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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan penyakit yang terjadi akibat peningkatan 

tekanan darah lebih dari sama dengan 140mmHg untuk sistolik dan lebih dari 

sama dengan 90mmHg untuk diastolik. Hipertensi sering disebut sebagai the 

silent killer karena penderita tidak dapat merasakan gejala penyakit 

hipertensi. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan peluang 

untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler, antara lain  stroke, 6 kali lebih besar 

Congestive Heart Failure (CHF) dan 3 kali lebih besar serangan jantung 

(Rahajeng et al, 2009).  

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, 

prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada 

umur >18 tahun sebesar 25,8%, tertinggi di Bangka Belitung sebesar 30,9%, 

diikuti Kalimantan Selatan sebesar 30,8%, Kalimantan Timur sebesar 29,6% 

dan Jawa Barat sebesar 29,4%. Provinsi Jawa Tengah memiliki prevalensi 

hipertensi sebesar 26,4%. Hipertensi berdasarkan diagnosis tenaga 

kesehatan dan pengukuran terlihat meningkat dengan bertambahnya umur. 

Hipertensi bukan merupakan penyakit yang disebabkan oleh faktor 

penyebab tunggal, tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi tekanan 

darah antara lain keturunan, jenis kelamin, umur, merokok, konsumsi alkohol, 

indeks massa tubuh, stress dan asupan natrium. Faktor keturunan memiliki 

peran terhadap timbulnya hipertensi, seseorang yang mempunyai orang tua 

yang salah satunya menderita hipertensi, maka orang tersebut mempunyai 
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risiko untuk menderita hipertensi. Jenis kelamin laki-laki lebih banyak 

menderita hipertensi dibandingkan wanita, karena laki-laki mempunyai banyak 

faktor yang mendorong terjadinya hipertensi seperti kelelahan dan makanan 

tidak terkontrol. Pola makan dengan asupan natrium yang tinggi, asupan 

lemak dan kolesterol yang tinggi serta kurangnya konsumsi serat merupakan 

salah satu faktor risiko hipertensi. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh umur, 

dengan bertambahnya umur terjadi penumpukan zat kolagen pada lapisan 

otot, sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan 

menjadi kaku. Risiko untuk menderita hipertensi juga dapat dipengaruhi oleh 

Indeks Massa Tubuh (IMT) (Depkes, 2007). 

Hipertensi memiliki hubungan bermakna dengan IMT, terutama 

tekanan darah sistolik. Berdasarkan National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) III, hipertensi pada orang yang memiliki IMT 

>30kg/m2 atau pada orang dengan berat badan berlebih adalah 42% pada 

laki-laki dan 38% pada wanita dibandingkan dengan hipertensi pada orang 

yang memiliki IMT normal <25kg/m2 atau pada orang dengan berat badan 

normal adalah 15% pada laki-laki dan wanita. Risiko untuk menderita 

hipertensi pada orang yang memiliki IMT lebih 5 kali lebih tinggi dibandingkan 

dengan orang yang memiliki IMT normal (Nugraheni et al, 2008). 

Pasien dengan berat badan berlebih memiliki curah jantung dan 

volume sirkulasi darah lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang 

mempunyai berat badan normal dengan tekanan darah yang setara. Berat 

badan berlebih disebabkan oleh pola makan (diet) tinggi kalori yaitu 

karbohidrat, protein, lemak dan ketidakseimbangan hormonal (Rohaendi, 

2008). Semakin besar massa tubuh maka semakin banyak darah yang 
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dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan ke jaringan tubuh. Hal 

tersebut mengakibatkan volume darah yang beredar melalui pembuluh darah 

menjadi meningkat sehingga memberi tekanan lebih besar pada dinding 

arteri (Sugiarto, 2007). 

