
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Antropometri merupakan salah satu alat ukur yang digunakan dalam 

penentuan status gizi pada anak-anak maupun orang dewasa pada masyarakat. 

Salah satu ukuran antropometri yang sering digunakan adalah pengukuran berat 

badan serta tinggi badan. Selain itu juga sering digunakan pengukuran tebal lemak 

di bawah kulit serta lingkar lengan atas. Pengukuran berat badan pada dewasa ini 

merupakan sesuatu yang menjadi masalah bagi sebagian orang, terutama pada 

orang dewasa (Waspadji dkk, 2010). Laporan FAO/WHO/UNU tahun 1985 

menyatakan bahwa batasan berat badan normal orang dewasa ditentukan 

berdasarkan nilai Body Mass Index atau yang diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia menjadi Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT merupakan alat yang 

sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa khususnya yang berkaitan 

dengan kekurangan dan kelebihan berat badan, maka mempertahankan berat 

badan normal memungkinkan seseorang dapat mencapai harapan hidup lebih 

panjang (Supariasa dkk., 2001). 

Dewasa ini kelebihan berat badan sudah menjadi hal biasa baik di negara 

maju maupun di negara yang sedang berkembang. Masalah berat badan seperti 

obesitas merupakan masalah yang sangat kompleks. Hal tersebut patut mendapat 

perhatian karena kelebihan berat badan dapat memacu berbagai kelainan 

kardiovaskuler terutama stroke, penyakit jantung, diabetes, kelainan 

muskuloskeletal, dan beberapa kanker. Salah satu kelainan kardiovaskuler yang 

terpenting adalah hipertensi. Sekitar 75% hipertensi secara langsung berhubungan 

dengan kelebihan berat badan (WHO, 2007). 

Berdasarkan laporan WHO, obesitas merupakan salah satu dari 10 kondisi 

yang berisiko di seluruh dunia dan salah satu dari 5 kondisi yang merupakan 

risiko untuk terjadinya kematian. Tterdapat 2,8 juta orang dewasa meninggal 

setiap tahun sebagai akibat dari kelebihan berat badan atau obesitas. Selain itu 



terdapat data-data dari WHO yang didapatkan 44% diabetes, 23%  penyakit 

jantung iskemik dan antara 7% dan 41% kanker tertentu disebabkan oleh 

kelebihan berat badan dan obesitas. Prevalensi obesitas di seluruh dunia telah 

meningkat dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Obesitas adalah suatu kelainan 

atau penyakit yang ditandai oleh penimbunan jaringan lemak di dalam tubuh 

secara berlebihan (WHO, 2007). 

Secara global, lebih dari 1 milyar orang dewasa mengalami kelebihan 

berat badan dan setidaknya 300 juta diantaranya mengalami obesitas. Prevalensi 

laki-laki obesitas di negara-negara Afrika bergerak cukup cepat, dari angka 3,4% 

pada tahun 2002 menjadi 5,3% lima tahun berikutnya, sedangkan prevalensi 

wanita obesitas bergerak lebih cepat lagi dari angka 10,4% menjadi 15,25% dalam 

periode yang sama ( WHO, 2007). 

Peningkatan angka kejadian obesitas penduduk dewasa Indonesia cukup 

tinggi. Seperti di provinsi Sumatra Utara dengan pembagian persentasi penduduk 

pria 17,7% dan untuk penduduk perempuan 23,8%, sama halnya  pada penduduk 

di DKI Jakarta 22,7% untuk laki-laki dan 30,7% untuk penduduk wanita. 

Prevalensi terbesar kejadian obesitas di Jawa Tengah terdapat di Semarang yaitu 

dengan presentasi 24,3% untuk penduduk pria ataupun wanita. Penelitian di 

Jakarta tahun 2002-2004 pada anak 6-12 tahun menunjukkan adanya peningkatan 

tekanan darah yang disertai profil lipid yang buruk berupa tingginya kadar 

kolestrol total dan LDL (low density lipoprotein)(Depkes RI, 2007). 

Mortalitas yang berkaitan dengan obesitas, terutama dengan obesitas 

sentral, sangat erat hubungannya dengan sindrom metabolik metabolik. Sindrom 

metabolik merupakan satu kelompok kelainan metabolik, yang selain obesitas, 

meliputi resistensi insulin, gangguan toleransi glukosa, abnormalitas trigliserida 

dan homeostasis, disfungsi endotel serta hipertensi. Di Indonesia saat ini penyakit 

kardiovaskular masih merupakan penyebab kematian utama. Menurut survei 

kesehatan rumah tangga prevalensi penyakit jantung serta penyakit pembuluh 

darah menduduki urutan ketiga pada 1980 dengan prevalensi sebesar 9,9%, 

,meningkat menjadi 9,7% diurutan kedua pada tahun 1986, pada tahun 1990 



meningkat menjadi peringkat pertama dengan prevalensi sebesar 16,5% 

(Sugondo, 2007). 

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa lebih dari 50% hipertensi 

disebabkan oleh obesitas. Laju pengendalian tekanan darah yang dari dahulu 

semakin meningkat, dalam dekade terakhir ini tidak menunjukkan kemajuan lagi. 

Sampai saat ini data lengkap dari hipertensi sebagian besar berasal dari negara-

negara yang sudah maju. Data dari The National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) menunjukkan bahwa dari tahun 1999-2000, 

insidensi hipertensi pada orang dewasa adalah sekitar 29-31%, yang berarti 

terdapat 58-65 juta orang hipertensi di Amerika, dan peningkatan 15 juta dari data 

NHANES III tahun 1988-1991. Hipertensi esensial sendiri merupakan 95% dari 

seluruh kasus hipertensi ( Yogiantoro, 2007). Kejadian hipertensi di Indonesia 

telah mencapai 31,7% dari total penduduk dewasa. Data tersebut diperoleh dari 

hasil survei Riset Kesehatan Dasar (Riskerdas) pada tahun 2007-2008 

(Syamsudin, 2011).  

SMA N 1 Wonosari yang berlokasi sangat stretegis yaitu di Jalan Raya 

Jogja-Solo Pakis Wonosari Klaten. Memliki visi yaitu sebagai sekolah yang 

mendarma baktikan diri menuju sumber insani yang berkualitas, berprestasi, 

mantap dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan siap menghadapi era global. 

Visi tersebut diaplikasikan dengan misi yang salah satunya menyebutkan bahwa 

menumbuhkan semangat kerja dan kedisiplinan guru-guru. Salah satu cara untuk 

merealisasikan misi tersebut adalah dengan mejaga kesehatan agar semangat kerja 

guru-guru SMA N 1 Wonosari Klaten semakin meningkat (Profil SMA N 1 

Wonosari Klaten, 2012). 

Berdasarkan dengan uraian latar belakang tersebut, peneliti akan 

melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan 

tekanan darah pada guru SMA N 1 Wonosari Klaten.  

 

 



B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan tekanan 

darah pada guru SMA N 1 Wonosari Klaten ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara indeks massa tubuh dengan tekanan darah pada guru SMA N 1 Wonosari 

Klaten. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Peneliti 

a. Mengenali lebih jauh dan mengetahui besarnya pengaruh indeks massa 

tubuh terhadap hipertensi. 

b. Menambah pengetahuan tentang analisis data secara ilmiah bagi 

peneliti dan aplikasinya di lapangan. 

2. Manfaat bagi Masyarakat dan Ilmu Pengetahuan 

a. Dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjaga kesehatan tubuh 

bagi masyarakat umum. 

b. Mampu menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya dan 

menambah referensi untuk penelitian-penelitian yang sudah ada. 

 


