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HUBUNGAN KEBIASAAN MEROKOK DENGAN PENYAKIT 

 HIPERTENSI DI DESA SAMBIREJO TIMUR 

KECAMATAN PERCUT SEI TUAN 

 

Elvi Susanti Lubis 

 

Abstrak 

 

Hipertensi adalah peningkatan abnormal tekanan darah baik tekanan darah sistolik 

maupun tekanan darah diastolik.. Keadaan dimana tekanan darah sistolik diatas 

140 mmHg dan tekanan darah diastolik di atas 85 mmHg.Tekanan darah disebut 

optimal bila berada pada kisaran 120 mmHg/ 70 mmHg. Hal ini dapat terjadi 

salah satunya dikarenakan kebiasaan merokok telah meluas, maka kebiasaan itu 

mengakibatkan terjadinya 80%- 90% kematian akibat kanker paru. Bahwa sekitar 

50% dari para perokok yang mulai sejak usia remaja akan meninggal akibat 

berbagai penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokoknya. Desai 

penelitian menggunakan Deskriptif sederhana dengan pendekatan cross 

sectional.Populasinya adalah seluruh warga masyarakat di desa sambirejo timur 

kecamatan percut sei tuan. Variabel penelitiannya kebiasaan merokok dan 

penyakit hipertensi dengan tehnik pengumpulan data menggunakan cara 

pembagian kuesioner. Analisa data dengan menggunakan Uji Chi- Square dengan 

nilai kemaknaan 0,05. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang 

dilakukan tentang Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Penyakit Hipertensi di 

Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan 2017. Tertinggi responden 

memiliki kebiasaan merokok berat ada sebanyak 22 orang (44,9%) . Tertinggi 

responden mengalami Hipertensi ada sebanyak 33 orang (67,3%). Dari hasil uji 

chi- square diketahui bahwa terdapat hubungan kebiasaan merokok dengan 

penyakit hipertensi dengan nilai sing yaitu 0,005 artinya lebih kecil dari nilai p 

yaitu 0,05. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang 

singnifikan antara kebiasaan merokok dengan penyakit hipertensi di desa 

Sambirejo Timur kecamatan percut sei tuan. Oleh karena itu perlunya peningkatan 

penyuluhan tentang bahaya merokok agar dapat menurunkan angka terjadinya 

penyakit hipertensi. Nilai probabilitas (Asymp sig) 0,005< dari tingkat 

kepercayaan 0,05. 

Kata Kunci : Kebiasaan merokok, Penyakit, hipertensi 
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PENDAHULUAN 

Semakin majunya jaman saat 

ini dalam berbagai bidang dapat 

mendorong orang untuk lebih mudah 

bergaul dan berkomunikasi dengan 

orang lain. Saat ini orang dapat 

dengan mudah terpengaruh oleh 

perilaku orang lain dan turut 

mendorong munculnya perilaku yang 

cenderung menjadi kebiasaan orang 

lain. Salah satunya adalah merokok. 

Menurut (Wiki, 2013) rokok 

adalah silinder dari kertas berukuran 

panjang antara 70 hingga 120mm 

(bervariasi tergantung negara) 

dengan diameter sekitar 10mm yang 

berisi daun-daun tembakau yang 

telah di cacah. 

Merokok merupakan overt 

behavior dimana perokok menghisap 

gulungan tembakau.Merokok 

merupakan kebiasaan buruk yang 

dapat mengganggu kesehatan serius 

hingga membawa kematian.Merokok 

dapat merusak paru-paru, bronchi, 

otak, pembuluh darah jantung dan 

organ-organ lain (Area 2013).   

 Rokok membuat banyak 

orang  yang menghisapnya ketagihan 

dan susah untuk berhenti, bahkan 

akibat ketagihan tersebut jumlah 

rokok yang dihisap cenderung 

bertambah. Hal tersebut dapat terjadi 

karena  rasa nikmat yang dipengaruhi 

oleh zat nikotin yang bersifat adiktif 

(membuat orang kecanduan) 

sehingga membuat ketergantungan 

merokok (Area 2013). Para ahli dari 

WHO menyatakanbahwa di negara 

dengan kebiasaan merokok telah 

meluas, maka kebiasaan itu 

mengakibatkan terjadinya 80% - 

90% kematian akibat kanker paru. 

