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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sehat ialah karunia dari Allah yang menjadi dasar bagi segala nikmat 

dan kemampuan. Nikmatnya makan, minum, tidur, serta kemampuan 

bergerak, bekerja, dan berpikir, akan berkurang atau bahkan hilang jika 

terganggu kesehatan kita. Di era globalisasi ini banyak orang yang kurang 

memperhatikan kualitas pola hidup sehat yang dipicu oleh perkembangan 

zaman yang menuntut setiap individu untuk berkompetisi bekerja keras 

mempertahankan hidup. Sehingga membuat individu tersebut lupa akan hal 

ini. Pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-

faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan, antara lain makanan dan 

olahraga (Ahira, 2013). Namun pola hidup sehat tidak menjadi tren pada 

masa sekarang oleh setiap individu. Hal ini dibuktikan oleh semakin 

banyaknya penyakit baru. Di Indonesia data pada tahun 2010 menunjukan 

59% kematian tidak menular karena pola hidup tidak sehat dengan 

mengkomsumsi makanan siap saji yang dapat berdampak memicu diabetes, 

meningkatkan resiko serangan jantung, meningkatkan berat badan, 

meningkatkan serangan kanker, memicu tekanan darah tinggi.  

Berat badan merupakan hasil keseimbangan antara energi melalui 

penataan gizi dan pengeluaran energi aktivitas jasmani/olahraga. Apabila 

pemasukan lebih besar dari pada pengeluaranya maka berat badan akan 
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bertambah, dalam hal sebaliknya maka berat badan akan menurun. Berat 

badan harus di pertahankan tetap berada di seputar nilai ideal. IMT adalah 

parameter yang digunakan untuk mengetahui status berat badan seseorang. 

Kita hanya memerlukan data berat badan dan tinggi badan. IMT juga dapat 

digunakan untuk menggambarkan komposisi tubuh secara kasar, meskipun 

tidak disertai dengan nilai dari konstribusi berat dari lemak dan otot. 

Penderita obesitas di Indonesia terus meningkat dari tahun-tahun. Data 

penderita obesitas pada tahun 2004 menurut Indonesian Society For The Of 

Obesity (ISSO) dengan prevalensi pria overweight dan wanita sebanyak 

21,9% dan 49% mengalami obesitas, sedangkan prevalensi wanita  

mengalami overweight sebesar 19.3% , dan 38,8% mengalami obesitas.  

  Hipertensi merupakan suatu gangguan pembuluh darah yang 

mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah, terhambat 

sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkanya (Sustrani, 2006). Menurut 

JNC 7, tekanan darah dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi yakni normal, 

prehipertensi, hipertensi stage 1, dan hipertensi stage 2. Klasifikasi ini 

berdasarkan pada nilai rata-rata dari dua atau lebih pengukuran tekanan darah 

yang baik, yang pemeriksaanya dilakukan pada posisi duduk dalam setiap 

berkunjung berobat. 

Kebanyakan penderita hipertensi sering ditemukan mengalami 

berbagai komplikasi pada organ vital seperti jantung, otak maupun ginjal. 

Faktor pola hidup juga menentukan terjadinya hipertensi, jika pola hidup 

tidak terkontrol maka akan terjadi masalah tentang status gizi seperti salah 
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satunya kegemukan atau obesitas. Obesitas dapat mengakibatkan tekanan 

darah tinggi. Karena orang yang memiliki berat badan diatas normal akan 

dapat meningkatkan kerja jantung dalam memompa darah keseluruh tubuh 

sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. 

Olahraga merupakan suatu kegiatan fisik yang dapat membakar lemak 

berlebih dalam tubuh. Intensitas olahraga itu penting diketahui, seberapa rutin 

dan teraturnya mengikuti program olahraga, karena dengan mengetahui 

intensitas, kerutinan, serta teraturnya program olahraga yang kita jalankan itu 

dapat berpengaruh terhadap nilai indeks massa tubuh dengan keterkaiatan 

bahaya resiko hipertensi.  

Dengan ini maka penulis ingin meneliti tentang hubungan indeks 

massa tubuh dengan resiko hipertensi dengan judul “hubungan indeks massa 

tubuh dengan tekanan darah di agung fitness syariah surakarta” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang masalah pada 

penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah :  

Apakah ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan tekanan darah di 

Agung Fitness Syariah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

 Untuk mengetahui hubungan IMT dengan tekanan darah di Agung 

Fitness Syariah Surakarta. 

  

D. Manfaat  Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis : 

a. Untuk menambah imu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman 

dalam mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia 

kesehatan, khususnya di bidang fisioterapi. 

b. Untuk menambah pengetahuan tentang IMT dan tekanan darah di 

Agung Fitness Syariah. 

2. Manfaat praktis: 

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang fisioterapi dengan adanya data-data IMT dengan 

tekanan darah di Agung Fitness Syariah. 

b. Memberikan referensi serta bahan pembanding tentang kesehatan. 

c. Memberikan ruang sudut pandang fisioterapi dalam menganalisa 

tentang hubungan antara IMT dengan tekanan darah di Agung Fitness 

Syariah. 

 

 