Penelitian Heryudarini et al (2008), menjelaskan bahwa meningkatnya 

berat badan akan meningkatkan kebutuhan darah untuk suplai oksigen ke 

jaringan tubuh dan peningkatan volume darah dalam sirkulasi pembuluh 

darah akan meningkatkan tekanan darah sistolik pada dinding arteri. Setiap 

peningkatan 1 poin IMT akan meningkatkan tekanan darah sistolik sebanyak 

0,362mmHg. Penelitian Pinzon (1999), pada remaja berusia 18-22 tahun 

menunjukkan bahwa IMT berlebih mempunyai hubungan terhadap tingginya 

tekanan darah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa setiap 

peningkatan 1 poin IMT  akan meningkatkan tekanan darah sistolik sebanyak 

0,91mmHg pada laki-laki dan 0,72mmHg pada perempuan, selain itu dapat 

meningkatkan tekanan darah diastolik 0,75mmHg pada laki-laki dan 0,50 

mmHg pada perempuan. 

Asupan makan dengan kandungan natrium yang tinggi dapat 

mempengaruhi tingginya tekanan darah dalam tubuh sehingga menyebabkan 

terjadinya hipertensi (Nugraheni et al,2008). Pengaruh asupan natrium 

terhadap hipertensi melalui peningkatan volume darah, curah jantung dan 

tekanan darah. Keadaan ini diikuti oleh peningkatan ekskresi kelebihan 

garam sehingga kembali pada keadaan hemodinamik (sistem pendarahan) 

yang normal. Mekanisme ini menjadi terganggu dalam hipertensi yang tidak 

diketahui penyebabnya dan ada faktor lain yang berpengaruh. Hipertensi 

hampir tidak pernah ditemukan dengan asupan garam yang minimal. Asupan 
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garam dari 3 gram tiap hari menyebabkan prevalensi hipertensi yang rendah 

dan asupan garam 5-15 gram perhari prevalensi hipertensi meningkat 

menjadi 15-20% (Hasrin et al, 2012). Pembatasan konsumsi garam yang 

dianjurkan tidak lebih dari 6 gram/hari yang setara dengan 110mmol natrium 

atau 2400 mg/hari. Asupan natrium yang tinggi dapat menyebabkan tubuh 

meretensi cairan sehingga meningkatkan volume darah (Almatsier, 2004). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irza (2009), menjelaskan 

bahwa risiko menderita hipertensi bagi responden yang mengkonsumsi 

natrium dalam jumlah tinggi adalah 5,6 kali lebih besar dibandingkan dengan 

responden yang mengkonsumsi natrium dalam jumlah yang rendah. Hal ini  

menunjukkan bahwa adanya hubungan antara asupan natrium dengan 

kejadian hipertensi. Penelitian Nugraheni et al (2008), menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara asupan natrium dengan hipertensi, 

rata-rata tingkat asupan natrium responden kurang.  

Berdasarkan survey pendahuluan pada tanggal 14 juli 2014 

menunjukkan prevalensi pasien hipertensi rawat jalan selama 1 tahun di 

RSUD Dr.Moewardi pada tahun 2014 adalah 8684, jumlah seluruh pasien 

rawat jalan di RSUD Dr.Moewardi pada tahun 2014 adalah 128.933. Proporsi 

pasien hipertensi rawat jalan didapat hasil sebesar 6,7% (Rekam medik 

RSUD Dr.Moewardi,2014). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan meneliti 

tentang hubungan IMT dan asupan natrium dengan tekanan darah pada 

penderita hipertensi rawat jalan di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan IMT dan asupan natrium dengan 

tekanan darah pada penderita hipertensi rawat jalan di RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan IMT dan 

asupan natrium dengan tekanan darah pada penderita hipertensi rawat 

jalan di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan IMT pada penderita hipertensi rawat jalan di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Mendeskripsikan asupan natrium pada penderita hipertensi rawat 

jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Mendeskripsikan tekanan darah pada penderita hipertensi rawat jalan 

di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 

d. Menganalisis hubungan IMT dengan tekanan darah pada penderita 

hipertensi rawat jalan di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan asupan natrium dengan tekanan darah pada 

pasien rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

f. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi pada pasien hipertensi rawat jalan 

bahwa berat badan berlebih dan konsumsi bahan makanan yang 

tinggi natrium akan mempengaruhi tekanan darah pada penderita 

hipertensi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam 

meningkatkan upaya pencegahan dalam penanganan pasien 

hipertensi RSUD Dr. Moewardi. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan 

tentang hubungan indeks massa tubuh dan asupan natrium 

dengan tekanan darah, sehingga masyarakat mampu melakukan 

upaya pencegahan hipertensi. 

 

 

 

 

 

 


