertensi adalah tekanan tinggi didalam arteri-arteri. Arteri-arteri
adalah pembuluh-pembuluh yang mengangkut darah dari jantung yang
memopa keseluruh jaringan dan organ-organ tubuh.

D. Sumber Data
Data yang diperoleh, dikumpulkan dan dirangkum dalam laporan
pengamatan ini berasal dari sumber sebagai berikut :
1. Data Primer
Data primer didapat dari hasil observasi ditempat kerja dan sedikit
wawancara kepada pihak yang terkait.
2. Data Sekunder
Data sekunmder berasal dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas
Hiperkes yang berkaitan dengan hari sakit dan kunjungan klinik.

E. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperoleh baik dari sumber secara primer dan sekunder
merupakan data yang menggambarkan hubungan tekanan darah dengan pola
hidup sehat serta hari sakit dan kunjungan klinik di HSM dan PP3 PT.
Krakatau Steel, antara lain :
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1. Obsevasi Lapangan :
Observasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran
langsung tekanan darah terhadap para tenaga kerja dari superintendent,
supervisor, foremen, dan operator di pabrik HSM dan PP3 PT. Krakatau
Steel.
2. Wawancara
Dilakukan sedikit wawancara pada tenaga kerja yang ada di pabrik
HSM dan PP3 PT. Krakatau Steel.
3. Studi Kepustakaan
Dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan catatancatatan serta literatu-liiteratur yang ada dan berhubungan dengan masalah
pola hidup sehat, tekanan darah tinggi (hipertensi), hari sakit, dan
kunjungan klinik.

F. Pelaksanaan
Kegiatan magang dilaksanakan dari tanggal 5 Maret 2012 sampai 11 Mei
2012 dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Observasi
Kegiatan observasi di pabrik HSM dan PP3, meliputi :
a) Observasi hasil produksi di HSM dan PP3
b) Melakukan pengukuran tekan darah pada tenaga kerja dengan jabatan
superintentend, supervisor, foremen, dan operator di HSM dan PP3.
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c) Melakukan pengisian kuisioner serta sedikit wawancara pada pihak
yang bersangkutan.
2. Analisis data hasil
3. Penyusunan laporan baik untuk PT. Krakatau Steel dan Program Diploma
III Hiperkes dan keselamatan Kerja Fakultas Kedokteran UNS.

G. Analisis Data
Analisis data menggambarkan analisis stastisti9k deskriptif dalam sajian :
tabel dan gambar/grafik.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
43

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Diskriptif Perusahaan
Pengukuran dilakukn di pabrik HSM PT. Krakatau Steel tepatnya di
ruangan superintendent bagian furnish. Target sampel yang seharusnya
didapat adalah berjumlah 300 sampel. Tetapi, sampel yang didapat dalam 3
hari melakukan pengukuran hanya mendapatkan

151 sampel. Sampel

tersebut disaring lagi agar mendapatkan sampel yang sesuai dengan yang
dibutuhkan. Sehingga sampel yang digunakan hanya 137 sampel. Sebab, 14
sampel bukan yang dibutuhkan atau termasuk sampel rusak. Pengukuran yang
didapat dari pengukuran tekanan darah dan diambil dari pengisian kuesioner
untuk menilai pola hidup sehat.
2. Distribusi Data Kategori Tekanan Darah
Tabel 4. Distribusi Data Kategori Tekanan Darah
KODE
TEKANAN DARAH
1
Hipotensi
2
Normal
3
Hipertensi
Total
Sumber : Data primer, 2012

JUMLAH
0
78
59
137

%
0,0%
57%
43%
100,0%

Dari 137 sampel, sebanyak 0 atau 0% kategori hipotensi, 78 atau 57%
kategori normal, dan 59 atau 43% kategori hipertensi.
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Kategori Tekanan
T
Daarah

43%

Norm
mal

57%

Hiperrtensi
Hipottensi

Gambarr 2. Diagram
m Kategori Tekanan daarah
Sumber : Data
D primerr, 2012
3. Distribusi Datta Tekanan Darah Dan Kunjungann Klinik
Taabel 5. Tekaanan Darah Dan
D Kunjun
ngan Klinikk
Sampel

