
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berbagai laporan terkini mamaparkan prevalensi obesitas di seluruh dunia baik di negara 

berkembang maupun negara yang sedang berkembang telah meningkat dalam jumlah yang 

mengkhawatirkan (Booth et al., 2003). Hal tersebut dapat mengakibatkan masalah kesehatan 

yang serius karena obesitas dapat memacu kelainan kardiovaskuler, ginjal, metabolik, 

protrombik, dan respon inflamasi (Grundy, 2004).  

Perubahan  pola makan  (pola konsumsi pangan) pada zaman sekarang baik di negara maju 

maupun negara berkembang termasuk Indonesia, khususnya di kota besar dan pada golongan 

sosial ekonomi tertentu, yaitu adanya kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan dengan 

kalori berlebihan disertai dengan kurangnya aktivitas fisik sehingga insidensi berat badan lebih 

dan obesitas juga cenderung makin meningkat (Subardja, 2004).  

Angka prevalensi obesitas dan hipertensi meningkat, 1,6 miliar orang dewasa di seluruh 

dunia mengalami overweight, 25% diantaranya obesitas. Di Indonesia dengan jumlah penduduk 

232,9 juta, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 sekitar 19,1% obesitas. Pada 

perempuan 23,8% lebih banyak dibandingkan dengan pria sebesar 13,9%, prevalensi obesitas 

abdominal lebih tinggi (27,4%) dibandingkan dengan kelompok pria (8,3%). Sedangkan 

peningkatan jumlah kasus hipertensi terutama di negara berkembang dari 639 juta kasus di tahun 

2000, di perkirakan menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025. Di Indonesia berkisar 30% dengan 

insiden komplikasi penyakit kardiovaskular lebih banyak pada perempuan (52%) dibandingkan 

pria (48%) (Armilawaty et al, 2007).  
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Dalam studi Farmingham (2007) disebutkan bahwa hipertensi esensial pada 65% wanita 

dan 78% pria berhubungan langsung dengan peningkatan berat badan dan obesitas (Rindiastuti, 

2008).  

Hipertensi merupakan penyebab kematian utama ketiga di Indonesia untuk semua umur 

(6.8%), setelah stroke (15.4%) dan tuberkulosis (7.5%). Prevalensi hipertensi di Indonesia 

sebesar 31.7%. Cakupan diagnosis hipertensi oleh tenaga kesehatan hanya mencapai 24.0% 

(Depkes, 2008).  

Tekanan darah akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur seseorang. Peningkatan 

tekanan darah tersebut akan lebih besar pada individu dengan riwayat keluarga hipertensi, 

kelebihan berat badan, dan mempunyai kecenderungan stres emosional yang tinggi (Armilawati, 

2007). 

Penelitian pada anak-anak kulit putih di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tekanan 

darah rata-rata menjadi lebih tinggi pada anak-anak dengan kelebihan berat badan dan toleransi 

glukosa darah tidak normal. Tekanan darah pada usia anak-anak dan usia muda dapat digunakan 

untuk memprediksikan kemungkinan terjadinya hipertensi di kemudian hari (Muntner, 2004). 

Dari penelitian pendahuluan yang dilaksanakan Oktober 2010 pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2007-2010 didapatkan 441 

responden, diantaranya 87 mahasiswa memiliki indeks massa tubuh ≥ 25. Hal tersebut termasuk 

dalam kategori berat badan lebih menurut Departemen Kesehatan (Depkes). 

 Berdasarkan keterangan tersebut di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

mengenai analisis hubungan antara indeks massa tubuh berat badan lebih (overweight) sebagai 

faktor risiko hipertensi pada usia muda. 

1.2  Rumusan Masalah  



Apakah terdapat hubungan antara kelebihan berat badan/indeks massa tubuh overweight 

terhadap tingginya tekanan darah pada usia muda? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara kelebihan berat badan/indeks massa tubuh overweight 

terhadap tingginya tekanan darah pada usia muda. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi indeks massa tubuh pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang  

2. Mengidentifikasi tekanan darah pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang  

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat Klinis 

1. Memberikan informasi mengenai kelebihan berat badan sebagai faktor risiko hipertensi 

pada usia muda. 

2. Secara aplikatif, memperkenalkan pengukuran indeks massa tubuh sebagai skrining 

yang mudah dan murah untuk mengidentifikasi individu dengan obesitas dan kelebihan 

berat badan. 

3. Dapat sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari, khususnya di 

bidang kedokteran.   



1.4.2 Manfaat akademis 

1. Dapat digunakan sebagai salah satu dasar penelitian lebih lanjut terutama tentang 

hubungan kelebihan berat badan dengan hipertensi pada usia muda. 

2. Dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai 

hubungan kelebihan berat badan dengan hipertensi pada usia muda. 

3. Memberi masukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang deteksi dini 

faktor risiko hipertensi dengan parameter yang lain. 

4. Sebagai titik awal dan informasi bagi perkembangan penelitian selanjutnya. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pengukuran antropometri tubuh berupa 

indeks massa tubuh berat badan lebih sebagai skrining faktor risiko hipertensi 

2. Memberikan informasi  manfaat pengukuran antropometri tubuh berupa indeks massa 

tubuh indeks massa tubuh berat badan lebih sebagai skrining faktor risiko hipertensi 

1.5 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian bersifat sewaktu tanpa mengikuti perkembangan setiap sampel pada masa 

mendatang. 

2. Pengukuran tekanan darah tanpa uji validitas data dan diukur bukan pada kondisi basal. 

 


