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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah pada dua 

kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat atau 

dalam keadaan tenang. Joint National Committee on Prevention, Detection, 

Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC) mengklasifikasikan 

seseorang menderita  hipertensi apabila tekanan darah sistolik melebihi atau sama 

dengan 140 mmHg dan tekanan diastolik melebihi atau sama dengan 90 mmHg. 

Peningkatan tekanan darah yag telah dialami oleh 1,13 milyar orang di dunia 

menjadi faktor risiko utama dari kematian global (World Health Organization, 2018).  

Setengah dari beban dunia atas penyakit jantung dan pembuluh darah diprediksi berasal 

dari daerah Asia Pasifik. Tekanan darah dipercaya menjadi faktor determinan yang 

sangat penting terhadap beban ini (Asia Pacific Chohort Studies Collaboration, 2003). 

Di Indonesia, hipertensi merupakan tantangan besar. Berdasarkan data dari 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi hipertensi sangat tinggi, yaitu 

sebesar 25,8%. Jumlah pasien dengan tekanan darah tidak terkontrol semak in 

meningkat. Meskipun obat-obatan yang efektif untuk hipertensi telah banyak tersedia, 

pengontrolan hipertensi sampai saat ini belum adekuat (KEMENKES RI, 2014). 

Menurut American Heart Association (AHA), sekitar 90-95% kasus hipertensi 

tidak diketahui penyebabnya. Oleh karena gejala yang bervariasi di setiap individu dan 
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sulit dibedakan dengan gejala penyakit lainnya, hipertensi dianggap sebagai silent 

killer. 

Meski belum diketahui penyebab yang jelas, beberapa penelitian telah mengkaji 

faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan hipertensi. Secara umum, faktor-faktor 

tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan 

faktor yang relatif tetap. Faktor yang tetap meliputi penyakit ginjal kronis, riwayat 

dalam keluarga, umur, kondisi sosioekonomi, dan jenis kelamin. Di sisi lain, faktor 

yang dapat dimodifikasi berkaitan erat dengan gaya hidup. Oleh karena itu, JNC7 

merekomendasikan pengubahan gaya hidup untuk menurunkan risiko hipertensi (Lu et 

al., 2015) 

Gaya hidup seseorang pada diumumnya didasari oleh kepribadian yang ada pada 

orang tersebut. Pada kesehariannya, seseorang akan merespon sesuatu berdasarkan 

kepribadiannya. Termasuk caranya merespon stress, caranya mengatur pola makan dan 

pola tidur, caranya mengendalikan kecemasan dan kemarahan, dan sebagainya. 

Kepribadian secara konsisten terkait dengan reaksi terhadap stress yang kemudian 

berujung pada penyakit kronis seperti hipertensi (Bibbey, Carroll, Roseboom, Phillips, 

& deRooij, 2013).  

Ada banyak literatur yang telah mengkaji tentang hubungan antara kepribadian 

dengan kesehatan (Chapman, Roberts, & Duberstein, 2011; Friedman & Kern, 2014). 

Penelitian tentang hostility menunjukkan bahwa hostility seseorang meningkatkan 

tekanan darah (Yan et al., 2003). Sebuah penelitian yang lain menemukan bahwa orang 

dengan hopelessness yang tinggi memiliki kecenderungan hipertensi lebih besar 
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(Everson, Kaplan, Goldberg, & Salonen, 20 00). Extraversion dianggap berhubungan 

secara spesifik menurunkan tekanan darah (Burke et al., 1992). Studi menggunakan 

16PF yang dilakukan oleh Cattell dan rekan-rekannya pada tahun 1970 berhasil 

menemukan hubungan negatif antara neuroticism dengan hipertensi. Anxiety 

berpengaruh dalam meningkatkan tekanan darah (Sanz, Garcia-Vera, Magan, 

Espinosa, & Fortún, 2007). 

Pada 20 tahun terakhir, sebagian besar peneliti memilih untuk memakai The Big 

Five Personality Structure untuk mengukur kepribadian seseorang (Friedman & Kern, 

2014). Pengelompokan ini dianggap universal dan mudah diinterpretasikan.  

Pada 20 tahun terakhir, sebagian besar peneliti memilih untuk memakai The Big 

Five Personality Structure untuk mengukur kepribadian seseorang (Friedman & Kern, 

2014). Pengelompokan ini dianggap universal dan mudah diinterpretasikan. Apabila 

tipe kepribadian yang mendasari hipertensi dapat diketahui, maka penderita hipertensi 

dapat mengubahnya sehingga akan menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap 

kesembuhan. 

Peneliti memilih RSUD Dr Soetomo sebagai tempat pelaksanaan penelitian 

karena rumah sakit ini merupakan rujukan pusat Indonesia bagian timur. Rumah sakit 

tipe A ini memiliki beragam sampel yang cukup mewakili populasi yang lebih luas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apa tipe kepribadian dominan menurut teori the big five personality  pada penderita 

hipertensi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui tipe kepribadian dominan menurut teori the big five personality  pada 

penderita hipertensi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui data demografi  penderita hipertensi. 

2. Mengetahui data kepribadian penderita hipertensi  sesuai the big five 

personality melalui kuesioner. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Mengetahui tipe kepribadian menurut the big five personality pada penderita 

hipertensi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Sebagai penunjang diagnosis tambahan pada hipertensi. 

2. Sebagai upaya promotif pada hipertensi. 

3. Sebagai upaya preventif pada hipertensi. 

4. Sebagai upaya kuratif pada hipertensi. 

5. Sebagai upaya rehabilitative pada hipertensi. 

6. Menurunkan morbiditas dan mortalitas dari hipertens
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