K
Kunjungan
K
Klinik

Tekaanan Darah
Hipertensi

Total

Tanpa KJ

Rinngan

S
Sedang

Tinggi

43%

14,60%
%

15,330%

55,10%

8,00%

Sum
mber : Data primer
p
20122
Dilihat dari hipertennsi yang tan
npa kunjunggan klinik sebesar 14,6
6%, dan yanng
hippertensi denngan kunjunngan klinik sebesar
s
28,44%.
Kunjungaan klinik diibagi 3 kateegori, kateggori ringan ssebesar 15,3%, kategoori
seddang sebesaar 5,1%, dann kategori tiinggi sebesaar 8%. Dari ketiga kateegori tersebuut
adaalah kunjunngan klinik ringan
r
sebesar 15,3%.
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4. Distribusi Data Tekanan Darah Dan Pola Hidup Sehat
Tabel 6. Tekanan Darah Dan Pola Hidup Sehat
Pola Hidup Sehat
Tekanan Darah

Kecukupan

Kepedulian

Pengetahuan Kesh. Sendiri

Aktifitas

Asupan

Fisik

Gizi

Kebiasaan

Kurang
Hipertensi

8,0%

2,9%

11,7%

10,20%

0,70%

Sumber : Data primer, 2012
Dilihat dari tekanan darah dengan pola hidup sehat sebanyak 8% adalah
kecukupan pengetahuan, 2,9% kepedulian kesehatan sendiri, 11,7% aktivitas
fisik dirumah, 10,2% asupan gizi, dan 0,7% kebiasaan.
Pola hidup sehat yang paling tinggi distribusinya adalah aktivitas fisik
sebesar 11,7%. Aktivitas fisik sangat berpengaruh pada hipertensi, sebab
aktifitas fisik termasuk faktor penyebab hipertensi.
5. Distribusi Data Tekanan Darah Dan Jabatan
Tabel 7. Tekanan Darah Dan Jabatan

Tekanan Darah

Sampel

%
Hipertensi
43,10%
Sumber : Data Primer 2012

Jabatan
Superintendent Supervisor Foremen Operator
%
%
%
%
2,20%
11,70%
19%
10,20%

Dilihat dari hipertensi dengan jabatan, ditunjukan kepada yang paling
tinggi adalah bagian foremen sebesar 19%. Dan jabatan merupakan salah
satu factor penyebab hipertensi dilihat dari tingkat stressnya. Hipertensi
pada jabatan superintendent sebesar 2,2%, supervisor sebesar 11,7%, dan
pada operator sebesar 10,2%.
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6. Distribusi Data Tekanan Darah Dan Hari Sakit
Tabel 8. Tekanan Darah Dan Hari Sakit
Sampel

Hari Sakit

Tekanan Darah
Hipertensi

%

Tanpa HS

Ringan

Sedang

Tinggi

43%

25,50%

10,20%

6,60%

0,70%

Sumber : Data primer 2012
Dilihat dari sampel hipertensi yang tanpa hari sakit sebesar 25,5% dan
yang hipertensi dengan hari sakit sebesar 17,5%. Mungkin, ijin sakitnya
dikarenakan penyakit lain/tidak ada hubungannya dengan tekanan darah.
Hari sakit mempunyai 3 kategori, yaitu : hari sakit ringan sebesar
10,2%, hari sakit sedang sebesar 6,6%, hari sakit tinggi sebesar 0,7%. Dari
ketiga kategori tersebut, kategori hari sakit ringan yang paling tinggi
prosentasenya sebesar 10,2%.
7. Distribusi Data Tekanan Darah Dan Umur
Tabel 9. Tekanan Darah Dan Umur
Sampel

Umur (tahun)

Tekanan Darah
Hipertensi

%

≤ 20

21-30

31-40

41-50

43%

0,70%

7,30%

0,00% 19,70%

≥ 51
15,30%

Sumber : Data Primer 2012
Bahwa hipertensi dengan umur, dimana sampel hipertensi pada umur
≥ 51 tahun sebesar 15,3% dan yang pada umur 41-50 tahun sebesar 19,7%
dan karena tekanan darah bersifat fluktuatif.
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Sedang yang umur ≤ 20 tahun sebesar 0,7%, pada umur 21-30 tahun
sebesar 7,3%, dan yang 31-40 tahun sebesar 0%.
8. Distribusi Data Darah Dan Unit Kerja
Tabel 10. Tekanan Darah Dan Unit Kerja
Unit Kerja
Tekanan Darah
Hipertensi

