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Hipertensi adalah tekanan darah mencapai 140/90 mmHg. Salah satu 
fakto penyebab hipertensi adalah asupan makan. Konsumsi tinggi lemak dapat 
menyebabkan tekanan darah meningkat.  

Peneitian ini bertujuan utnuk mengetahui pengaruh konsumsi lemak 
terhadap tekanan darah penderita hipertensi rawat jalan di Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif observasional dengan metode 
pendekatan cross sectional. Kebiasaan konsumsi lemak diukur dengan 
menggunakan FFQ (Food Frecuency Qustioner) dan tekanan darah diambil dari 
rekam medis pemeriksaan terakhir di rumah sakit. Uji hubungan menggunakan 
uji Pearson Correlation. 

Dari hasli analisa univariat didapatkan tekanan darah responden 
sebagian besar tidak terkendali sebesar 25 responden (83,3%) dan konsumsi 
lemak responden sebagian besar baik sebesar 22 orang (73,3%). Dari uji 
Pearson Correlation menunjukkan hasil analisa konsumsi lemak terhadap 
tekanan darah penderita hipertensi di RS PKU Muhammadiyah Surakarta 
dengan nilai p=0,150 (>0,05) yang berarti tidak ada pengaruh konsumsi lemak 
terhadap tekanan darah penderita hipertensi dengan persentase 77,3%. 
Tidak ada pengaruh konsumsi lemak terhadap tekanan darah penderita 
hipertensi rawat jalan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
  
Kata kunci: Konsumsi lemak, tekanan darah 
Kepustakaan: 1992-2013. 
 
PENDAHULUAN 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler dengan 
prevalensi dan resiko kematian yang cukup tinggi di negara maju dan 
berkembang. Dikatakan hipertensi apabila tekanan darah mencapai ≥140/90 
mmHg (Armilawaty, 2007). Hipertensi sering disebut sebagai silent killer atau 
pembunuh terselubung karena tidak menimbulkan gejala yang menonjol seperti 
penyakit lainnya, sehingga banyak dari masyarakat yang tidak tahu bahwa telah 
menderita hipertensi. 

Prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 31,7%, sedangkan yang 
terdiagnosis hipertensi mencapai 24% dan sebanyak 76% masyarakat yang 
belum terdiagnosis hipertensi (Depkes, 2008). Berdasarkan Profil Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah (2009), kasus hipertensi primer pada tahun 2007 
mengalami peningkatan sebesar 1,87%, pada tahun 2008 meningkat sebesar 
2,02% dan pada tahun 2009 sebesar 3,30%. Prevalensi tersebut menunjukan 
bahwa dari 100 orang sekitar 0,03% mengalami hipertensi primer. Menurut 
laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, kota Semarang mempunyai 
kasus hipertensi tertinggi yaitu sebesar 101.078 kasus (Profil Kesehatan Provinsi 
Jawa Tengah, 2009). Hipertensi dibagi menjadi 2 golongan berdasarkan dari 
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penyebabnya, yaitu hipertensi pripmer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer 
merupakan peningkatan persisten tekanan arteri yang dihasilkan oleh 
ketidakteraturan mekanisme kontrol homestatik normal. Pada hipertensi ini tidak 
diketahui penyebabnya dan cakupannya mencapai 90% dari kasus hipertensi. 
Salah satu faktor yang sangat mungkin berpengaruh adalah faktor genetik 
karena penyakit hipertensi sering terjadi turun temurun dalam suatu keluarga 
(Rohaendi, 2008). Sedangkan, kurang dari 10% kasus hipertensi adalah 
hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder penyebab spesifiknya diketahui, seperti 
penyakit ginjal, penggunaan esterogen, dan hipertensi yang berhubungan 
dengan kehamilan (Schrier, 2000).  

Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Penyebab kerusakan organ-organ tubuh 
diakibatkan langsung dari peningkatan tekanan darah atau efek tidak langsung, 
yaitu adanya autobodi terhadap reseptor angiotensin II, stress,  down regulation, 
dan lain-lain (Yogiantoro, 2006). Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan 
fungsi organ tubuh, seperti otak, kardovaskular (jantung), ginjal, dan retinopati. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hipertensi, yaitu faktor 
yang tidak dapat diubah dan dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah, yaitu 
umur, jenis kelamin, dan keturunan/faktor genetik. Sedangkan, faktor yang dapat 
diubah, yaitu aktifitas fisik, konsumsi lemak, status gizi, konsumsi natrium/garam, 
kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi minuman beralkohol, dan stres. 

