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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I. 1 Latar Belakang  

Tekanan darah adalah gaya atau dorongan yang dihasilkan oleh darah 

terhadap dinding arteri saat darah dipompa keluar dari jantung. Fungsi dari tekanan 

darah adalah menjaga agar darah tetap mengalir. Semakin tinggi tekanan yang 

dihasilkan maka jantung akan bekerja semakin keras (Palmer, 2007). Tekanan 

darah itu sendiri dipengaruhi oleh volume darah dan kondisi elastisitas pembuluh 

darah. Jantung akan memompa darah ke pembuluh darah arteri. Saat darah mengalir 

di pembuluh darah, maka pembuluh darah akan mengembang dan kembali ke 

kondisi semula karena adanya sifat elastisitas (Ronny, 2009). Tekanan darah 

berkaitan dengan penyakit degeneratif yaitu hipertensi atau kondisi dimana tekanan 

darah menjadi tinggi. Kondisi ini bisa terjadi apabila volume darah besar dan 

kondisi pembuluh darah yang tak lagi elastis. Seseorang yang mengalami hipertensi 

atau tekanan darah tinggi biasanya tidak menyadari sebelum memeriksakan tekanan 

darahnya. 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik diatas 140 

mmHg dan tekanan darah diastolik berada diatas 90 mmHg (KEMENKES RI, 

2014).  Hipertensi adalah penyakit yang menyebabkan kesakitan, hal ini disebabkan 

adanya gangguan pada pembuluh darah sehingga nutrisi dan oksigen yang diangkut 

oleh darah ke jaringan tubuh lainnya menjadi terhambat. Hipertensi juga 

meningkatkan risiko terhadap penyakit-penyakit yang berhubungan dengan 

kardiovaskular seperti stroke dan serangan jantung (Sutanto, 2010). Hipertensi 

sistolik terisolasi atau isolated systolic hypertension adalah  hipertensi yang paling 

sering terjadi pada lanjut usia. Peningkatan tekanan sistolik dapat menyebabkan 

timbulnya kejadian stroke dan infark myocard meskipun tekanan diastolik masih 

normal. Meskipun begitu, baik hipertensi sistolik atau hipertensi sistolik diastolik 

merupakan faktor risiko morbiditas dan mortalitas pada orang usia lanjut 

(Widyaningrum, 2012). 
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Perubahan terhadap manusia akan terus terjadi seiring dengan bertambahnya 

usia, baik itu perubahan pada fungsi psikologis maupun fungsi fisik tubuh akibat 

proses penuaan. Lanjut usia adalah tahapan dimana seseorang akan mengalami 

proses terjadinya perubahan tersebut secara bertahap dan dalam jangka waktu 

tertentu. Menurut WHO, lansia itu sendiri dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pra 

lansia, lansia, dan lansia risti. Pembagian kelompok tersebut didasari oleh rentang 

usia pada masing-masing kelompok. Seseorang dikatakan pra lansia apabila berada 

pada rentang usia 45-59 tahun, lansia pada usia 60-70 tahun, dan lansia risti pada 

usia lebih dari 70 tahun atau 60 tahun keatas dengan masalah kesehatan 

(KEMENKES RI, 2014). 

Menurut badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2017 jumlah lansia di 

Indonesia diperkirakan mencapai 23,4 juta jiwa atau sekitar 8,97% penduduk 

Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat sendiri terdapat 4,16 juta lansia. Masa lansia 

adalah masa dimana seseorang akan rentan terhadap penyakit yang salah satunya 

berhubungan dengan tekanan darah (Azizah, 2011). Menurut World Health 

Organization (WHO), diperkirakan sekitar 972 juta orang di seluruh dunia 

mengalami hipertensi dan kemungkinan akan bertambah pada tahun 2025 menjadi 

29,2%. Dari 972 juta orang yang terkena hipertensi, 333 juta berada di negara maju 

dan 639 juta ada di negara berkembang termasuk juga negara Indonesia (Zainuddin, 

2018). Di Indonesia sendiri, hipertensi merupakan tantangan besar karena sering 

dijumpai di pelayanan kesehatan primer. Berdasarkan data riskesdas pada tahun 

2018, prevalensi hipertensi di Indonesia mengalami peningkatan dari 25,8% pada 

tahun 2013 menjadi 34,1% pada tahun 2018 (RISKESDAS, 2018). 

Provinsi jawa barat menempati posisi ke empat yaitu sebesar 29,4%. Pada 

tahun 2016 ditemukan 790.382 kasus hipertensi atau 2,46% dari jumlah penduduk 

>18 tahun (Dinkes Jabar, 2016). Hipertensi menempati urutan kedua dari 10 besar 

penyakit terbanyak di Kota Depok pada tahun 2017 dengan prevalensi mencapai 

14.91%. pada usia 45-75 tahun didominasi oleh penyakit tidak menular seperti 

hipertensi dengan jumlah sebesar 35.04% di Kota Depok pada tahun 2017 (Profil 

kesehatan Depok tahun 2017). Di Puskesmas Kecamatan Cinere, hipertensi selalu 

menduduki peringkat lima besar dari sepuluh masalah kesehatan dalam tiga bulan 

pada tahun 2018. Angka hipertensi di Kecamatan Cinere ialah sebesar 11,61% pada 
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bulan Mei 2018 atau sebanyak 209 kasus, kemudian menjadi 13,25% pada bulan 

Juni 2018 atau sebanyak 144 kasus, dan meningkat pada bulan Juli sebesar 14,05% 

atau sebanyak 293 kasus. Di Kecamatan Cinere sendiri terdapat 4.989 lansia dengan 

rincian 2.479 lansia laki-laki dan 2.510 lansia perempuan. Jumlah penduduk di 

Kecamatan Cinere sebesar 130.189 jiwa. Maka dari itu, proporsi lansia di 

Kecamatan Cinere adalah 3.83%. 