Bahwa sekitar 50% dari para 

perokok yang mulai sejak usia 

remaja akan meninggal akibat 

berbagai penyakit yang berhubungan 

dengan kebiasaan merokoknya 

(Aditama, 2016). 

Hasil penelitian Badan 

Litbang Tahun 2010 menunjukkan 

bahwa kematian akibat penyakit 

yang terkait dengan tembakau terjadi 

190.260 orang atau sekitar 12,7% 

dari seluruh kematian ditahun yang 

sama. Data GATS 2011 juga 

menunjukkan prevalensi perokok di 

Indonesia sebesar 34,8% dan 

sebanya 76% laki-laki di Indonesia 

adalah perokok, angka yang terbesar 

di dunia (depkes2015). 

Rokok selain dapat 

menyebabkan peradangan pada 

tenggorokan, dan terhadap paru-paru, 

ternyata rokok juga menjadi 

penyebab lain tekanan darah tinggi. 

Nikotin dalam tembakaulah yang 

merupakan penyebab meningkatnya 

tekanan darah segera setelah isapan 

pertama. Seperti halnya zat-zat kimia 

yang lain, dalam asap rokok, nikotin 

akan diserap oleh pembuluh-

pembuluh darah yang amat kecil 

yang ada di dalam paru-paru, 

kemudian diedarkan keseluruh tubuh 

oleh aliran darah. Hanya dalam 

hitungan detik nikotin sudah 

mencapai otak. Otak akan bereaksi 

terhadap nikotin masuk dalam otak 

dengan memberi sinyal pada kelenjar 

adrenal untuk melepas epinefrin 

(adrenalin). Hormon yang kuat ini 

akan bereaksi menyempitkan 

pembuluh darah, karena pembuluh 

darah otak menyempit maka akan 

memaksa jantung untuk bekerja lebih 

berat karena tekanan yang lebih 

tinggi (Antonio 2015).  

     

 Hipertensi atau yang lebih 

dikenal dengan penyakit darah tinggi 
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adalah peningkatan abnormal 

tekanan darah baik tekanan darah 

sistolik maupun tekanan darah 

diastolik.Keadaan dimana tekanan 

darah sistolik diatas 140 mmHg dan 

tekanan darah diastolik di atas 85 

mmHg.Tekanan darah disebut 

optimal bila berada pada kisaran 

120mmHg / 70mmHg (Hartono, 

2011). 

Data World Health 

Organization (WHO) tahun 2012 

menunjukkan, diseluruh dunia 

sekitar 972 juta orang atau 26,4% 

penghuni bumi mengidap hipertensi 

dengan perbandingan 26,6 % pria 

dan 26,1% wanita. Angka ini 

kemungkinan akan meningkat 

menjadi 29,2 ditahun 2030. Dari 972 

juta pengidap hipertensi, 333 juta 

berada dinegara maju dan 639 juta 

sisanya berada di negara sedang 

berkembang, termasuk Indonesia. 

Riset kesehatan dasar 

(Riskesdas) tahun 2007 yang 

diselenggarakan oleh kementerian 

kesehatan menunjukkan bahwa 

prevalensi hipertensi di Indonesia 

(berdasarkan pengukuran tekanan  

darah) sangat tinggi, yaitu 31,7% 

dari total penduduk dewasa. 

Prevalensi ini jauh lebih tinggi 

dibanding Singapura ( 27,3 % ), 

Thailand ( 22,7% ) dan Malaysia ( 

20% ) (Hartono, 2011). 

Sumut Post menyatakan pada 

2015 tercatat penderita hipertensi di 

Sumut Januari – Oktober mencapai 

151,939 orang.Namun untuk 

penderita terbanyak masih wanita 

dengan jumlah 87,774 orang. Untuk 

rentang usia penderita paling banyak 

yakni diatas 55 tahun (85,254) 

disusul usia 45 – 55 tahun (44,909) 

dan usia 18 – 44 tahun (21,776) dan 

pada 2016 ternyata masih cukup 

tinggi. Berdasarkan data dari dinas 

kesehatan  (Dinkes Provinsi Sumut), 

tercatat  50,162 orang menderita 

hipertensi. Dari data tersebut, tercatat 

paling banyak menderita hipertensi 

adalah wanita dengan jumlah 27,021 

orang. Dan rentang umur penderita 

hipertensi terbanyak, yakni usia 

diatas 55 tahun dengan jumlah 

22,618 sementara usia 18 – 44 tahun 

sebanyak 14,984 penderita, dan usia 

45 – 55 tahun ada 12,560 orang. 

