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HUBUNGAN GAYA HIDUP DENGAN STATUS TEKANAN DARAH DAN
INDEKS MASSA TUBUH MAHASISWA SEMESTER IV PROGRAM

STUDI GIZI FIK UMS

Abstrak

Latar Belakang: Gaya hidup selalu mengalami perubahan dan di anggap dapat
mempengaruhi status kesehatan seseorang. Pengukuran status tekanan darah dan
indeks massa tubuh menjadi alternatif dalam upaya deteksi dini faktor risiko
akibat masalah kesehatan.
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan antara gaya hidup dengan status
tekanan darah dan indeks massa tubuh mahasiswa semester IV Program Studi
Gizi FIK UMS.
Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan
pendekatan cross sectional. Sampel diambil menggunakan metode purposive
sampling sebanyak 60 responden. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner
gaya hidup (pola makan, aktivitas fisik, dan stres), pengukur tekanan darah, tinggi
badan, dan berat badan. Analisis data menggunakan uji chi square.
Hasil: Hasil distribusi frekuensi menunjukkan jenis kelamin sebagian besar
responden adalah perempuan (83%), gaya hidup sebagian besar tidak beresiko
(58%), pengukuran tekanan darah terdiri atas kategori normal (70%), hipotensi
(18%) dan normal tinggi (12). Sedangkan indeks massa tubuh terdiri atas kategori
normal (54%), overweight (18%), Obesitas (15%), dan sisanya kurus (13%). Hasil
uji statistic diperoleh nilai signifikansi gaya hidup dengan status tekanan darah
(p=1,209), dan indeks massa tubuh (p=0,272) dengan asumsi tidak terdapat
hubungan yang signifikan.
Kesimpulan: Gaya hidup mahasiswa semester IV Program Studi Gizi bukan
merupakan faktor yang mempengaruhi status tekanan darah dan indeks massa
tubuh. Status tekanan darah dan IMT tidak hanya dipengaruhi oleh gaya hidup,
tetapi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi keduanya, seperti status
kesehatan, perkembangan, dll.

Kata Kunci: gaya hidup, status tekanan darah, indeks massa tubuh.

Abstract

Background: Lifestyle is always changing and is considered can affect a person's
health status. Measurement of blood pressure status and body mass index be an
alternative to early detection of risk factors due health problems.
Research Purposes: Determine the relationship between lifestyle with the status
of blood pressure and body mass index of fourth semester students of Nutrition
Study Program Faculty of Health Sciences UMS.
Method: This research is a descriptive quantitative research type with cross
sectional approach. Samples were taken using purposive sampling method as
many as 60 respondents. The instruments used were lifestyle questionnaires (diet,
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physical activity, and stress), measuring blood pressure, height, and weight. Data
analysis used chi square statistical test.
Results: The results of the frequency distribution showed that the sex of the
majority of respondents were women (83%), the lifestyle was mostly not at risk
(58%), blood pressure measurement consisted of normal categories (70%),
hypotension (18%) and high normal (12) . While the body mass index consists of
normal categories (54%), overweight (18%), Obesity (15%), and the rest are thin
(13%). Statistical test results obtained the significance value of lifestyle with
blood pressure status (p = 1.209), and body mass index (p = 0.272) assuming there
is no significant relationship.
Conclusion: The lifestyle of the fourth semester students of the Nutrition Study
Program is not a factor that influences the status of blood pressure and body mass
index. Blood pressure and BMI status is not only influenced by lifestyle, but there
are other factors that can affect them, such as health status, progress, etc.

Keywords: lifestyle, blood pressure status, body mass index.

1. PENDAHULUAN

Mempromosikan gaya hidup sehat pada masyarakat merupakan peran

integral dari tenaga kesehatan, khususnya ahli Gizi. Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 menyatakan bahwa

Ahli Gizi merupakan salah satu tenaga kesehatan profesional yang

berorientasi kerja dalam bidang pencegahan dan pengobatan penyakit,

terutama di bidang makanan dan gizi, baik di rumah sakit, maupun di unit

pelayanan kesehatan lain. Dengan kata lain, Ahli Gizi mempunyai

kedudukan yang tepat dalam mempromosikan pola hidup sehat, karena

keberadaannya memiliki kesempatan untuk memberikan upaya kesehatan

pada pasien.

