
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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. 

Hipertensi adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian 

nomor 3 di Indonesia setelah stroke dan tuberkulosis sebesar 6,7% dari 

seluruh kematian di semua golongan umur. Hasil Riskesdas (2007) 

penderita hipertensi secara nasional mencapai 31,7%. 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. Hal ini dikarenakan lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol 

dalam serum. Menurut FAO/WHO (1999) konsumsi lemak perhari dianjurkan 

minimal 15% dari total energiuntuk orang dewasa dan 20% untuk wanita 

pada usia reproduksi, sedangkan konsumsi lemak maksimal 35% dari energi 

total untuk individu yang aktif dan kondisi nutrisinya sudah cukup, 30% untuk 
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individu-individu yang memiliki aktifitas sedang, tetapi hendaknya konsumsi 

asam lemak jenuh tidak lebih dari 10% dari total energi. 

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 plaquedapat 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). 

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 signifikan (p=0,00) antara asupan 

lemak dengan hipertensi, asupan lemak dapat meningkatkan kadar tekan 

darah diastolik dan sislotik. 

Hipertensi juga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit 

seperti jantung koroner (penyumbatan pada pembuluh darah jantung) dan 

stroke (penyumbatan pembuluh darah pada otak yang dapat mengakibatkan 

kematian). Hipertensi juga dapat menyebabkan gagal ginjal (akibat 



3 
 

terjadinya gangguan pada proses pembuatan urin), diabetes mellitus, dan  

penyakit pembuluh darah lainnya. 

Berdasarkan data WHO (2000),sekitar 26,4% populasi dunia telah 

terjangkit penyakit hipertensi dengan perbandingan laki-laki dan perempuan  

sebesar 26,6% dan 26,1%. 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). 

Hasil rekam medis menunjukkan prevalensi hipertensi pada pasien 

rawat jalan di RS PKU muhammadiyah Surakarta sebesar 695 kasus 

hipertensi ditahun 2011. Peningkatan terjadi pada bulan Januari sampai 

November 2012 menjadi 982 (74,8%) kasus hipertensi. Tingginya angka 

kejadian hipertensi tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

tentang pengaruh konsumsi lemak terhadap tekanan darah penderita 

hipertensi pasien rawat jalan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah, 

apakah ada hubungan konsumsi lemak terhadap tekanan darah pada 

penderita hipertensi rawat jalan di PKU Muhammadiyah Surakarta? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui konsumsi lemak terhadap tekanan darah penderita 

hipertensi rawat jalan di PKU Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur tingkat konsumsi lemak penderita hipertensi. 

b. Mendeskripsikan tekanan darah penderita hipertensi. 

c. Mengetahui hubungan konsumsi lemak tehadap tekanan darah 

penderita hipertensi. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Peneliti lain  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi  

untuk melakukan penelitian sejenis atau penelitian lebih lanjut. 

2. Bagi Instalasi Gizi PKU Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian inidiharapkan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi instalasi gizi PKU MUhammadiyahSurakarta dalam 

melaksanakan konseling tentang hiperetnsi pada pasien. 

 

 