Meski demikian bila dibandingkan 

dengan tahun 2015 jumlah penderita 

hipertensi pada tahun 2016 lebih 

sedikit (Sumut Post 2016).

 Berdasarkan dari data Desa 

jumlah Penduduk di Desa Sambirejo 

Timur sebanyak 24.936 

jiwa.Meskipun demikian dari data 

yang diambil jumlah penduduk yang 

menderita Hipertensi sebanyak 71 

orang, yakni diatas usia 55 tahun 65 

orang,usia 45-55 tahun sebanyak 6 

orang.Dengan perbandingan pria 38 

orang dan wanita 33 orang yang 

menderita Hipertensi.  

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah desain Deskriptif . Penelitian 

ini menggali bagaimana dan 

mengapa fenomena kesehatan itu 

terjadi.Kemudian melakukan analisis 

korelasi antara fenomena atau antara 

faktor resiko dengan faktor 

efek.Model pendekatan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan secara Cross Sectional 

(Notoatmodjo, 2010). 

Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh masyarakat di Desa 

Sambirejo Timur Kecamatan Percut 

Sei Tuan. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini dihitung melalui 
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perhitungan melalui data proposi. 

Teknik pengambilan sampling 

dengan menggunakan purposip 

sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan cara menentukan 

orang yang akan diteliti dengan 

kriteria inklusi. Penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Sambirejo 

Timur Kecamatan Percut Sei Tuan 

pada bulan Juni 2017 – Juli 2017. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Tempat Penelitian 

 Desa Sambirejo Timur 

termasuk dalam wilayah 

administratif kecamatan Percut Sei 

Tuan, Kabupaten Deli Serdang, 

Propinsi Sumatera Utara. Wilayah 

Desa Sambirejo Timur berbatasan 

dengan Desa Sei Rotan di sebelah 

Utara yang secara Administratif 

masih termasuk wilayah Kecamatan 

Percut Sei Tuan. Sebelah selatan 

berbatasan dengan Perkebunan 

PTPN 2 Bandar Khalippah, Sebelah 

Timur berbatasan dengan Desa Sena 

Kecamatan Batang Kuis dan sebelah 

barat berbatasan dengan Desa 

Tembung Kecamatan Medan 

Tembung. 

 Posisi Desa Sambirejo Timur 

terletak lebih kurang 2 km dari pusat 

Pemerintahan Kecamatan Percut Sei 

Tuan danlebih kurang 35 km dari 

pusat Pemerintahan Kabupaten Deli 

Serdang dan berada sekitar 17 km 

dari Kota Medan. 

 Luas Wilayah Desa 

Sambirejo Timur lebih kurang 418 

ha lahan Desa di manfaatkan oleh 

penduduk sebagai pemukiman dan 

sarana umum. Selain itu ada juga 

lahan desa yang dipergunakan 

sebagai lahan pertanian. Secara rinci 

penggunaan lahan yang luas adalah 

untuk lahan pemukiman dan sarana 

umum lebih kurang 293 ha (70,90%) 

sedangkan untuk lahan Pertanian 

lebih kurang 125 ha (29,10%) berada 

di Kecamatan Percut Sei Tuan 

Kabupaten Deli Serdang. 

 

2. Analisis Univariat 

 Analisa Univariat di lakukan 

untuk memperoleh gambaran pada 

masing- masing variabel, Kemudian 

di distribusikan dalam tabel 

frekwensi dan persentase. 

 

2.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Distribusi frekuensi 

responden berdasarkan umur Di 

Desa Sambirejo Timur Kecamatan 

Percut Sei Tuan Tahun 2017.  

No. Umur 
Jumlah 

f % 

1. 18-30 13 26,5 

2. 31-40 22 44,9 

3. 41-60 14 28,6 

Total 49 100 

 

Berdasarkan Tabel 1. diketahui 

bahwa dari 49 responden yang 

tertinggi umur 31-40 tahun dan 

terendah umur 18-30 tahun. 

 

Tabel  2. Distribusi Frekuensi 

Ressponden Berdasarkan Jenis 

Kelamin di Desa Sambirejo Timur 

Kecamatan Percut Sei Tuan 

Tahun 2017. 