Mahasiswa kesehatan pada umumnya dianggap memiliki pengetahuan

tentang pola hidup sehat dan pola perilaku positif terhadap kesehatan. Akan

tetapi kenyataannya, beberapa penelitian menyebutkan bahwa mahasiswa

banyak yang mengadopsi perilaku kesehatan beresiko dalam kehidupan

pribadinya (Al-Kandari, Vidal & Thomas, 2008; Bourne et al., 2010;

Alkhawaldeh, 2014; Damayanti & Karin, 2016). Kondisi ini dapat memicu

munculnya masalah kesehatan. South, Bidjuni & Malara (2014) menyatakan

bahwa gaya hidup menyebabkan terjadinya hipertensi. Hasil serupa juga
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diperoleh Ainun, Arsyad & Rismayanti (2013) terhadap mahasiswa di

lingkup kesehatan Universitas Hasanuddin Makassar. Kasus hipertensi di

Jawa Tengah pada tahun 2015 masih menunjukkan jumlah terbanyak dari

seluruh kasus PTM yang dilaporkan, yaitu sebanyak 57,87 persen kasus.

Diabetes Mellitus menjadi penyakit terbanyak kedua, yakni sebanyak 18,33

persen kasus. Keduanya merupakan prioritas utama pengendalian kasus

PTM di Jawa Tengah (Dinkes Jateng, 2015).

Selain itu, World Health Organization (WHO) tahun 2014 melansir

sebanyak 13% dari populasi penduduk dunia mengalami obesitas dan sekitar

2,8 juta penduduk dunia meninggal karena komplikasi obesitas (WHO,

2016). Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada tahun 2015 melaporkan lebih

dari 1,9 juta orang mengalami obesitas. Berdasarkan hasil pengukuran

obesitas, diperoleh persentase obesitas sebesar 28,97 persen dengan rincian

sebanyak 24,04 persen pada laki-laki dan perempuan sebanyak 31,28

persen. Angka ini belum keseluruhan dari jumlah penduduk dan

diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Gizi berlebih dapat

meningkatkan resiko penyakit degeneratif dan kurangnya asupan gizi dapat

meningkatkan resiko penyakit infeksi (Kemenkes RI, 2012).

Berkaitan dengan permasalahan di atas, pengukuran tekanan darah dan

Indeks Massa Tubuh (IMT) menjadi alternatif dalam upaya deteksi dini

faktor risiko akibat masalah kesehatan. Tekanan darah merupakan tekanan

yang dihasilkan oleh darah terhadap pembuluh darah. Tubuh mengedarkan

darah ke semua jaringan oleh tekanan arteri. Apabila tekanan arteri tinggi,

maka akan membuat kerja jantung menjadi lebih berat dan risiko kerusakan

pembuluh darah menjadi meningkat (Sherwood, 2011). Beberapa faktor

yang mempengaruhi tekanan darah tersebut adalah pola makan, aktivitas

fisik, stres, riwayat keluarga, usia (Kozier et al., 2010), IMT, kebiasaan

merokok dan konsumsi alkohol (Muchtadi, 2012). Sedangkan IMT

merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui status nutrisi

seseorang. Meskipun tidak mengukur kadar lemak dalam tubuh secara

langsung, namun penelitian sebelumnya menunjukkan adanya korelasi bila
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dibandingkan dengan pengukuran langsung. Klasifikasinya terbagi atas

kategori, kurus, normal, overweight, dan Obesitas (Kemenkes RI, 2010).

