
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan penyakit dimana tekanan darah berada diangka ≥ 

140 mmHg untuk sistolik dan ≥ 90 mmHg untuk diastolik. Hipertensi sering 

disebut sebagai the silent killer karena penderita tidak dapat merasakan 

gejalanya. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan tingginya 

peluang untuk penyakit kardiovaskular, 7 kali lebih besar terkena stroke, 6 kali 

lebih besar terkena Congestive Heart Failure (CHF) dan 3 kali lebih besar 

terkena serangan jantung (Rahajeng & Tuminah, 2009).  

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) 2013 menunjukkan prevalensi 

hipertensi pada kelompok umur ≥ 18 tahun di Indonesia tergolong cukup tinggi 

yaitu 25,8% dan prevalensi hipertensi Jawa Tengah sebesar 26,4%. Menurut 

profil kesehatan kota Surakarta, prevalensi hipertensi meningkat sebanyak 

13,35% dari 9,15% pada tahun 2013 menjadi 22,5% pada tahun 2014.  

Hipertensi tidak hanya masalah bagi kaum lanjut usia akan tetapi kini 

sudah mulai di keluhkan oleh usia muda. Hal ini merupakan permasalahan 

besar khusus nya untuk usia produktif, karena dapat menurunkan 

produktivitas kerja (Beevers, 2001). 

Dampak tekanan darah tinggi pada pegawai tidak hanya mengganggu 

pekerja, akan tetapi akan mempengaruhi produktivitas kerja yang juga akan 

berpengaruh pada kinerja perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat 

menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan (Hawari, 2001), 
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Penelitian tentang hubungan kesehatan dengan produktivitas didapatkan 

bahwa pegawai yang sehat lebih produktif bekerja daripada pegawai yang 

tidak sehat (Mills, 2005). Pekerja yang sehat mempunyai kinerja yang jauh 

lebih baik daripada pekerja yang tidak sehat. Penelitian di Australia 

menunjukkan bahwa pekerja yang sehat hampir 3 kali lebih efektif daripada 

yang paling tidak sehat. Pekerja yang sehat mempunyai sekitar 143 jam 

efektif perbulan dibandingkan dengan pegawai yang tidak sehat sekitar 49 jam 

efektif perbulan (Medibank private, 2005). 

Yang dkk. (2006) menjelaskan bahwa jam kerja yang panjang dapat 

meningkatkan risiko hipertensi melalui beberapa hal. Pertama, jam kerja yang 

panjang akan mengurangi waktu untuk pemulihan dan istirahat tidur sehingga 

berdampak gangguan proses psikologis. Kedua, jam kerja yang panjang 

berhubungan dengan gaya hidup dan perilaku, termasuk merokok, diet tidak 

sehat dan kurang aktivitas fisik. Jam kerja yang panjang membuat pekerja 

terpajan kondisi psikologis berbahaya di lingkungan kerja dalam waktu yang 

lama. Jenis pekerjaan seperti pegawai negeri sipil, pekerja bank, supir, 

petugas pengamanan (security) dan pekerjaan yang mengandalkan mesin 

otomatis membuat para pekerja menjadi kurang beraktivitas fisik sehingga 

berisiko hipertensi (Kumar P. dkk., 2002; Divan V. dkk., 2010; Bosu, 2015). 

Gaya hidup modern yang diikuti dengan perubahan pola konsumsi 

makanan yang mengandung lemak tinggi dapat meningkatkan risiko terkena 

hipertensi (The Lancet, 2012). Pola makan pada pegawai kantoran yang 

mempunyai banyak pekerjaan membuat pegawai lupa makan. Hal tersebut 

mempengaruhi pola makan pegawai menjadi tidak teratur dan telat makan, 
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sehingga lebih memilih makanan fast food, rendah serat dan tinggi kolesterol 

yang dapat menimbulkan hipertensi (Sani, 2008). 

Konsumsi makanan tinggi lemak dalam jumlah yang berlebihan dapat 

menyebabkan tekanan darah meningkat. Konsumsi lemak yang berlebihan 

akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah terutama kolesterol LDL dan 

akan tertimbun dalam tubuh. Timbunan lemak yang disebabkan oleh 

kolesterol akan menempel pada pembuluh darah yang lama-kelaman akan 

terbentuk plaque. Terbentuknya plaque dapat menyebabkan penyumbatan 

pembuluh darah atau aterosklerosis. Pembuluh darah yang terkena 

aterosklerosis akan berkurang elastisitasnya dan aliran darah ke seluruh 

tubuh akan terganggu serta dapat memicu meningkatnya volume darah dan 

tekanan darah. Tekanan darah yang meningkat dapat mengakibatkan 

terjadinya hipertensi (Jansen, 2006). 

Hasil penelitian Sangadji (2014) di PT Bianglala Metropolitan 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara asupan lemak dengan 

tekanan darah. Didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden dengan 

asupan lemak lebih merupakan penderita hipertensi (73%) dan sebanyak 27% 

responden tidak menderita hipertensi. 

Studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2016 di Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta dengan sampel sebanyak 30 orang didapatkan 

bahwa pegawai negeri sipil yang mempunyai tekanan darah tinggi sebesar 

23,3% dan asupan lemak lebih yaitu sebesar 33,3%. Bahan makanan tinggi 

lemak yang sering dikonsumsi meliputi bakwan (2-3x sehari), tempe mendoan 

(2-3x sehari), keripik tempe (3-4x seminggu), soto daging (3-4x seminggu),mie 
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bakso (1-2x seminggu), mie ayam (1-2x seminggu), bebek goreng (1-2x 

seminggu), gulai kambing (1-2x seminggu) dan lain sebagainya. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan meneliti tentang 

hubungan asupan lemak dengan tekanan darah pada pegawai negeri sipil di 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan 

masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut :  

“Apakah ada hubungan asupan lemak dengan tekanan darah pada 

pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

asupan lemak dengan tekanan darah pada pegawai negeri sipil di Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan lemak pada pegawai negeri sipil di Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta. 

b. Mendeskripsikan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pegawai 

negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 

c. Menganalisis hubungan antara asupan lemak dengan tekanan darah 

sistolik pada pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 
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d. Menganalisis hubungan antara asupan lemak dengan tekanan darah 

diastolik pada pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

Mendapatkan data tentang hubungan asupan lemak dengan 

tekanan darah pada tenaga kerja sehingga dapat dilakukan program 

intervensi gizi yang tepat bagi tenaga kerja untuk menentukan langkah 

pencegahan dan penanganan kasus penyakit hipertensi.  

 

2. Pegawai 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan perubahan perilaku tentang konsumsi asupan lemak terutama 

untuk merubah gaya hidup dan pola makan, sehingga dapat 

mencegah terjadinya penyakit hipertensi. 

 

3. Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

peneliti mengenai hubungan asupan lemak dengan tekanan darah 

pada tenaga kerja serta menambah keterampilan peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

 