No. 
Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

F % 

1. Laki-Laki 45 91,8 

2 Perempuan 4 8,2 

Total 49 100 

 

Berdasarkan Tabel 2. diketahui 

bahwa dari 49 responden yang 

berjenis kelamin laki-laki ada 

sebanyak 45 orang (91,8%) 
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sedangkan perempuan ada sebanyak 

4 orang (8,2%). 

 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi 

Responden Berdasrkan 

Pendidikan Terakhir di  Desa 

Sambirejo Timur Kecamatan 

Percut Sei Tuan Tahun 2017 . 

No. Pendidikan 
Jumlah 

f % 

1. 
Tidak 

Sekolah 
2 4,1 

2 SD 5 10,2 

3 SMP 13 26,5 

4 SMA 26 53,1 

5 P.Tinggi 3 6,1 

Total 49 100 
 

Berdasarkan Tabel 3. 

diketahui bahwa dari 49 responden  

berpendidikan terahir Perguruan 

tinggi ada sebanyak 3 orang 

(6,1%),SMA sebanyak 26 orang 

(53,1%) SMP sebanyak 13 orang 

(26,5%), SD sebanyak 5 orang (10,2) 

dan tidak sekolah ada sebanyak 2 

orang (4,1%). 

Tabel 4. Distribusi Frekwensi 

Responden 

Berdasarkan pekerjaan 

Di Desa Sambirejo 

Timur Kecamatan 

Percut Sei Tuan 2017. 

No. Pekerjaan 
Jumlah 

F % 

1. 
Pegawai 

Negeri 
1 2,0 

2 
Pegawai 

Swasta 
8 16,4 

3 Pensiun 2 4 

4 Wiraswasta 34 69,6 

5 
Tidak 

Bekerja 
4 8,2 

Total 49 100 
 

Berdasarkan Tabel 4. 

diketahui bahwa dari 49 responden 

tertinggi bekerja sebagai wiraswasta 

yaitu 34 orang (69,6%). 

 

2.2 Kebiasaan Merokok 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi 

Responden BerdasarkanKebiasaan 

Merokok di Desa Sambirejo 

Timur Kecamatan Percut Sei 

Tuan Tahun 2017. 

No. 
Kebiasaan 

Merokok 

Jumlah 

F % 

1. Ringan 18 36,7 

2 Sedang 9 18,4 

3 Berat 22 44,9 

Total 49 100 
 

Berdasarkan Tabel 5. diketahui 

bahwa dari 30 responden yang 

memiliki kebiasaan merokok ringan 

ada sebanyak 18 orang (36,7%), 

sedangkan yang memiliki kebiasaan 

merokok sedang ada sebanyak 9 

orang (18,4%) dan memiliki 

kebiasaan merokok berat ada 

sebanyak 22 orang (44,9%). 

 

2.3 Hipertensi Dan Tidak 

Hipertensi 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi  

Responden 

Berdasarkan Hipertensi 

di Desa Sambirejo 

Timur Kecamatan 

Percut Sei Tuan Tahun 

2017. 

No. Hipertensi 
Jumlah 

F % 

1. 
Tidak 

Hipertensi 
16 32,7% 

2 Hipertensi 33 67,3% 

Total 49 100 
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Berdasarkan Tabel 6. 

diketahui bahwa dari 49 responden 

yang mengalami hipertensi ada 

sebanyak 33 orang (67,3%) dan yang 

tidak mengalami hipertensi ada 

sebanyak 16 orang (32,7%). 

 

3. Analisi Bivariat 

Analisa bivariat adalah uji 

statistik yang dipergunakan untuk 

menganalisis hubungan antara 

variabel independent dengan variabel 

dependent. Dalam analisis bivariat 

ini dilakukan uji statistik chi square 

untuk dapat menyimpulkan adanya 

hubungan dua variabel tersebut 

bermakna atau tidak bermakna, 

dengan α = 0,05. Data diolah dengan 

program komputer. 

 

Tabel 7. Tabulasi Silang 

Hubungan Kebiasaan 

Merokok dengan Penyakit 

Hipertensi Di Desa 

Sambirejo Timur 

Kecamatan Percut Sei 

Tuan Tahun 2017. 