Salah satu faktor penyebab hipertensi adalah asupan makanan. Hal ini 
dikarenakan makanan mempunyai peranan yang berarti dalam meningkatkan 
tekanan darah seperti konsumsi natrium yang berlebihan, karbohidrat, protein 
dan lemak (Darmojo, 2001). Konsumsi tinggi lemak dapat menyebabkan tekanan 
darah meningkat. Konsumsi lemak yang berlebihan akan meningkatkan kadar 
kolesterol dalam darah terutama kolesterol LDL dan akan tertimbun dalam tubuh. 
Timbunan lemak yang disebabkan oleh kolesterol akan menempel pada 
pembuluh darah yang lama-kelaman akan terbentuk plaque. Terbentuknya 
plaque dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. 
Pembuluh darah yang terkena aterosklerosis akan berkurang elastisitasnya dan 
aliran darah ke seluruh tubuh akan terganggu serta dapat memicu meningkatnya 
volume darah dan tekanan darah. Meningkatnya tekanan darah tersebut dapat  
mengakibatkan terjadinya hipertensi (Jansen, 2006). 

Konsumsi lemak dianjurkan untuk penderita hipertensi adalah 27% dari 
total energi  dari energi total dan <6% adalah jenis lemak jenuh (Karyadi,2002). 
Konsumsi lemak yang berlebih akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah 
terutama kolesterol LDL. Kolesterol akan menempel pada dinding pembuluh 
darah sehingga akan terbentuk plaque  yang lama-kelamaan akan menyumbat 
pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah disebut dengan ateroklerosis.  
Pembuluh darah yang mengalami aterosklerosis akan mengakibatkan resistensi 
dinding pembuluh darah meningkat yang dapat menyebabkan peningkatan 
denyut jantung dan tekanan darah. Meningkatnya tekanan darah secara terus-
menerus akan mengakibatkan hipertensi (Morrell, 2005). 

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi 
lemak dengan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Penelitian yang 
dilakukan oleh Sugiharto (2007) di Kabupaten Karanganyar menunjukkan adanya 
hubungan yang signifikan antara konsumsi lemak dengan hipertensi dibuktikan 
dengan nilai p=0,024. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Fathina (2007) 
di Klinik Rawat Jalan di RSU Kodia Semarang bahwa terdapat hubungan yang 
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signifikan (p=0,00) antara asupan lemak dengan hipertensi, asupan lemak dapat 
meningkatkan kadar tekan darah diastolik dan sislotik. 

Tetapi ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan antara konsumsi lemak dengan peningkatan tekanan darah, seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) di Desa Kabongan Kidul, 
Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa konsumsi lemak tidak ada hubungan 
dengan peningkatan tekanan darah dibuktikan dengan nilai p=0,230. Begitu juga 
penelitian yang dilakukan oleh Sarasaty (2011) di Kelurahan Sawah Baru, 
menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara konsumsi lemak dengan 
hipertensi dibuktikan nilai p= 0,658. 

Mengukur tekanan darah perlu dilakukan secara rutin. Pengukuran 
tekanan darah dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran 
secara langsung hasil yang didapatkan sangat tepat dan dilakukan dengan 
memasukkan kateter kedalam arteri, tetapi metode ini dapat menimbulkan 
bahaya dan masalah kesehatan lain. Sedangkan pengukuran secara tidak 
langsung dilakukan dengan menggunakan Sphygmomanometer dan stetoskop. 
Alat Sphygmomanometer harus dilakukan kalibrasi agar tekanan yang terbaca 
pada manometer sesuai dengan tekanan dalam milimeter air raksa yang 
dihantarkan oleh arteri brakialis (Smeltzer & Bare, 2001). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi lemak terhadap 
tekanan darah penderita hipertensi rawat jalan di PKU Muhammadiyah 
Surakarta. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), klasifikasi hipertensi dapat 
dilihat pada Tabel 1: 

Tabel 1 
Klasifikasi Hipertensi 

Kategori Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

Optimal <120 <80 
Normal <130 <85 

High normal 130 - 139 85 – 89 
Hipertensi I 140 - 159 90 – 99 
Hipertensi II 160 - 179 100 – 109 
Hipertensi 

III 
≥180 ≥ 110 

Sumber: WHO, 2003 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif observasional dengan metode 

pendekatan cross sectional  yaitu mengukur variabel konsumsi lemak dan 
tekanan darah hanya satu kali pada suatu saat. Lokasi penelitian di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta, dikarenakan adanya peningkatan penderita hipertensi 
di poli rawat jalan dari tahun 2011-2012 sebesar 74,8% serta belum ada 
penelitian serupa di Rumah Sakit tersebut. Waktu yang digunakan sekitar bulan 
April sampai Juni 2013. 