Divisi HSM

Divisi PP3

11,70%

31,40%

Sumber : Data primer 2012
Bahwa yang tergolong hipertensi, paling banyak adalah pada Divisi
PP3 sebesar 31,4%. Sedangkan pada Divisi HSM sebesar 11,7%. Dilihat
dari unit kerja pekerjaan di divisi PP3 pekerjaannya lebih padat dibanding
divisi HSM.
9. Distribusi Data Tekanan Darah dan Aktivitas Fisik
Tabel 11. Tekanan Darah Dan Aktivitas Fisik
Tingkat Aktivitas Fisik
Tekanan Darah
Hipertensi

Di Rumah

Olahraga

Di Tempat Kerja

24,10%

19,00%

0,00%

Sumber :Data primer 2012
Bahwa tingkat aktivitas fisik yang dominan berpengaruh terhadap
tekanan darah adalah aktifitas fisik dirumah. Aktivitas fisik di rumah
sebesar 24,1%, aktivitas fisik olah raga sebesar 19%, dan aktifitas fisik di
tempat kerja sebesar 0%. Karena beban kerja yang ada di perusahaan
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termasuk beban kerja yang sedang sehingga hasil aktivitas fisik di tempat
kerja 0%.
10. Distribusi Data Tekanan Darah Dan Asupan Gizi
Tabel 12. Tekanan Darah Dan Asupan Gizi
Asupan Gizi
Tekanan Darah
Hipertensi

Kec.KH

Kec.Lemak

Kec.Protein

Kec.Serat/Vitamin

0,70%

12,40%

12,40%

16,10%

Sumber : Data primer 2012
Bahwa kategori kurang pada asupan gizi yang paling tinggi
distribusinya adalah terdapat pada kecukupan serat/vitamin sebesar 16,1%.
Sedang, kecukupan karbohidrat sebesar 0,7%, kecukupan lemak
sebesar 12, 4%, dan kecukupan protein sebesar 12,4%, dan kecukupan
lemak juga merupakan salah satu faktor penyebab hipertensi.
11. Distribusi Data Tekanan Darah Dan Kecukupan Pengetahuan
Tabel 13. Tekanan Darah Dan Kecukupan Pengetahuan
Kecukupan Pengetahuan
Tekanan Darah
Pengetahuan Olahraga

Pengetahuan Kesehatan

0,70%

24,00%

Hipertensi
Sumber : Data primer 2012

Bahwa kategori kurang yang paling tinggi distribusinya adalah
pengetahuan kesehatan sebesar 24%. Sehingga, kecukupan seratnya
kurang karena pengetahuan kesehatannya kurang. Sedang kecukupan
pengetahuan olah raga sebesar
0,7%.
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12. Distribusi Data Tekana Darah Dan Kepedulian Kesehatan Sendiri
Tabel 14. Tekanan Darah Dan Kepedulian Kesehatan Sendiri
Kepedulian Kesehatan Sendiri
Tekanan Darah
Hipertensi

Monitoring Kesh.

Upaya perbaikan kesh.

Harapan

5,8%

2,2%

1,5%

Sumber : Data primer 2012
Dilihat dari data diatas yang paling tinggi adalah monitoring
kesehatan sebesar 5,8%. Dan monitoring kesehatannya kurang karena
pengetahuan kesehatannya kurang. Sedang upaya perbaikan kesehatan
sebesar 2,2%, dan tekad dan motivasi (harapan) sebesar 1,5%.
13. Distribusi Data Tekanan Darah Dan Kebiasaan
Tabel 15. Hubungan Tekanan Darah Dan Kebiasaan
Kebiasaan
Tekanan Darah
Hipertensi