 

No. 
Kebiasaan 

Merokok 

Penyakit Hipertensi P 

Tidak 

Terjadi 
Terjadi Jumlah 

0,005 

F % F % F % 

1. Ring an 11 22,4 7 14,3 18 36,7 

2. Se dang 2 4,1 7 14,3 9 18,4 

3. Berat 3 6,1 19 38,8 22 44,9 

Total 16 32,7 33 67,3 49 100  

 

Berdasarkan tabel 7. 

diketahui bahwa dari 49 responden 

yang memiliki kebiasaan merokok 

ringan ada sebanyak 18 orang 

(36,7%) dimana yang terkena 

penyakit hipertensi ada sebanyak 7 

orang (14,3%) dan tidak terjadi 

hipertensi ada sebanyak 11 orang 

(22,4%). Sedangkan responden yang 

memiliki kebiasaan merokok sedang 

ada sebanyak 9 orang (18,4%) 

dimana yang terkena penyakit 

hipertensi ada sebanyak 7 orang 

(14,3%) dan tidak terjadi hipertensi 

ada sebanyak 2 orang (4,1%). Dan 

responden yang memiliki kebiasaan 

merokok Berat ada sebanyak 22 

orang (44,9%) dimana yang terkena 

penyakit hipertensi ada sebanyak 19 

orang (38,8%) dan tidak terjadi 

hipertensi ada sebanyak 3 orang 

(6,1%). 

Berdasarkan hasil uji Chi-

Square memperlihatkan bahwa nilai 

signifikan probabilitas dengan nilai 

sig-p = 0,005 atau < nilai sig α = 

0,05. Hal ini membuktikan bahwa 

ada Hubungan Kebiasaan Merokok 

Dengan Penyakit Hipertensi Di Desa 

Sambirejo Timur Kecamatan Percut 

Sei Tuan Tahun 2017. 

 

PEMBAHASAN 

1. Kebiasaan Merokok 

Merokok merupakan aktiviti 

seseorang yang menghisap sebatang 

rokok. Faktor terbesar dari kebiasaan 

merokok dipengaruhi oleh faktor 

sosial atau lingkungan, dimana 

karakter seseorang banyak dibentuk 

oleh lingkungan sekitar, baik dari 

keluarga, tetangga, ataupun teman 

pergaulannya.dengan merokok, 

kecanduan terhadap nikotin akan 

terpenuhi dan perokok merasa seperti 

rokok tersebut dapat menurunkan 

stres. Memang tidak semua perokok 

akan meninggalnkarena penyakit 

jantung, kanker paru-paru atau stroke 

namun kebiasaan merokok bisa 

sangat mengganggu dan mengurangi 

kualitas hidup anda sehari-hari ( 

Area 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Darmawan 
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(2013) dengan judul Kebiasaan 

merokok dengan tingkat hipertensi 

pada lanjut usia di dukuh senggrong 

desa kangkung kecamatan mranggen 

kabupaten demak bahwasanya 

sebagian responden adalah perokok 

ringan yaitu sebanyak 54 orang 

(54,4%) yang perokok sedang 

sebanyak 38 orang (38,4%) dan yang 

perokok berat sebanyak  7 orang 

(7,4%) hal ini di karenakan 

kebiasaan merokok sangat mudah 

ditemui di Indonesia ini sebagai 

Negera tropis yang sedang 

berkembang. Kebiasaan merokok ini 

dapat ditemui disemua lapisan 

masyarakat, baik yang kaya maupun 

yang miskin, yang muda maupun 

yang tua bahkan anak-anak 

remaja.perilaku merokok yang biasa 

dilakukan oleh masyarakat ini 

disukung oleh kemudahan-

kemudahan mendapatkan rokok 

tanpa ada batasan umur. Hal ini 

terjadi karena negara mempunyai 

kebijakan yang mendua tentang 

rokok. Disatu sisi membuat 

himbauan tentang bahaya merokok 

namun disisi lain pemerintah tidak 

memberi batasan-batasan atau 

larangan yang tegas terhadap 

penggunaan rokok. Pendapatan 

negara dari cukai rokok yang cukup 

besar masih sangat dibutuhkan 

sehingga di Indonesia ini setiap 

orang sangat mudah memperoleh 

akses terhadap penggunaan rokok. 

2. Penyakit Hipertensi 

Hipertensi adalah kondisi 

kronis di mana tekanan darah pada 

dinding arteri (pembuluh darah 

bersih) meningkat.Banyak faktor 

yang menjadi penyebab terjadinya 

hipertensi antara lain adalah faktor 

keturunan dan kebiasaan merokok. 

