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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Seiring dengan penurunan fungsi organ tubuh, maka resiko terjadinya 

penyakit degeneratif akan meningkat. Penyakit degeneratif yang sering 

terjadi pada lansia antara lain hipertensi atau tekanan darah tinggi, obesitas, 

dan diabetes mellitus (Badriah, 2011). Tekanan darah tinggi telah menjadi 

penyakit yang menjadi perhatian di banyak negara di dunia, karena tekanan 

darah tinggi seringkali menjadi penyakit tidak menular nomor satu di banyak 

negara. Dari survei hipertensi yang telah dilakukan oleh Boedhi Darmojo di 

Indonesia disimpulkan bahwa prevalensi hipertensi pada orang-orang 

dewasa berkisar 5-10% dan angka ini akan menjadi lebih dari 20% pada 

kelompok umur 50 tahun keatas. Seiring dengan bertambahnya usia, 

prevalensi tekanan darah tinggi semakin meningkat. Adapun faktor resiko 

yang dapat mempengaruhi tekanan darah tinggi antara lain: umur, jenis 

kelamin, merokok, stress, konsumsi alkohol, konsumsi garam, pendapatan, 

status gizi, dan obesitas (Andriani, 2011). Menurut data di Provinsi Jawa 

Tengah, prevalensi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah 37%. 

Lemak merupakan cadangan energi tubuh paling besar. Lemak tubuh 

pada umumnya disimpan sebagai berikut : 50% di jaringan bawah kulit 

(subkutan), 45% di sekeliling organ dalam rongga perut, dan 5% di jaringan 

intramuskuler. Absorpsi lemak terutama terjadi dalam jejunum. Hasil 

pencernaan lemak diabsorpsi ke dalam membran mukosa usus halus 

dengan cara difusi pasif. Sebelum diabsorpsi kolesterol mengalami 
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esterifikasi yang dikatalisis oleh Asetil-Koenzim A dan kolesterol 

asetiltransferase. Pembentukan enzim-enzim ini dipengaruhi oleh 

konsentrasi tinggi kolesterol makanan. Sebagian besar hasil pencernaan 

lemak berupa monogliserida dan asam lemak rantai panjang (C12 atau lebih) 

didalam membran mukosa usus diubah kembali menjadi trigeliserida. 

Trigeliserida dan lemak besar lainnya (kolesterol dan fosfolipida) yang 

terbentuk di dalam usus halus dikemas untuk diabsorpsi secara aktif dan 

ditransportasi oleh darah. Sebagian besar asam lemak yang terbentuk di 

dalam tubuh diabsorpsi oleh sel-sel otot, lemak dan sel-sel lain. Asam lemak 

ini dapat langsung digunakan sebagai zat energi atau diubah kembali 

menjadi trigeliserida.  

Sel-sel lemak tidak membuat lemak tetapi hanya menyimpan lemak. 

Di dalam hati lemak dipersiapkan menjadi lipoprotein sehingga dapat 

diangkut melalui aliran darah. Lipoprotein yang dibentuk dalam hati ini 

adalah VLDL (Very Low Density Lipoprotein). Bila VLDL meninggalkan hati, 

lipoprotein lipase kembali bekerja dengan memecah trigeliserida yang ada 

pada VLDL. Dengan berkurangnya trigeliserida, VLDL bertambah berat dan 

menjadi LDL. Pembentukan LDL oleh reseptor LDL ini penting dalam 

pengontrolan kolesterol darah.  Kolesterol yang banyak terdapat dalam LDL 

akan menumpuk dalam sel-sel perusak. Bila hal ini terjadi dalam jangka 

waktu yang lama, kolesterol akan menumpuk pada dinding pembuluh darah 

dan membentuk plak. Plak akan bercampur dengan protein dan ditutupi oleh 

sel-sel otot dan kalsium. Hal inilah yang kemudian dapat berkembang 

menjadi aterosklerosis. 
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Kebiasaan konsumsi lemak jenuh erat kaitannya dengan peningkatan 

berat badan yang beresiko terjadinya peningkatan tekanan darah. Para 

peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia membuktikan 

adanya hubungan yang bermakna antara asupan kalori, karbohidrat, protein, 

lemak, dan pola makan lemak dengan prevalensi obesitas. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan rata-rata asupan kalori dan lemak kelompok obesitas 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok tidak obesitas (Yussac, 2007). 

Khomsan menyatakan bahwa asupan lemak yang tinggi didalam menu 

sehari-hari mengakibatkan meningkatnya tekanan darah. Konsumsi lemak 

jenuh berlebih, lambat laun akan menyebabkan penyempitan pembuluh 

darah. Akibatnya pembuluh darah menjadi tidak elastis. (Wirakusumah, 2001 

dalam Ariani, 2010).  

Indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat 

populasi berat badan lebih dan obesitas pada orang dewasa adalah IMT 

(Sugondo, 2007). Orang yang status gizinya lebih, kadar leptin dalam tubuh 

akan meningkat (hiperleptinemia). Tingginya kadar leptin pada orang yang 

mengalami status gizi lebih dapat menyebabkan resistensi leptin. Leptin 

adalah asam amino yang disekresi oleh jaringan adiposa, yang berfungsi 

mengatur nafsu makan. Menurut proyeksi global WHO (2011) sekitar 1,5 

miliar orang dewasa (20 tahun ke atas) mengalami kelebihan berat badan. 