Populasi yang digunakan adalah seluruh pasien hipertensi rawat jalan di 
RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Sampel penelitian adalah pasien yang 
memenuhi kriteria inklusi, yaitu pasien menderita hipertensi dengan atau tanpa 
komplikasi, sehat jasmani dan rohani, dapat berkomunikasi dengan baik, 
bersedia menjadi responden penelitian, dan usia pasien 40 sampai 65 tahun. 
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Berdasarkan perhitungan didapatkan sampel yang digunakan sejumlah 30 
responden. 

Pengolahan data, meliputi editing, koding, entry data, dan tabuling. 
Analisa data menggunakan program SPSS versi 17.0. Analisis univariat 
dilakukan pada data yang berupa variabel tunggal dalam bentuk frekuensi dan 
presentase meliputi data tekanan darah dan asupan lemak. Analisis bivariat 
dilakukan dengan menguji hubungan variabel bebas dan variabel terikat. 
Sebelum dilakukan uji hubungan, dilakukan uji kenormalan data yaitu dengan 
menggunakan One Sampel Kolmogorof Smirnov. Dari hasil uji diperoleh data 
tekanan darah dan konsumsi lemak normal sehingga menggunakan uji  Pearson 
Correlation.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Karakteristik Responden 

Responden yang digunakan dalam penelitian adalah pasien hipertensi 
rawat jalan di Poli Klinik RS PKU Muhammadiyah Surakarta sejumlah 30 
orang. 
1. Umur Responden 

Berdasarkan hasil distribusi umur didapatkan kelompok umur 40-55 
tahun sejumlah 12 responden (56,7%) dan umur >55 tahun sejumlah 13 
responden (43,3%). 

2. Jenis Kelamin Responden 
Berdasarkan distribusi jenis kelamin didapatkan hasil sebagian besar 

perempuan sejumlah 19 responden (63,3%), sedangkan laki-laki 
sejumlah 11 responden (36,7%). 

3. Riwayat Penyakit Hipertensi pada Keluarga 
Hasil distribusi responden berdasarkan riwayat penyakit hipertensi 

pada keluarga didapatkan keluarga yang memiliki hipertensi sebanyak 20 
responden (66,7%) dan keluarga yang tidak memiliki hipertensi sebanyak 
10 responden (33,3%). 

 
 

B. Hasil Penelitian 
1. Analisa Univariat 

a. Distribusi Responden Berdasarkan Tekanan Darah 
Distirbusi responden berdasarkan tekanan darah dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
Tabel 6 

Distribusi Responden Berdasarkan Tekanan Darah 

No Tekanan Darah 
Frekuensi 

(n) 
Presentase 

(%) 

1 
2 

Terkendali 
Tidak terkendali 

5 
25 

16,7 
83,3 

 Jumlah  30 100 

  
Berdasarkan tabel distribusi responden berdasarkan tekanan 

darah menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 
tekanan darah tidak terkendali sebanyak 25 responden (83,3%). 
Tekanan darah tidak terkendali disebabkan oleh sebagian besar 
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responden tidak melakukan olahraga (Ismanto, 2013) dan kurangnya 
pembatasan asupan natrium (Aliffian, 2013).  

Tekanan darah terkendali untuk penderita hipertensi adalah 
tekanan darah sistolik berkisar 130-139 mmHg dan tekanan darah 
diastolik berkisar 85-89 mmHg (WHO, 2003). Untuk mengetahui 
tekanan darah dapat di ukur secara langsung dan tidak langsung 
(Smeltzer & Bare, 2001). 

 
b. Distribusi Responden Berdasarkan Konsumsi Lemak 

Distribusi responden berdasarkan asupan lemak dapat dilihat 
pada tabel berikut: 

Tabel 7 
Distribusi Responden Berdasarkan Konsumsi Lemak 

No Konsumsi Lemak 
Frekuensi 

(n) 
Presentase 

(%) 

1 
2 

Baik 
Tidak baik 

22 
8 

73,3 
26,7 

 Jumlah  30 100 

 
Distribusi responden berdasarkan asupan lemak menunjukkan 

bahwa sebagian besar asupan lemak responden baik sebesar 22 
responden (73,3%). Konsumsi lemak dianjurkan untuk penderita 
hipertensi adalah 27% dari total energi  dan <6% adalah jenis lemak 
jenuh (Karyadi, 2002). Konsumsi lemak perhari responden baik, dilihat 
dari hasil wawancara dan olah data menggunakan Nutrisurvey dapat 
disimpulkan bahwa konsumsi lemak perhari responden < 27% dari 
energi total dengan rata-rata konsumsi lemak perhari sebesar 48,83 
gram. 

