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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi masuk ke dalam sepuluh daftar penyakit yang menyebabkan 

angka kematian terbanyak di dunia (WHO, 2014). Di Indonesia hipertensi 

memiliki prevalensi yang tinggi yaitu sebesar 25,8% (Riskesdas 2013). 

Berdasar data penelitian yang dilakukan RSUD dr.Sayidiman Magetan dari 

bulan Januari – Desember 2014, didapatkan bahwa penyakit hipertensi memiliki 

1.488 pasien rawat inap dan 8.558. 

Diabetes Melitus (DM) masuk dalam penyakit penyebab kematian terbesar 

di dunia pada tahun 2012 (WHO, 2014). Di Indonesia, Diabetes 

melitusmenempati urutan ketujuh dengan jumlah (7,6 juta) pada tahun 2012 

(Soewondo et al, 2013). Data penyakit di RSUD dr.Sayidiman Magetan pada 

tahun 2014, Diabetes melitusmenempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 

4.903 pasienrawat jalan dan 772 pasien rawat inap. 75% pasien dengan DM 

selalu diikuti adanya hipertensi (Long et al,2011). 

Hipertensi yang disertai diabetes melitus akan meningkatkan risiko 

kematian. Pada studi epidemiologi dilaporkan mortalitas 2-3 kali lebih tinggi 

pada penderita diabetes melitusdisertai hipertensi dibanding diabetes melitus 

dengan normotensi (Bandiara, 2008). Penelitian yang dilakukan di Amerika 

menyebutkan bahwa pasien diabetes melitus yang diikuti dengan hipertensi 

memiliki risiko kematian lebih tinggi yaitu 2 kali lipat dibanding dengan pasien 

yang menderita diabetes melitus saja(Sowers JR, 2013). 

Salah satu komorbid penderita penyakit hipertensi yang akan meningkatkan 

mortilitas dan morbiditas serta penyakit kardiovaskuler adalah dislipidemia 

(Alkerwi et al, 2013).Sedangkan faktor yang meningkatkan insidensi 

dislipidemia adalah diabetes melitus (Uttra et al,2011). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan kadar lipid 

antara pasien  hipertensi dengan diabetes melitusyang dibandingkan dengan 

pasien hipertensi tanpa diabetes melitus, didapatkan hasil bahwa kadar 

trigliserida pada pasien  hipertensi dengan diabetes melitus lebih tinggi 

dibandingkan dengan pasien hipertensi tanpa diabetes melitus. Pada hipertensi 

dengan diabetes melitus didapatkan hasil ± 316,45 dan pada hipertensi tanpa 

diabetes melitus didapatkan ± 195,2 dengan hasil P < 0,05 yang menunjukkan 

hasil signifikan (Tharaheswari et al, 2014). Sedangkan hasil perbedaan tidak 

signifikan ditemukan pada penelitian sebelumnya (Gordon et al, 2010). 

Berdasarkan latar belakang peneliti tersebut maka peneliti ingin meneliti 

perbedaan kadar trigliserida pada penderita hipertensi dengan dan tanpa DM di 

RSUD dr. Sayidiman Magetan. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah perbedaan kadartrigliserida pada penderitahipertensi dengan 

dantanpa diabetes melitus? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahuiperbedaan kadartrigliserida pada penderitahipertensi dengan 

dan tanpa diabetes melitus. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Dapat meningkatkan wawasan bagi peneliti mengenai hubungan 

kadartrigliserida pada penderita hipertensi dengan dan tanpa diabetes melitus. 

2. Memberikan informasi yang dapat dilakukan sebagai landasan bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 