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 19 Maret 2018 kepada

20 mahasiswa semester IV Program Studi Gizi FIK UMS yang memiliki

kriteria sama ditemukan mahasiswa yang memiliki hipertensi, normal tinggi,

dan hipotensi. Selain itu, hasil pengukuran IMT juga ditemukan kasus

obesitas, overweight, dan kurus. Hasil wawancara diperoleh keterangan

bahwa mereka memiliki jam perkuliahan yang cukup padat. Kegiatan

akademik, seperti perkuliahan, praktikum dan lainnya, di tambah kegiatan

non akademik seringkali membuat mahasiswa menjadi sulit untuk membagi

waktu. Akibatnya, pola hidup menjadi tidak teratur. Banyaknya tuntutan

tugas seringkali membuat mahasiswa menjadi stres. Oleh karena itu, deteksi

dini masalah kesehatan pada mahasiswa perlu di kaji lebih lanjut, terutama

kaitannya dengan perubahan gaya hidup. Mengingat dampak kesehatan

jangka panjang yang disebabkan oleh perilaku gaya hidup yang diterapkan

saat ini.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian berkaitan dengan hubungan gaya hidup mahasiswa

semester IV Program Studi Gizi dengan status tekanan darah dan indeks

massa tubuh di lingkungan FIK UMS.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan

pendekatan cross sectional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui hubungan gaya hidup dengan status tekanan darah dan indeks

massa tubuh mahasiswa semester IV Program Studi Gizi FIK UMS. Sampel

diambil menggunakan metode purposive sampling sebanyak 60 responden.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner gaya hidup (pola makan,

aktivitas fisik, dan stres), pengukur tekanan darah, tinggi badan, dan berat

badan. Analisis data menggunakan uji chi square.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Karakteristik Responden

Tabel 4.1. Karakteristik Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
1.
2.

Perempuan
Laki-laki

50
10

83
17

Total 60 100

3.1.2 Analisis Univariat

a. Distribusi Frekuensi Gaya Hidup

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Gaya Hidup

No Gaya Hidup Frekuensi Persentase
1.
2.

Beresiko
Tidak beresiko

25
35

42
58

Total 60 100

b. Distribusi Frekuensi Tekanan Darah

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Status Tekanan Darah

No Tekanan darah Frekuensi Persentase
1.
2.
3.

Hipotensi
Normal
Normal Tinggi

11
42
7

18
70
12

Total 60 100

c. Distribusi Frekuensi Indeks Massa Tubuh

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Indeks Massa Tubuh

No Indeks Massa Tubuh Frekuensi Persentase
1.
2.
3.
4.

Kurus
Normal
BB lebih
Obesitas

8
32
11
9

13
54
18
15

Total 60 100

3.1.3 Analisis Bivariat

a. Hubungan Gaya Hidup dengan Status Tekanan Darah
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Tabel 4.5. Hubungan Gaya Hidup dengan Tekanan Darah

Gaya hidup

Tekanan darah
Hipotensi Normal Normal

Tinggi
Total

Frek % Frek % Frek % Frek %
Beresiko 3 12 19 76 3 12 25 100

Tidak beresiko 8 23 23 66 4 11 35 100 1.209 0,546
Total 11 25 42 142 7 23 60 100

Uji Chi Square

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa distribusi responden

berdasarkan gaya hidup ditinjau dari status tekanan darah menunjukkan

bahwa pada gaya hidup beresiko sebagian besar responden memiliki

tekanan darah normal yaitu sebanyak 19 responden (76%), hipotensi

sebanyak 3 responden (12%) dan normal tinggi sebanyak 3 responden

(12%). Sedangkan pada gaya hidup tidak beresiko sebagian besar adalah

normal sebanyak 23 responden (66%), hipotensi sebanyak 8 responden

(23%), dan normal tinggi 4 responnden (11%).