Hipertensi sering menyerang orang 

yang berusia 40 tahun keatas. Sejalan 

dengan bertambahnya usia, hampir 

setiap orang mengalami kenaikan 

tekanan darah, tekanan sistolik terus 

meningkat sampai usia 80 tahun dan 

tekanan diastolik terus meningkat 

sampai usia 55-60 tahun kemudian 

berkurang secara perlahan sampai 

menurun drastis. Hal lain yang 

menyebabkan hipertensi adalah ras, 

obesitas, asupan garam yang tinggi, 

riwayat hipertensi, gangguan emosi, 

konsumsi alkohol dan tembakau atau 

kebiasaan merokok (Pudiastuti 

2013). 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh yashinta (2015) 

dengan judul hubungan merokok 

dengan kejadian hipertensi pada laki-

laki usia 35-65 tahun di kota padang 

bahwasanya dari 92 responden 

terdapat 65,2% yang mengalami 

hipertensi. Hal ini di karekanan 

kebiasaan merokok yang selalu 

menjadi prioritas utama di 

lingkungan masyarakat yang 

mengakibatkan terjadinya hipertensi. 

 

3. Hubungan Kebiasaan Merokok 

Dengan Penyakit Hipertensi Di 

Desa Sambirejo Timur 

Kecamatan Percut Sei Tuan 

Tahun 2017. 

Berdasarkan tabel 7. 

diketahui bahwa dari 49 responden 

yang memiliki kebiasaan merokok 

ringan ada sebanyak 18 orang 

(36,7%) dimana yang terkena 

penyakit hipertensi ada sebanyak 7 

orang (14,3%) dan tidak terjadi 

hipertensi ada sebanyak 11 orang 

(22,4%). Sedangkan responden yang 

memiliki kebiasaan merokok sedang 

ada sebanyak 9 orang (18,4%) 

dimana yang terkena penyakit 

hipertensi ada sebanyak 7 orang 
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(14,3%) dan tidak terjadi hipertensi 

ada sebanyak 2 orang (4,1%). Dan 

responden yang memiliki kebiasaan 

merokok Berat ada sebanyak 22 

orang (44,9%) dimana yang terkena 

penyakit hipertensi ada sebanyak 19 

orang (38,8%) dan tidak terjadi 

hipertensi ada sebanyak 3 orang 

(6,1%). 

Hipertensi adalah suatu 

kondisi dimana tekanan darah 

seseorang sistolik lebih dari 

140mmHg dan tekanan darah 

diastolik lebih dari 90 mmHg dan 

sebagai pemicu timbulnya penyakit-

penyakit lain yang lebih berat. 

Sedangkan menurut Gunawan 

(2001), hipertensi adalah keadaan 

dimana seseorang mengalami 

peningkatan tekanan darah yang 

memeberi gejala berlanjut pada 

organ tubuh manusia sehingga 

menyebabkan kerusakan lebih berat. 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hipertensi adalah 

keturunan, jenis kelamin, umur, 

kegemukan, kurang olahraga, 

alkohol dan merokok. Di dalam 

rokok terdapat zat yang berbahaya 

bagi tubuh yaitu nikotin. Nikotin 

dapat meningkatkan penggumpalan 

darah dalam pembuluh darah dan 

menyebabkan pengapuran pada 

dinding pembuluh darah sehingga 

dapat meningkatkan tekanan darah. 

Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Oktavian (2015) dalam judul 

Hubungan Kebiasaan Merokok 

Dengan Kejadian Hipertensi Pada 

Laki-Laki Usia 35-65 Tahun Di Kota 

Padang bahwasanya Hasil uji chi-

square menunjukkan adanya 

hubungan bermakna antara kebiasaan 

merokok dengan kejadian hipertensi 

(p=0,003).. Hasil tersebut sesuai 

dengan penelitian yang mendapatkan 

peningkatan tekanan darah dari 

140±7 / 99±3 mmHg menjadi 151±5 

/ 108±2 mmHg setelah merokok 10 

menit.Nikotin yang ada di dalam 

rokok dapat mempengaruhi tekanan 

darah seseorang, bisa melalui 

pembentukan plak aterosklerosis, 

efek langsung nikotin terhadap 

pelepasan hormon epinefrin dan 

norepinefrin, ataupun melalui efek 

CO dalam peningkatan sel darah 

merah. 