Kec Olahraga

Kec. Minum

15,3%

20,4%

Kec. Tidur Merokok Ting.Stress Mnm.Suplemen
6,6%

8,8%

0,0%

Sumber : Data sekunder 2012
Kategori yang paling tinggi adalah kecukupan minum sebesar 20,4%.
Sedang tingkat stress sebesar 0%, kebiasaan minum suplemen sebesar
0,7%, kebiasaan merokok sebesar 8,8%, kecukupan tidur malam sebesar
6,6%, dan kecukupan olah raga sebesar 15,3%.
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B. Pembahasan
1. Distribusi Data Kategori Tekanan Darah
Dari jumlah sampel 137 orang yang terkena hipertensi sebesar 43%. Dari
sebanyak 43% orang yang terkena hipertensi dikarenakan faktor-faktor
berikut : kurangnya kecukupan pengetahuan, kurangnya kepedulian
kesehatan sendiri, kurangnya aktifitas fisik, kurangnya asupan gizi, dan
kebiasaan yang buruk.
2. Tekanan Darah Dan Kunjungan Klinik
Tenaga kerja yang kunjungan klinik (rawat jalan) diakibatkan
penyakit hipertensi, dapat dilihat pada gambar 3.
18.00%
16.00%
14.00%

14.60%

15.30%

12.00%
10.00%
8.00%

8%

6.00%
4.00%

5.10%

Tanpa Kunjungan
Klinik
Kunjungan Klinik
Ringan
Kunjungan Klinik
Sedang
Kunjungan Klinik
Tinggi

2.00%
0.00%

Gambar 3 : Diagram Tekanan Darah Terhadap Kunjungan Klinik
Sumber : Data primer, 2012
Dilihat dari diagram di atas bahwa hipertensi dapat mengakibatkan
kunjungan klinik meningkat. Dibuktikan dengan total hari sakit lebih
tinggi disbanding dengan total tanpa hari sakit yaitu total dari dari hari
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sakit ringan, sedang dan tinggi di jumlah totalnya sebesar 28,4%,
sedangkan tanpa kunjungan klinik sebesar 14,6%.
Menurut Awang, 2012, jika kunjungan klinik yang tinggi diakibatkan
tenaga kerja yang hipertensi. Semakin tinggi kunjungan klinik dapat
merugikan banyak pihak. Dapat merugikan diri sendiri yaitu tenaga kerja
dan perusahaan yang dapat mengakibatkan produksi menurun. Maka,
sebisa mungkin hipertensi dikendalikan dengan mengubah pola hidupnya.
3. Pola Hidup Sehat
Dalam pola hidup sehat mempunyai 5 bagian, yaitu : kecukupan
pengetahuan, kepedulian kesehatan sendiri, aktifitas fisik, asupan gizi, dan
kebiasaa. Dari, kelima bagian tersebut dapat digambarkan pola hidup sehat
dan hipertensi dapat dilihat pada gambar 4.
14%
12%
11.70%
10%
8%

Kec. Pengetahuan

10.20%

Kep. Kesh Sendiri
8%

Aktifitas Fisik

6%

Asupan Gizi
Kebiasaan

4%
2%
0%

2.90%
0.70%

Gambar 4: Diagram Pola Hidup Sehat
Sumber : Data primer, 2012
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Dilihat dari pola hidup sehat yang paling tinggi yaitu aktifitas fisiknya
sebesar 11,7% dan yang paling rendah yaitu kebiasaan sebesar 0.7%.
Bahwa hipertensi dapat dipengaruhi dari aktiffitas fisik dan dari asupan
gizi juga mempengaruhi sebesar 10,2%, serta kecukupan pengetahuan
sebesar 8%.
Sebab aktifitas fisik, asupan gizi, kecukupan pengetahuan, kepedulian
kesehatan sendiri dan kebiasaan merupakan faktor penyebab hipertensi
primer. Tekanan darah tinggi sebagai akibat dampak dari gaya hidup
seseorang dan faktor lingkungan (Karnia, 2012).
Lifestyle modification yang terdiri dari mengatur pola makan
mengontrol berat badan, mengurangi alkohol, dan berolahraga, mengenai
upaya pencegahan hipertensi. Globalisasi memang telah menyebabkan
perubahan gaya hidup dan pola makan. Asupan makanan sering kali
dikaitkan dengan penyakit, termasuk hipertensi.
Hipertensi erat kaitannya dengan asupan mineral ion-ion di dalam
tubuh seperti sodium, natrium, chlor, fosfor, dan kalium. Oleh sebab itu,
hipertensi terkait dengan asupan garam terutama garam dapur. Dalam
keadaan orang dewasa normal dibutuhkan asupan garam 2 gram/ hari,
tetapi tetap disesuaikan dengan aktivitas yang dijalani (Budhi, 2012).
Dari pola hidup sehat dapat digambarkan hasil tekanan darah dan
asupan gizi dengan melihat gambar 5.
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20.00%
15.00%