Selanjutnya, hasil uji statistik diperoleh nilai sebesar 1,209, yang

berarti tidak adanya hubungan antara gaya hidup dengan tekanan darah

mahasiswa semester IV Program Studi Gizi FIK UMS.

b. Hubungan Gaya Hidup dengan Indeks Massa Tubuh

Tabel 4.6 Hubungan Gaya Hidup dengan Indeks Massa Tubuh

Gaya hidup
Indeks Massa Tubuh

Kurus Normal BB lebih Obesitas Total
Frek % Frek % Frek % Frek % Frek %

Beresiko 3 12 14 56 4 16 4 16 25 100
Tidak beresiko 5 14 18 52 7 20 5 14 35 100 0,272 0,965

Total 8 26 32 108 11 36 9 30 60 100
Uji Chi Square

Hasil tabulasi silang indeks massa tubuh ditinjau dari gaya hidup

menunjukkan bahwa pada gaya hidup beresiko sebagian besar responden

memiliki indeks massa tubuh normal yaitu sebanyak 14 responden (56%),

selanjutnya kurus sebanyak 3 responden (12%), BB lebih sebanyak 4

responden (16%), dan Obesitas sebanyak 4 responden (16%). Sedangkan
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pada gaya hidup tidak beresiko sebagian besar adalah normal sebanyak 18

responden (52%), selanjutnya kategori kurus sebanyak 4 responden (14%),

BB lebih sebanyak 7 responden (20%) dan Obesitas sebanyak 5 responden

(14%).

Selanjutnya, hasil uji statistik diperoleh nilai sebesar 0,272, yang

berarti tidak adanya hubungan antara gaya hidup dengan indeks massa tubuh

mahasiswa semester IV Program Studi Gizi FIK UMS.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Karakteristik Responden

Distribusi jenis kelamin menunjukkan bahwa karakteristik sebagian

besar responden adalah perempuan. Perempuan merupakan kelompok yang

lebih rentan mengalami masalah kesehatan sebagai akibat dari perubahan

gaya hidup. Hal ini dikarenakan perempuan menunjukkan kecenderungan

mengalami masalah pola makan, aktivitas fisik dan stres. Pernyataan

tersebut dibuktikan oleh hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan

bahwa perempuan lebih banyak mengalami masalah kesehatan, khususnya

yang berkaitan dengan tekanan darah dan indeks massa tubuh (Damayanti &

Karin, 2016).

Jenis kelamin dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan

terjadinya penyakit kardiovaskular (Nurhidayat, 2011). Jurnal clinical

hypertention (2010) menyebutkan bahwa wanita cenderung mengalami

peningkatan tekanan darah tinggi disebabkan oleh adanya perubahan

hormonal. Wahyuni & Eksanoto (2013) menyatakan bahwa perempuan akan

mengalami resiko tekanan darah tinggi setelah masa menopause. Hal ini

dimungkinkan karena perempuan sebelum mengalami masa menopause

dilindungi oleh hormon estrogen. Hormon tersebut mencegah terjadinya

proses aterosklerosis dan efeknya dianggap sebagai imunitas perempuan

pada masa pre-menopause. Pada masa ini, perempuan mulai kehilangan

sedikit demi sedikit kehilangan hormon estrogen. Proses tersebut terus
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berlanjut dimana hormon estrogen nantinya akan mengalami perubahan

kuantitasnya seiring bertambahnya usia.

Selain itu, perempuan juga cenderung mengalami kenaikan kadar

lemak tubuh pada usia dewasa muda. Pada usia ini, energi berlebih pada

perempuan lebih banyak disimpan sebagai lemak simpanan, sedangkan laki-

laki menggunakannya untuk mensintesis protein dalam tubuhnya. Seiring

dengan bertambahnya usia dan diikuti dengan kematangan fisik, pada

umumnya perempuan memiliki dua kali lebih banyak jumlah lemak tubuh

dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dimungkinkan perempuan cenderung

lebih beresiko mengalami masalah kaitannya dengan berat badan

(Oktaviani, Saraswati dan Rahfiludin, 2012).