Berdasarkan hasil uji Chi-

Square memperlihatkan bahwa nilai 

signifikan 

probabilitas dengan nilai sig-p = 

0,005 atau < nilai sig α = 0,05. Hal 

ini membuktikan bahwa ada 

Hubungan Kebiasaan Merokok 

Dengan Penyakit Hipertensi Di Desa 

Sambirejo Timur Kecamatan Percut 

Sei Tuan Tahun 2017. 

Kebiasaan merokok yang 

dilakukan oleh responden di Desa 

Sambirejo Timur Sei Tuan 

dikarenakan faktor kecanduan yang 

sudah melekat di dalam dirinya 

karena sudah lamanya mereka 

menghisap rokok, walaupun sudah 

banyak iklan-iklan yang mengatakan 

bahwa merokok sangat berbahaya 

sampai selogan merokok dapat 

membunuh mu itu semua tidak dapat 

mempengaruhi kebiasaan merokok 

karena faktor kecanduan dan kurang 

kesadaran akan kesehatan sangat 

minim sekali. Selain itu sebagian 

besar warga menjadi perokok berat 

dikarenakan tingkat pekerjaan yang 

rendah serta penurunan produktivitas 

membuat warga menjadi stress dan 

melampiaskan dengan merokok. 

Padahal Dalam rokok terdapat zat-

zat yang berbahaya untuk tubuh 

manusia seperti Nekotin yang dapat 
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menyebabkan terjadinya pengapuran 

pada pembuluh darah sehingga 

pembuluh darah menjadi sempit dan 

laju darah akan menjadi lebih cepat. 

Menurut Aditama (1992), 

zat-zat yang berbahaya bagi tubuh 

manusia yang terkandung dalam 

rokok antara lain : Tar yaitu dapat 

meningkatkan kekentalan darah 

(terdapat pula substansi hidrokarbon 

yang bersifat lengket menempel 

keparu – paru). Sehingga memaksa 

jantung memmompa darah lebih kuat 

lagi. Nikotin dapat mempengaruhi 

syaraf dan peredaran darah yang 

bersifat karsingen dan yang mampu 

memicu kanker paru-paru yang 

mematikan. Nikotin juga dapat 

memacu pengeluaran zat 

cathecolamin tubuh seperti hormon 

adrenalin. Hormon adrernalin 

memacu kerja jantung untuk 

berdetak 10 – 20 kali/menit dan 

meningkatkan tekanan darah 10 – 20 

skala. Hal ini berakibat volume darah 

meningkat dan jantung menjadi lebih 

cepat lelah. Zat ini juga 

menimbulkan rasa ketagihan untuk 

terus merokok. Karbon monoksida 

adalah zat yang mengikat 

hemoglobin dalam darah, membuat 

darah mengalami penurunan dalm 

mengikat O2. zat ini juga dapat 

meningkatkan keasaman sel darah 

sehingga darah menjadi lebih kental 

dan menempel diidnding pembuluh 

darah. Penyempitanpembuluh darah 

memaksa jantung memompa darah 

lebih cepat lagi sehingga telkanan 

darah meningkat. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis data yang dilakukan 

tentang Hubungan Kebiasaan 

merokok dengan Penyakit Hipertensi 

di Desa Sambirejo Timur Kecamatan 

Percut Sei Tuan Tahun 2017, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Mayoritas responden memiliki 

kebiasaan merokok berat ada 

sebanyak 22 orang (44,9%). 

2. Mayoritas responden 

mengalami hipertensi ada 

sebanyak 33 orang (67,3%)  

3. Dari hasil uji chi-square 

diketahui bahwa terdapat 

hubungan antara kebiasaan 

merokok dengan penyakit 

hipertensi Dengan nilai sig 

yaitu 0,005 artinya lebih kecil 

dari nilai P yaitu 0,05. 

 

SARAN 

1. Bagi Perawat diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai penambah wawasan 

dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat mengenai 

bahaya merokok 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai sumber 

informasi bagi mahasiswa 

untuk menambah pengetahuan 

dan memperkaya ilmu dan 

menambah kepustakaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

disarankan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagaisumber 

informasi bagi peneliti lanjutan 

untuk menambah pengetahuan 

serta wawasan dan sebagai 

referensi untuk 

mengembangkan penelitian 

tentang merokok. 
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