Para ahli telah mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor yang 

menyebabkan seseorang bisa mengalami tekanan darah tinggi, yakni faktor yang 

dapat dikontrol dan faktor yang tidak dapat dikontrol. Faktor yang tidak dapat 

dikontrol adalah usia, genetik, jenis kelamin, dan ras. Sedangkan faktor yang dapat 

dikontrol adalah perilaku dan gaya hidup seperti status gizi dan pola makan. Jenis 

makanan yang bisa memicu peningkatan tekanan darah adalah makanan manis, 

asin, dan berlemak (Adriaansz, 2016). 

Konsumsi lemak yang berlebih dapat menyebabkan terjadinya penimbunan 

lemak di sepanjang pembuluh darah dan dapat menyebabkan penyempitan. Hal ini 

menyebabkan pembuluh darah tidak dapat mengembang sempurna atau menjadi 

kurang elastis. Akibatnya terjadi gangguan pada peredaran darah yang memaksa 

jantung untuk bekerja memompa darah lebih keras sehingga tekanan darah pun 

meningkat (Khasanah, 2012). Penelitian Manawan (2016) menyatakan sebanyak 21 

dari 30 responden yang memiliki asupan lemak berlebih mengalami hipertensi.   

Konsumsi natrium yang berlebih akan berdampak pada meningkatnya 

konsentrasi natrium pada cairan ekstraseluler. Hal ini membuat cairan intraseluler 

harus ditarik keluar untuk menormalkan kembali konsentrasi natrium. Akan tetapi 

peningkatan volume cairan ekstraseluler menyebabkan volume darah pun 

meningkat sehingga berdampak pada timbulnya peningkatan tekanan darah 

(Sutanto, 2010). Penelitian Zainuddin (2018), menyatakan 21 dari 22 responden 

yang memiliki asupan natrium tinggi mengalami tekanan darah tinggi. Sedangkan 

21 responden dari 47 responden dengan asupan natrium baik mengalami hipertensi. 

Status gizi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah 

karena seseorang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas mempunyai 

tekanan darah lebih tinggi di banding mereka yang memiliki berat badan normal. 

Hal ini disebabkan karena semakin besar berat atau masssa tubuh seseorang maka 
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semakin banyak darah yang dibutuhkan untuk menyampaikan oksigen dan zat gizi 

ke dalam jaringan tubuh. Hal ini menyebabkan volume darah bertambah dan 

meningkatkan tekanan pada pembuluh darah. Penelitian Bertalina (2016) 

menyatakan 33 dari 50 responden dengan status gizi lebih mengalami hipertensi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Hubungan Asupan Lemak, Natrium, dan Indeks Massa 

Tubuh dengan Tekanan Darah Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Cinere”. 

 

I. 2 Rumusan Masalah  

Kondisi dimana tekanan darah mengalami peningkatan dalam jangka waktu 

yang lama disebut hipertensi. Pada lansia biasanya menderita hipertensi sistolik 

terisolasi yaitu keadaan tekanan darah sistolik berada diatas ambang batas normal 

sedangkan tekanan darah diastolik berada pada kategori normal. Angka hipertensi 

di Indonesia khususnya di Jawa Barat masih terbilang cukup tinggi. Hipertensi 

disebabkan oleh beberapa faktor baik itu faktor yang dapat dikontrol maupun faktor 

yang tidak dapat dikontrol. Beberapa faktor yang mempengaruhi hipertensi adalah 

asupan lemak, natrium, dan indeks massa tubuh. Asupan lemak yang tinggi dapat 

menyebabkan terjadinya penumpukan lemak di dalam pembuluh darah, hal itu bisa 

menyebabkan aliran darah menjadi terhambat sehingga tekanan dalam darah 

mengalami peningkatan (Khasanah, 2012). Asupan natrium dalam jumlah yang 

tinggi juga dapat menyebabkan tekanan darah meningkat, hal ini disebabkan 

natrium yang ada di dalam tubuh akan menarik cairan intraseluler keluar sehingga 

volume cairan ekstraseluler menjadi besar akibatnya volume darah pun mengalami 

peningkatan (Sutanto, 2010). Seseorang dengan status gizi berlebih membutuhkan 

lebih banyak darah untuk mengirimkan oksigen dan zat gizi lainnya sehingga 

volume darah bertambah lebih besar dan menyebabkan tekanan yang tinggi pada 

pembuluh darah (AS, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui 

apakah ada hubungan antara asupan lemak, asupan natrium, dan indeks massa tubuh 

dengan tekanan darah pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Cinere?. 
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I. 3 Tujuan 

I.3.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui hubungan antara asupan lemak, asupan natrium, dan status 

gizi berdasarkan IMT dengan tekanan darah pada lansia di wilayah kerja Puskesmas 

Cinere. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan asupan lemak dengan tekanan darah pada 

lansia di wilayah kerja Puskesmas Cinere. 

b. Untuk mengetahui hubungan asupan natrium dengan tekanan darah pada 

lansia di wilayah kerja Puskesmas Cinere. 

c. Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan tekanan darah 

pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Cinere. 

 

I. 4 Manfaat  Penelitian 

I.4.1  Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat 

sehingga masyarakat mengetahui hubungan antara asupan lemak, natrium, dan 

indeks massa tubuh dengan tekanan darah. 

 

I.4.2  Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan keilmuan di 

S1-Ilmu Gizi UPNVJ. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi 

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

I.4.3  Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

peneliti serta dapat dijadikan bahan bacaan. Peneliti juga dapat mengaplikasikan 

teori yang dipelajari saat kuliah di kehidupan sehari-hari. 
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