3.2.2 Distribusi Frekuensi Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan gambaran pola aktivitas sehari-hari

(Notoatmojo, 2010). Gaya hidup dalam penelitian ini terbagi menjadi dua

kategori, yaitu gaya hidup beresiko dan tidak beresiko. Gaya hidup yang

digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini mencakup pola makan,

aktivitas fisik dan tingkat stres. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian

besar responden memiliki gaya hidup yang tidak beresiko.  Hal tersebut

diasumsikan bahwa pola makan yang cukup baik, di dukung dengan

aktivitas fisik yang baik serta tingkat stres yang rendah pada mahasiswa

semester IV Program Studi Gizi FIK UMS. Sebagai mahasiswa kesehatan,

tentunya hal ini merupakan indikasi penerapan pola hidup sehat yang baik.

Walaupun sebagian besar tidak beresiko, namun dalam penelitian ini

terdapat distribusi responden yang memiliki gaya hidup beresiko. Hal ini

dimungkinkan karena kelompok usia dewasa muda cenderung mengalami

perubahan dalam rutinitas mereka (Schweitzer et al, 2016). Kenyataan ini

mengindikasikan bahwa pola hidup sehat harus senantiasa diperhatikan.

Gaya hidup mencakup struktur multidimensional. Gaya hidup

mempengaruhi sikap dan perilaku atau kebiasaan seseorang dalam merespon

kesehatan psikis maupun fisik. Gaya hidup sehat mendorong seseorang

dalam pola perilakunya sehari-hari ke arah keadaan positif sebagai wujud
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upaya pemeliharaan kondisi mental, fisik dan sosial. Gaya hidup sehat ini

biasanya meliputi diet sehat, pengendalian berat badan, berolahraga secara

teratur, kebiasaan tidur cukup dan teratur, serta terampil dalam mengelola

stres.

3.2.3 Distribusi Frekuensi Status Tekanan Darah

Berdasarkan distribusi frekuensi tekanan darah responden, hasilnya

menunjukkan bahwa responden sebagian besar memiliki tekanan darah

kategori normal. Berdasarkan hasil tersebut dapat diasumsikan bahwa

tekanan darah sebagian besar responden adalah baik, artinya gangguan

akibat gaya hidup yang diterapkan tidak mempengaruhi tekanan darah

mahasiswa semester IV Program Studi Gizi FIK UMS.

Beberapa faktor yang dikaitkan dengan tekanan darah dalam

penelitian ini adalah pola makan, aktivitas fisik dan tingkat stres mahasiswa.

Pola makan dalam penelitian ini terdiri dari frekuensi dan jenis makanan.

Hal tersebut yang dianggap sebagai alasan kecenderungan tekanan darah

mahasiswa sebagian besar baik. Pernyataan yang sama disampaikan oleh

Hidayat (2016), bahwa pola makan yang berpengaruh terhadap status gizi

adalah asupan karbohidrat dan lemak. Sementara frekuensi makan dan jenis

makanan bukan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap status gizi

pada pegawai Direktorat Poltekkes Kemenkes Medan.

Aktivitas fisik yang cukup baik dilakukan oleh responden. Adanya

perilaku berolahraga ringan dengan durasi yang cukup dan frekuensi yang

relatif baik, serta aktivitas fisik lain seperti jalan kaki, membawa atau

mengangkat barang ringan dan bersepeda secara rutin setidaknya lebih dari

10 menit setiap kali melakukannya. Berbeda dengan penelitian Damayanti

dan Karin (2016) yang dilakukan kepada mahasiswa keperawatan

Universitas Udayana. Ditemukan bahwa aktivitas fisik mahasiswa

cenderung mendapatkan nilai terendah. Hal tersebut dimungkinkan dapat

dijelaskan oleh teori perkembangan anak usia dewasa muda. Sejumlah

penelitian juga menyatakan bahwa kelompok anak pada usia tersebut

cenderung mengalami perubahan pada aktivitas fisik mereka dibandingkan



10

kehidupan mereka sebelumnya (Al-khawaldeh, 2014; Schweitzer et al.,

2016).

