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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan sistolik seseorang adalah 

lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dengan tekanan diastolik lebih dari atau 

sama dengan 90 mmHg (Guyton, 2008). Menurut World Health Organization 

(WHO) tahun 2008, hipertensi telah menjangkit 30,4% populasi dunia dengan 

perbandingan 29,6% pada pria dan 28,1% pada wanita. Hal ini dapat diperkirakan 

akan terus meningkat hingga tahun 2025. Hipertensi dikenal sebagai salah satu 

peyebab utama kematian di Amerika Serikat. Sekitar seperempat jumlah 

penduduk dewasa mengalami hipertensi, dan insidensinya lebih tinggi di kalangan 

Afro-Amerika setelah usia remaja (Ganong, 2008). 

Di Indonesia saat ini penyakit kardiovaskular masih merupakan penyebab 

kematian utama. Menurut survei kesehatan rumah tangga, prevalensi penyakit 

jantung dan pembuluh darah menduduki urutan ke-3 pada tahun 1980 dengan 

prevalensi sebesar 9,9%, meningkat menjadi 9,7% di urutan ke-2 pada tahun 

1986, dan menduduki peringkat 1 pada tahun 1990 dengan prevalensi sebesar 

16,5% (Sugondo, 2009). Sampai saat ini prevalensi hipertensi atau tekanan darah 

di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2007 menunjukkan sebagian besar kasus hipertensi yang ada di masyarakat 

belum  terdiagnosis. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran tekanan darah pada usia 

18 tahun ke atas ditemukan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 

31,7% dimana hanya 7,2% penduduk yang sudah mengetahui bahwa dirinya 

menderita hipertensi dan hanya 0,4% kasus yang mengkonsumsi obat hipertensi.  

Prevalensi hipertensi menurut hasil wawancara di Provinsi Jawa Tengah 

sebesar 8,2% sedangkan menurut hasil pengukuran tekanan darah adalah sebesar 

3,7%. Prevalensi tertinggi hipertensi menurut hasil pengukuran tekanan darah 

terdapat di Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 49,5% dan hasil pengukuran 

tekanan darah terendah terdapat di Demak yaitu 26,5% (Riskesdas, 2007). 
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Menurut Hypertension Current  Perspective (HCP) tahun 2008 salah satu 

faktor risiko terjadinya hipertensi adalah obesitas. Cara untuk mengukur obesitas 

atau tidaknya seseorang secara langsung sangat sulit, untuk itu sebagai pengganti 

digunakan Body Max Index (BMI) atau Indeks Massa Tubuh (IMT) yaitu 

perbandingan berat badan (kilogram) dengan kuadrat tinggi badan (meter) 

(Sugondo, 2009). 

Adanya peningkatan Free Fatty Acid (FFA), insulin, aldosteron, dan 

aktivitas renin angiotensin yang disebabkan oleh obesitas akan menstimulasi 

peningkatan sistem saraf simpatis. Aktivitas peningkatan sistem saraf simpatis 

jangka panjang mampu menyebabkan peningkatan tekanan darah dengan cara 

vasokontriksi perifer dan peningkatan reabsorbsi natrium di tubulus ginjal 

(Lillyasari, 2007). 

Saat ini diperkirakan jumlah orang di seluruh dunia dengan IMT > 30 

melebihi 250 juta orang, yaitu sekitar 7% dari populasi orang dewasa di dunia 

(Sugondo, 2009). Di Amerika Serikat, 55% populasi mengalami kelebihan berat 

badan dan 22% diantaranya obesitas (Ganong, 2008). 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Perbedaan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Dengan 

Indeks Massa Tubuh Normal Dan Overweight Di Rumah Sakit Umum Daerah 

Karanganyar” 

 
B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan tekanan darah dengan indeks massa tubuh normal dan 

overweight pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar? 

 
C. Tujuan  

Untuk mengetahui adanya perbedaan tekanan darah dengan indeks massa tubuh 

normal dan overweight pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah 

Karanganyar. 
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D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan antara lain untuk  

mengetahui perbedaan tekanan darah pada pasien hipertensi dengan indeks 

massa tubuh normal dan overweight.  

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai sarana bagi masyarakat agar selalu dapat menjaga kesehatan, 

khususnya mencegah hipertensi. 

b. Sebagai masukan bagi masyarakat bahwa obesitas merupakan salah satu 

faktor resiko terjadinya hipertensi. Untuk itu, masyarakat dapat memulai 

pola hidup yang sehat dan rajin untuk berolah raga. 

c. Sebagai masukan bagi pihak yang akan melanjutkan penelitian ini ataupun 

yang akan melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 