 
2. Analisa Bivariat  

a. Hubungan Konsumsi Lemak terhadap Tekanan Darah 
Analisa konsumsi lemak dalam  penelitian diolah dengan 

menggunakan FFQ (Food Frequency Questioner) yang berisikan 
daftar makanan yang dikonsumsi responden, hasil analisa hubungan 
antara asupan lemak dengan tekanan darah pada penderita 
hipertensi rawat jalan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8 
Hasil Analisa Hubungan Konsumsi Lemak terhadap Tekanan 

Darah 

Konsumsi Lemak 

Tekanan darah 

Tidak 
terkendali 

Terkendali Total 

 N % n % N % 
Baik  
Tidak baik 

17 
8 

77,3 
100 

5 
0 

22,7 
0 

22 
8 

100 
100 

p=0,150 
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Berdasarkan hasil analisa hubungan konsumsi lemak terhadap 
tekanan darah menunjukkan bahwa dari 22 responden dengan 
asupan lemak baik sebanyak 17 responden (77,3%) memiliki tekanan 
darah terkendali. Hal ini disebabkan, sebagian besar responden tidak 
melakukan olahraga (Ismano, 2013) dan pembatasan asupan natrium 
yang kurang (Aliffian, 2013).  

Hasil analisa menggunakan Pearson Correlation didapatkan nilai 
p=0,150 (>0,05), yaitu Ho diterima yang berarti tidak ada hubungan 
antara asupan lemak dengan tekanan darah pada penderita 
hipertensi rawat jalan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Kartika (2012) yang dilakukan di Desa Kabongan 
Kidul, Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
konsumsi lemak dengan peningkatan tekanan darah. Begitu juga 
penelitian yang dilakukan oleh Sarasaty (2011) di Kelurahan Sawah 
Baru, menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara 
konsumsi lemak dengan hipertensi dibuktikan nilai p= 0,658. Pada 
penelitian ini menunjukan tidak ada hubungan yang berarti, 
dikarenakan ada faktor lain yang menyebabkan meningkatnya 
tekanan darah, seperti konsumsi natrium, usia, riwayat keluarga, dan 
adanya penyakit lain yang menyertainya (Nurkhalida, 2003). 

Konsumsi lemak yang berlebihan dapat menimbulkan risiko 
hipertensi karena akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. 
Kolesterol tersebut akan melekat pada dinding pembuluh darah yang 
lama-kelamaan pembuluh darah akan tersumbat diakibatkan adanya 
plaque  dalam darah yang disebut dengan aterosklerosis. Plaque  
yang terbentuk akan mengakibatkan aliran darah menyempit 
sehingga volume darah dan tekanan darah akan meningkat (Morrell, 
2005). 

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Sugiharto (2007) di Karanganyar yang menunjukkan 
adanya hubungan yang signifikan antara konsumsi lemak dengan 
peningkatan tekanan darah atau hipertensi dibuktikan dengan nilai 
p=0,024. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Fathina (2007) di 
Klinik Rawat Jalan di RSU Kodia bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan (p=0,00) antara asupan lemak dengan hipertensi, asupan 
lemak dapat meningkatkan kadar tekan darah diastolik dan sislotik. 
Hal ini disebabkan, kebiasaan mengkonsumsi lemak terutama lemak 
jenuh sangat erat kaitannya dengan peningkatan berat badan yang 
dapat berisiko terjadinya hipertensi. Konsumsi lemak jenuh juga dapat 
meningkatkan risiko aterosklerosis yang berkaitannya dengan 
tekanan darah (Shep, 2001). Penurunan konsumsi lemak jenuh, 
terutama lemak dalam makanan yang bersumber dari hewan dan 
peningkatan konsumsi asam lemak tidak  jenuh secukupnya yang 
berasal dari minyak sayuran, biji-bijian dan makanan yang lain yang 
bersumber dapat menurunkan tekanan darah (Hull, 1996). 

 
C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penentuan tekanan darah tidak dihubungkan 
dengan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tekanan darah, seperti 



7 

  

usia, jenis kelamin, riwayat penyakit, genetik, asupan natrium, aktivitas fisik, 
merokok, konsumsi alkohol, stress dan status gizi. 

 
D. Etika Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian/pengambilan data, responden/pasien 
terlebih dahulu diberikan penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan 
penelitian serta memberikan form kesediaan menjadi responden. Setelah 
mengisi form responden diwawancarai dan mengisi form FFQ (Food 
Frecuency Questioner). 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Asupan lemak pasien hipertensi rawat jalan di RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta sebagian besar baik sejumlah 22 orang (73,3%).  
2. Tekanan darah pasien hipertensi rawat jalan di RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta sebagian besar tidak terkendali sejumlah 25 orang (83,3%). 
3.  Tidak ada pengaruh konsumsi lemak terhadap tekanan darah penderita 

hipertensi rawat jalan di RS PKU Muhammdiyah Surakarta  (p=0,150). 
 

SARAN 

1. Perlu adanya pengkajian lebih dalam tentang fakor-faktor yang 
menyebabkan hipertensi. 
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