Pengaturan pola hidup sehat seperti berolahraga secara teratur dapat

menghindari timbulnya stres yang akan mempengaruhi kenaikan tekanan

darah. Selain itu, jenis pekerjaan menjadikan adanya tingkat stres yang

berbeda. Responden, dalam hal ini adalah mahasiswa, pada umumnya

memiliki jenis pekerjaan yang ringan sehingga tingkat stresnya pun rendah

(Bertalina dan Suryani, 2017).

Kasus hipotensi dalam penelitian ini dimungkinkan karena perempuan

cenderung lebih banyak mengalami hipotensi dibandingkan dengan laki-

laki. Hal ini terjadi karena tekanan darah lebih tinggi lebih banyak dimiliki

laki-laki setelah masa pubertas. Beberapa orang mungkin memiliki tekanan

darah yang relatif normal, bahkan tidak menampakkan keluhan yang berarti.

Namun apabila seseorang tersebut tidak memperhatikan beberapa faktor

yang memicu turunnya tekanan darah yang signifikan, maka dimungkinkan

tekanan darah akan mencapai ambang terendah (Potter & Perry, 2009).

3.2.4 Distribusi Frekuensi Indeks Massa Tubuh

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan sebuah metode yang

digunakan untuk menilai status gizi seseorang. Berdasarkan distribusi IMT

dapat dilihat bahwa sebagian besar IMT dalam kategori normal. Hasil

tersebut dapat diasumsikan bahwa IMT mahasiswa semester IV Program

Studi Gizi FIK UMS adalah baik, artinya gangguan akibat gaya hidup yang

diterapkan tidak begitu mempengaruhi IMT.

Status gizi seseorang sering dikaitkan dengan aktivitas fisik. Kondisi

IMT responden yang normal, salah satunya disebabkan oleh aktivitas fisik

yang cukup baik dilakukan oleh responden. Selain itu, penerapan pola

makan dan pengendalian stres yang baik dianggap sebagai faktor

pendukung. Hasil ini di dukung oleh penelitian sebelumnya yaitu sebanyak

81% mahasiswa keperawatan memiliki IMT normal (Damayanti dan Karin,

2016).
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Penelitian ini juga menemukan fenomena yang cukup menarik, yakni,

ditemukan responden dengan IMT di bawah nilai normal. Banyak faktor

yang menyebabkan seseorang mengalami kekurangan berat badan,

diantaranya adalah pemahaman diet yang keliru, faktor keturunan, penyakit

dan aktivitas fisik (Sjostrom et al, 2011). Faktor resiko tersebut sebagian

besar lebih banyak ditemukan pada perempuan. Gizi berlebih akibat adanya

penumpukan lemak tubuh berlebih, meningkatkan resiko munculnya

penyakit degeneratif. Sedangkan kurangnya asupan gizi dapat meningkatkan

resiko penyakit infeksi (Kemenkes RI, 2012). Penemuan ini

mengindikasikan perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor

yang dapat berkontribusi terhadap rendahnya nilai IMT responden.

3.2.5 Hubungan Gaya Hidup Dengan Status Tekanan Darah

Hasil bivariat hubungan gaya hidup dengan tekanan darah mahasiswa

semester IV Program Studi Gizi FIK UMS menunjukkan tidak adanya

hubungan yang signifikan. Hasil ini menunjukkan tidak adanya perbedaan

pengaruh gaya hidup beresiko dan tidak beresiko dengan status tekanan

darah. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Roza (2016),

menunjukkan tidak adanya perbedaan antara gaya hidup baik dengan gaya

hidup buruk terhadap kejadian hipertensi di Puskesmas Dumai.

Ditinjau dari hasil penelitian, didapatkan 25 responden yang memiliki

gaya hidup beresiko, diantaranya masih banyak yang memiliki tekanan

darah kategori normal yakni 19 responden. Sedangkan responden dengan

gaya hidup tidak beresiko masih ditemukan kecenderungan memiliki

tekanan darah dibawah normal dan kategori normal tinggi, bahkan

jumlahnya melebihi responden dengan gaya hidup yang beresiko. Hal ini

menunjukkan bahwa kejadian tekanan darah dibawah normal dan kategori

normal tinggi juga bisa terjadi pada seseorang yang memiliki gaya hidup

tidak beresiko.