16.10%
12%

10.00%

12%

kec. Karbohidrat
Kec. Lemak
Kec. Protein

5.00%
0.00%

Kec. Serat/Vitamin
0.70%
Gambar 5 : Diagram Asupan Gizi
Sumber : Data primer, 2012

Dilihat dari asupan gizi, asupan gizi yang tinggi adalah kecukupan
serat/vitamin sebesar 16,1%. Serat merupakan salah satu faktor hipertensi,
kurangnya serat yang cukup tinggi dapat mengakibatkan tekanan darah
naik.
Menurut

Nurkadi,

2012,

jika

tenaga

kerja

kurang

dalam

mengkonsumsi serat, maka lemak yang ada di dalam tubuh tidak mudah
larut. Dengan banyaknya lemak dalam tubuh akan mempengaruhi sirkulasi
darah dalam penyebaran darah bari jantung ke seluruh tubuh dan dari
seluruh tubuh kembali ke jantung. Sehingga, jika tenaga kerja banyak
mengkonsumsi serat maka lemak yang ada dalam tubuh akan mudah larut
dan dapat dengan mudah dilekuarkan sehingga tidak tertimbun di dalam
tubuh. Dan dapat mempermudah untuk sirkulasi darah dari jantung ke
seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi. Dengan, ini tenaga kerja dapat
meminimalisir terkenanya hipertensi.
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Pada asupan gizi masih ada yang kurang dalam arti berlebih yaitu
lemak yang belum dapat dikeluarkan karena kurangnya aktifitas. Pada
hipertensi dan aktiifitas fisik dapat dilihat pada gambar 6.
30.00%
25.00%
24.10%
Aktifitas Fisik Di
Rumah

20.00%
19%
15.00%

Aktifitas Fisik
Olahraga

10.00%

Aktifitas Fisik Di
tempat Kerja

5.00%
0%

0.00%

Gambar 6 : Tingkat Aktifitas Fisik
Sumber : Data primer, 2012
Kurangnya serat yang tinggi diakibatkan kurangnya aktifitas fisik di
rumah yang tinggi sebesar 24,1%. Kurangnya aktifitas dirumah maka
tubuh kurang dalam mengeluarkan lemak dalam tubuh yang dapat
mengakibatkan

mudahnya

terkena

hipertensi.

Dengan

banyaknya

kandungan lemak dalam tubuh maka jalannya darah dalam tubuh
terganggu karena tersumbat oleh lemak. Maka dari itu lemak harus
dikeluar dari tubuh dengan ,mengkonsumsi serat dan peningkatan aktifitas
fisik dirumah. Jika, banyak mengonsumsi serat dan penambahan aktifitas
fisik dirumah lemak dapat dapat dengan mudah dikeluarkan dan sirkulasi
darah dalam tubuh berjalan dengan lancar. Dengan lancarnya sirkulasi,
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lancar tanpa hambatan dapat mengedarkan darah dari jantung keseluruh
tubuh kembali lagi ke jantung.
Kurangnya aktifitas fisik dapat dikarenakan kurangnya pengetahuan
kesehatan. Pada hipertensi dan kecukupan pengetahuan dapat dilihat pada
gambar 7.
30.00%
25.00%
24%