Dari jumlah tersebut lebih dari 200 juta laki-laki dan hampir 300 juta 

perempuan obesitas. Secara keseluruhan, lebih dari satu dalam sepuluh 

penduduk dewasa dunia mengalami obesitas. Kegemukan dan obesitas 

merupakan faktor resiko kematian. Setidaknya 2,8 juta orang meninggal 

setiap tahun sebagai akibat dari kelebihan berat badan atau obesitas. 
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Kenaikan indeks massa tubuh (IMT) merupakan faktor risiko besar untuk 

beberapa jenis penyakit kanker, diabetes, osteoarthritis dan potensi tekanan 

darah tinggi yang akan mengantarkan pada penyakit jantung dan stroke. 

Penelitian yang berhubungan dengan IMT dan tekanan darah pada 

lanjut usia juga dilakukan oleh Kurniawati (2008) dengan subyek penelitian 

usia lanjut (≥60 tahun) dengan sampel sebanyak 97 orang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi usia lanjut perempuan lebih tinggi 

dari pada laki-laki. Prevalensi hipertensi untuk perempuan sebesar 66,7% 

dan pada laki-laki sebesar 32,7%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan 

terdapat hubungan bermakna antara IMT usia lanjut dengan tekanan darah. 

Hal ini juga dibuktikan berdasarkan laporan hasil kegiatan Posyandu 

Lanjut Usia (Lansia) di wilayah kerja Puskesmas Colomadu II pada tahun 

2010 prevalensi hipertensi adalah 26%. Adapun angka prevalensi yang 

paling tinggi adalah di Desa Blulukan ditemukan 40% usia lanjut menderita 

hipertensi dan 30% diantaranya obesitas (Laporan Posyandu Lansia 

Puskesmas Colomadu II, 2010). 

Proses menua menyebabkan proporsi lemak dan otot di dalam tubuh 

berubah. Semakin tua, seseorang semakin bertambah lemak tubuhnya, 

sedangkan otot berkurang dan melemah sehingga menyebabkan 

kegemukan (obesitas). Puncak kenaikan berat badan pada wanita terjadi 

pada usia 55-65 tahun dan pria pada usia 34-54 tahun (Fatmah, 2010). 

Obesitas dapat menimbulkan terjadinya hipertensi melalui berbagai 

mekanisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung 

obesitas dapat menyebabkan peningkatan cardiac output karena makin 

besar massa tubuh makin banyak pula jumlah darah yang beredar sehingga 
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curah jantung ikut meningkat. Sedangkan secara tidak langsung melalui 

perangsangan aktivitas sistem syaraf simpatis dan Renin Angiotensin 

Aldosteron System (RAAS) oleh mediator-mediator seperti hormon, sitokin, 

adipokin, dan sebagainya. Prevalensi obesitas secara nasional adalah 

19,1%. Secara nasional prevalensi obesitas laki-laki 13,9% lebih rendah dari 

pada perempuan 23,8%. Menurut data di Provinsi Jawa Tengah, prevalensi 

obesitas adalah 17%. 

Posyandu lansia ini berlokasi di Desa Bolon Kecamatan Colomadu 

Kabupaten Karanganyar. Tempat pelaksanaan posyandu lansia tersebut di 

gedung posyandu Desa Bolon. Dari hasil survey pendahuluan pada bulan 

Oktober 2016 di posyandu Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten 

Karanganyar didapatkan 40% lansia mempunyai tekanan darah tinggi, 

sedangkan tekanan darah normal sebanyak 26,25%. Lansia tersebut terdiri 

dari 80 lansia dengan proporsi 86,25% wanita dan 13,75% laki-laki. Hasil 

pengukuran berat badan dan tinggi badan pada lansia yang memiliki status 

gizi lebih sebanyak 25% dan obesitas sebanyak  26,25%.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tekanan darah dalam kaitannya 

dengan asupan lemak dan indeks massa tubuh pada lansia di Posyandu 

lansia Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan asupan lemak dan Indeks Massa Tubuh 

dengan tekanan darah pada  lansia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan asupan lemak dan Indeks Massa Tubuh dengan 

tekanan darah pada lansia di desa Bolon kecamatan Colomadu 

kabupaten Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan lemak pada lansia. 

b. Mendeskripsikan Indeks Massa Tubuh pada lansia. 

c. Menganalisis hubungan Indeks Massa Tubuh dengan tekanan darah 

pada lansia. 

d. Menganalisis hubungan asupan lemak dengan tekanan darah pada 

lansia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu tentang gizi 

pada usia lanjut serta menjadi tambahan pengalaman praktek 

dilapangan. 

2. Bagi Instansi Kesehatan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang 

tekanan darah pada usia lanjut dan dapat dipergunakan sebagai bahan 
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pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam 

penanggulangan tekanan darah tinggi pada usia lanjut. 

3. Bagi Lansia 

Memberikan informasi tentang hubungan asupan lemak dan 

Indeks Massa Tubuh dengan tekanan darah pada lansia jika tidak 

dikontrol dengan baik maka akan menyebabkan gangguan kesehatan 

hingga menjadi penyakit degeneratif. 

 

 