Perubahan tekanan darah seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor

resiko lain, diantaranya adalah riwayat hipertensi, usia (Kozier et al., 2010),

IMT, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol (Muchtadi, 2012). Pada
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penelitian ini tidak terdapat responden yang memiliki riwayat hipertensi.

Usia responden juga tergolong pada usia dewasa muda. Sedangkan masalah

hipertensi cenderung dialami oleh usia lanjut (Kozier et al., 2010; Sawitri &

Wahyuningsih, 2017). IMT responden pada penelitian ini juga sebagian

besar normal. Sedangkan kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol tidak

diidentifikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, Junaid & Ibrahim (2017),

diperoleh hasil bahwa pola makan dan aktivitas fisik tidak berhubungan

dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa kota Kendari. Penelitian serupa

dilakukan oleh Estiningsih (2012) terhadap kelompok usia dewasa muda di

Kelurahan Sukamaju Depok. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan,

aktivitas fisik dan keadaan stres tidak berhubungan dengan hipertensi.

Ainun, Arsyad & Rismayanti (2012), yang menyatakan bahwa stres

juga tidak berhubungan dengan tekanan darah. Pernyataan tersebut berbeda

dengan penelitian South, Bidjuni & Malara (2014) yang memperoleh hasil

bahwa pola makan, aktivitas fisik dan stres berhubungan erat dengan

kejadian hipertensi. Perbedaan hasil dalam penelitian ini diasumsikan

karena perbedaan sampel dan instrumen yang digunakan. Selain itu,

beberapa penelitian menyebutkan bahwa perubahan tekanan darah akibat

gaya hidup lebih mengarah pada semakin parahnya kondisi penyakit

(Khotimah, 2013; Sulistyowati, 2010).

3.2.6 Hubungan Gaya hidup Dengan Indeks Massa Tubuh

Gaya hidup selalu mengalami perubahan dan dapat mempengaruhi

status gizi seseorang. Hasil pengujian hubungan gaya hidup dengan IMT

mahasiswa semester IV Program Studi Gizi FIK UMS diasumsikan bahwa

tidak terdapat hubungan yang signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan

karena gaya hidup sebagian besar mahasiswa dalam penelitian ini

menunjukkan kategori tidak beresiko.

Ditinjau dari hasil penelitian, didapatkan 25 responden yang memiliki

gaya hidup beresiko, diantaranya masih banyak yang memiliki IMT kategori

normal yakni 14 responden. Sedangkan responden dengan gaya hidup tidak
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beresiko masih ditemukan kecenderungan memiliki IMT dibawah normal

(kurus), BB berlebih dan obesitas, bahkan jumlahnya melebihi responden

dengan gaya hidup yang beresiko. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian

IMT dibawah normal (kurus), BB berlebih dan obesitas juga bisa terjadi

pada seseorang yang memiliki gaya hidup tidak beresiko.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi indeks massa tubuh

seseorang, diantaranya adalah umur, pola makan, aktivitas fisik (olahraga)

dan tingkat stres. Lemak tubuh paling sering timbul pada rentang usia 20-30

tahun. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan orang sudah banyak kesibukan-

kesibukan sehingga menyebabkan kurangnya waktu untuk melakukan

aktivitas yang mengeluarkan keringat. Hal tersebut dapat memicu

munculnya overweight (Miko & Pratiwi, 2017).