20.00%

Pengetahuan
Olahraga

15.00%

Pengetahuan
Kesehatan

10.00%
5.00%
0.00%

0.70%

Gambar 7 : Kecukupan Pengetahuan
Sumber : Data primer, 2012
Dengan dilihat kurangnya kecukupan pengetahuan yang paling tinggi
pada pengetahuan kesehatan sebesar 24%. Maka, mengakibatkan aktifitas
fisik di rumah dan asupan gizi kurang. Dengan kurangnya pengetahuan
kesehatan pada tenaga kerja dapat mengakibatkan tenaga kerja kurang tahu
tentang penyakit hipertensi. Karena, tenaga kerja kurang tahu tentang
penyakit hipertensi. Maka, tenaga kerja kurang dalam mengatur pola
hidupnya.
Dengan pola hidup yang salah dapat dengan mudah terkenanya
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lemak dalam tubuh tidak dapat telarut dan kurangnya aktifitas fisik lemak
didapat dikeluarkan dalam tubuh. Semua itu karena tenaga kerja kurang
tahunya tentang pengetahuan kesehat.
Jika, tenaga kerja tahu tentang pengetahuan kesehatan mengenai
penyakit hipertensi. Maka tenaga kerja dapat mengatur semua itu agar
seimbang dalam mengkonsumsi makanan yang sehat dan tinggi serat,
banyaknya aktifitas fisik dirumah, serta tingginya pengetahuan kesehatan
tentang penyakit hipertensi. Sehingga, tenaga kerja akan mudah dalam
meminimalisir terkenanya penyakit hipertensi.
Selain dari aktifitas fisik, asupan gizi, dan pengetahuan kesehatan.
Juga

yang

menjadi

faktor

hipertensi

adalah

kebiasaan

dalam

mengkonsumsi alkohol, merokok, tidur malam, olahraga, dan tingkat
stress.
Pola makan dan aktifitas fisik yang tak seimbang memiliki kontribusi
yang besar penyebab hipertensi. kebiasaan merokok minum-minumam
beralkohol dan kurang berolahraga dapat pula mempengaruh peningkatan
tekanan darah. Berat badan berlebih apalagi penderita obesitas akan
mengalami tekanan darah yang lebih tinggi disbanding dengan mereka
yang mempunyai berat badan normal. Peningkatan tekanan darah ini
ditemukan sepanjang hari, termasuk juga di malam hari (Karnia, 2012).
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4. Hari Sakit
Hari sakit atau angka sakit pada tenaga kerja yang terkena penyakit
hipertensi, dapat dilihat pada gambar 8.
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Gambar 8 : Hari Sakit
Sumber : Data primer, 2012
Dilihat dari data di atas bahwa hari sakit dengan tanpa hari sakit lebih
banyak tanpa hari sakit sebesar 25,5%, sedangkan total hari sakit dari hari
sakit ringan, hari sakit sedang, dan hari sakit tinggi sebesar 17,5%. Dari
jumlah hari sakit sebesar 17,5% mungkin saja hari sakit disebabkan dari
penyebab lain. Mungkin, karena penyakit akibat kerja, penyakit lain selain
hipertensi, dan penyebab lainnya.
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5. Umur
Umur dapat mempengaruhi hipertensi, dan dapat dilihat pada gambar
9.
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15.30%

10.00%

31-40 th
41-50 th
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7.30%
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0.00%

21-30 th

0.70%

0%

Gambar 9 : Umur
Sumber : Data primer, 2012
Pada umur 41-50 th sebesar 19,7%, penyakit hipertensi sifatnya
fluktuatif. Sedang pada umur ≤ 20 th sebesar 0,7%, umur 21-30 th sebesar
7,3%, umur 31-40 th sebesar 0%, dan pada umur ≥ 51 th sebesar 15,3%.
Insidensi hipertensi meningkat seiring dengan pertambahan umur.
Pasien yang berumur diatas 60 tahun, 50-60% mempunyai tekanan darah
lebih besar atau sama dengan 140-90 mmHg. Hal ini merupakan pengaruh
degenerasi yang terjadi pada orang yang bertambah usianya.
Hipertensi merupakan penyakit multifaktorial yang muncul oleh
karena interaksi berbagai faktor. Dengan bertambahnya umur, maka
tekanan darah akan meningkat. Setelah umur 45 tahun, dinding arteri
mengalami penebalan oleh karena adanya penumpukan zat kolagen pada
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lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit
dan menjadi beku. Tekanan darah sistolik meningkat karena kelenturan
pembuluh darah besar yang berkurang pada penambahan umur sampai
dekade ketujuh sedangkan tekanan darah distolik meningkat sampai
dekade kelima dan keenam kemudian menetap dan cenderung menurun.
Peningkatan umur akan menyebabkan beberapa perubahan fisiologis pada
usia lanjut terjadi peningkatan resistensi perifer dan aktivitas simpatik.
Pengaturan tekanan darh yaitu refleks baroreseptor pada usia lanjut
sensitifitasnya berkurang, sedangkan peran ginjal juga sudah berkurang
dimana aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerolos menurun (FK
UNRI, 2010).
6. Jabatan
Pada pabrik HSM dan PP3 di PT. Krakatau Steel ada 5 bagian jabatan
dari Superintendent, Superivisor, Foremen, dan Operator yang terkena
penyakit hipertensi dapat dilihat pada gambar 10.
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Gambarto10
: Jabatan
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Jabatan yang tinggi terkena penyakit hipertensi terjadi pada jabatan
foremen sebesar 19%. Dilihat dari beban kerjanya foremen 75% kerjanya
dalam kantor (administrasi) dan 25% kejanya dilapangan (melakukan
aktivitas fisik).
Sebab, kerja dibagian kantor lebih tinggi tingkat stressnya. Dan
foremen lebih banyak di bagian kantor lebih banyak berfikir, jadi lebih
tinggi tingkat stress dibanding dilapangan. Karena penyebab salah satu
terkena penyakit hipertensi yaitu jika tenaga kerja banyak pikiran dan
beban kerja tambahan.
7. Unit Kerja
Pada pabrik HSM dan PP3 di PT. Krakatau Steel mempunyai 2 Divisi,
yaitu : Divisi Hot Strip Mill Plant dan Divisi Pwrt Pabrik BLP dan Batang
Kawat, dan yang terkena penyakit hipertensi dapat dilihat pada gambar 11.
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00% 11.70%