Gaya hidup ditinjau dari pola makan menunjukkan bahwa frekuensi

makan dan jenis makan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi

indeks massa tubuh mahasiswa. Pernyataan tersebut sejalan dengan Hidayat

(2016), menyatakan bahwa status gizi dipengeruhi oleh kecukupan

karbohidrat dan lemak seseorang. Beberapa perilaku lain yang mendukung

adalah kebiasaan mengkonsumsi fastfood dan kebiasaan jajan yang rendah.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tidak semua kebiasaan konsumsi makanan

beresiko mempengaruhi status gizi seseorang. Dalam penelitiannya

dinyatakan bahwa hanya 3 dari 8 jenis makanan beresiko yang berhubungan

dengan status gizi responden, diantaranya adalah makanan yang digoreng,

berpenyedap dan soft drink. Selain itu, penelitian yang dilakukan kepada

mahasiswa Program Studi Gizi di Politeknik Kemenkes Aceh menunjukkan

bahwa tidak terdapat hubungan antara pola makan dengan IMT mahasiswa

(Miko dan Pratiwi, 2017). Penelitian tersebut juga di dukung oleh beberapa

penelitian lainnya (Nugroho, Mulyadi & Masi, 2016; Silvano, Darmono &

Anggraini, 2013). Selain itu, Hartyaningtyas & Fatmah (2013) menyatakan

bahwa tidak ada hubungan antara sarapan pagi dengan aktivitas fisik.

Demikian juga berlaku pada indikator aktivitas fisik. Beberapa

penelitian juga menyatakan bahwa tidak adanya hubungan aktivitas fisik
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dengan IMT (Silvano, Darmono & Anggraini, 2013; Miko dan Pratiwi,

2017). Kegiatan aktivitas fisik (olahraga) terbukti memberikan efek

protektif terhadap penyakit kronik akibat masalah berat badan. Olahraga

ringan dan teratur seminggu 3-4 kali selama 30-45 menit terbukti dapat

mengontrol berat badan (Cahyono, 2008). Oktaviani, Saraswati &

Rahfiludin (2012), menyatakan bahwa bersosial media dan bermain video

games tidak mempengaruhi IMT seserorang. Hal ini dikarenakan keduanya

merupakan bentuk aktivitas fisik ringan yang tidak banyak memerlukan

energi. Namun, jika hal tersebut dilakukan dalam rentang waktu lama dapat

menyebabkan overweight. Kenyataan ini tentunya semakin memperbesar

risiko peningkatan kejadian gizi berlebih.

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Gaya hidup mahasiswa semester IV Program Studi Gizi FIK UMS

sebagian besar tidak beresiko dan hanya sebagian kecil dalam kategori

beresiko.

2. Status tekanan darah mahasiswa semester IV Program Studi Gizi FIK

UMS sebagian besar kategori normal dan sebagian kecil dalam

kategori normal tinggi.

3. Indeks massa tubuh mahasiswa semester IV Program Studi Gizi FIK

UMS sebagian besar kategori normal, dan sebagian kecil dalam

kategori kurus.

4. Tidak terdapat hubungan antara gaya hidup dengan status tekanan

darah pada mahasiswa semester IV Program Studi Gizi FIK UMS.

5. Tidak terdapat hubungan gaya hidup dengan indeks massa tubuh

mahasiswa semester IV Program Studi Gizi FIK UMS.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan beberapa

saran sebagai berikut:
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1. Disarankan bagi para mahasiswa kesehatan, khususnya Program Studi

Gizi untuk dapat menjaga perilaku hidup sehat. Selain itu, mahasiswa

dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Hal

tersebut dimaksudkan demi menghindari munculnya berbagai masalah

kesehatan, khususnya yang berkaitan faktor resiko penyakit akibat

tekanan darah dan indeks massa tubuh, serta faktor-faktor yang dapat

mempengaruhinya.

2. Institusi pendidikan hendaknya melakukan strategi promosi kesehatan,

khususnya pada mahasiswa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan pengetahuan dan peran mahasiswa dalam penerapan

pola hidup sehat dalam upaya promosi kesehatan kepada masyarakat

luas.

3. Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada pemahaman lebih

mendalam terkait pola perilaku atau gaya hidup pada kelompok

mahasiswa. Penelitian lainnya juga dapat dilakukan pada mahasiswa-

mahasiswa non kesehatan, sehingga hasil penelitian lebih bersifat

general.
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