31.40%
Divisi Hot Strip
Mill Plant
Divisi Prwt Pabrik
BLP&Batang
Kawat

5.00%
0.00%
Gambar 11 : Diagram Unit Kerja
Sumber : Data primer, 2012
Dilihat dari hasil unit kerja, hasil yang tinnggi terdapat pada unit
commit to user
Divisi Prwt Pabril BLP dan Batang Kawat sebesar 31,4%, sedang Divisi

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
61

Hot Strip Mill Plant sebesar 11,7%. Tenaga kerja yang bekerja pada Divisi
Prwt Pabrik BLP dan Batang Kawat bagiannya lebih berat dibanding di
bagian Divisi Hot Strip Mill Plant.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
1. Persentase tekanan darah tinggi sebesar 57%, kunjungan klinik sebesar
28,4%, hari sakit sebesar 25,5%, jabatan paling tinggi pada foremen
sebesar 19%, usia paling tinggi pada usia 41-50 tahun sebesar 19,7%, dan
pola hidup sehat paling tinggi pada aktivitas fisik sebesar 11,7%.
2. Pada usia ≤ 20 tahun sebesar 0,7%, 21-30 tahun sebesar 7,3%, 31-40 tahun
sebesar 0%, 41-50 tahun sebesar 19,7%, dan ≤ 51 tahun sebesar 15,3%.
Pada usia 41-50 tahun persentase lebih tinggi yaitu 19,7%. Sebab pada
usia 45 tahun dinding arteri mulai menebal sehingga dengan mudah pada
usia tersebut dapat dengan mudah terkena penyakit hipertensi.
3. Dilihat dari tekanan darah dengan pola hidup sehat sebanyak 8% adalah
kecukupan pengetahuan, 2,9% kepedulian kesehatan sendiri, 11,7%
aktifitas fisik dirumah, 10,2% asupan gizi, dan 0,7% kebiasaan.
4. Dalam pengendalian penyakit hipertensi dapat dikendalikan dengan pola
hidup sehat. Dengan melakukan berolahraga minimal satu minggu sekali,
tidak merokok, pemberian susu UHT di setiap paginya, pemberian
promosi kesehatan dalam 1 tahun sekali, adanya pemeriksaan kesehatan
secara berkala 1 tahun sekali.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
63

B. Saran
1. Sebaiknya perusahaan memberi pengertian pada tenaga kerja untuk
menaati peraturan larangan merokok.
2. Sebaiknya perusahaan lebih menarik lagi dalam penyampaian promosi
kesehatan agar tenaga kerja berminat untuk datang dan ikut, serta memberi
hadiah pada tenaga kerja yang mengikuti promosi kesehatan.
3. Sebaiknya perusahaan melakukan pembagian susu UHT dengan rutin dan
merata agar semua tenaga kerja mendapatkan asupan gizi yang cukup.
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