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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Obesitas merupakan suatu masalah kesehatan yang masih menjadi 

perhatian masyarakat dunia saat ini. Obesitas adalah penyakit kronik dan 

multifaktorial yang ditandai dengan berlebihnya lemak pada tubuh.1 Tidak 

semua orang obesitas sejak lahir, namun obesitas seringkali diawali oleh 

berlebihnya berat badan. Kelebihan berat badan adalah suatu kondisi 

dimana perbandingan berat badan dan tinggi badan melebihi standar yang 

ditentukan.2 Hal ini sering dikaitkan dengan jumlah kalori yang diterima 

tubuh dan yang dikeluarkan tidak seimbang, sehingga lebihnya kalori 

berada di dalam tubuh sebagai lemak. Menurut WHO, di tahun 2016, lebih 

dari 1,9 milyar orang dewasa memiliki berat badan yang berlebih dan 650 

juta diantaranya dinyatakan memiliki obesitas. Sekitar 39% laki-laki dan 

perempuan berumur 18 tahun dan lebih memiliki berat badan berlebih.29 Di 

Indonesia sendiri, berat badan berlebih dan obesitas bukanlah suatu masalah 

yang dapat ditangani dengan mudah. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas), di tahun 2018 prevalensi penduduk berumur 18 tahun 

keatas yang mengalami obesitas mengalami peningkatan dari 14,8 persen di 

tahun 2013 menjadi 21,8 persen, sedangkan prevalensi penduduk yang 

mengalami berat badan berlebih juga mengalami peningkatan dari 11,5 

persen di tahun 2013 menjadi 13,6 persen.30 Obesitas menjadi faktor risiko 

yang besar untuk beberapa penyakit tidak menular lainnya, seperti penyakit 

kardiovaskular, diabetes melitus tipe 2, stroke, dyslipidemia, osteoartritis, 

dan beberapa kanker.11 Namun, dari kedua jenis obesitas berdasarkan 

distribusi lemaknya, yaitu obesitas sentral dan periferal, obesitas sentral 

memiliki risiko yang lebih besar untuk terjadinya beberapa penyakit 

tersebut.3 

Salah satu pengaruh berat badan berlebih dan obesitas pada sistem 

kardiovaskular ditandai dengan adanya hipertensi. Hipertensi adalah 



2 
 

meningkatnya tekanan darah sehingga melebihi batas normal. Hipertensi 

merupakan sebuah masalah kesehatan yang serius karena dapat 

meningkatkan risiko penyakit jantung, otak, dan penyakit berbahaya lainnya 

secara signifikan.15 Banyak penderita hipertensi tidak menyadari masalah 

kesehatannya ini karena tidak adanya tanda dan gejala yang berbahaya dari 

hipertensi. Berdasarkan data dari WHO, sekitar 1,13 milyar orang di seluruh 

dunia memiliki hipertensi dan sekitar dua per tiga dari mereka tinggal di 

negara dengan pendapatan yang rendah atau menengah. Di tahun 2015, 

kejadian hipertensi terjadi pada 1 dari 4 laki-laki dan 1 dari 5 perempuan. 

Sekitar 1 dari 5 penderita memiliki hipertensi yang tidak terkontrol.31 Di 

Indonesia, hipertensi juga menjadi salah satu masalah kesehatan utama. 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi hipertensi 

pada penduduk usia 18 tahun keatas sebesar 34,1%, meningkat bila 

dibandingkan tahun 2013 sebesar 25,8%.30 

Obesitas dapat mempengaruhi tekanan darah melalui berbagai cara. 

Dengan adanya kenaikan lemak pada jaringan tubuh, resistensi vaskular 

juga akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan kerja jantung untuk 

memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga tekanan yang ada di pembuluh 

darah lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dkk di wilayah 

kerja Puskesmas Kedung Mundu, Semarang, Jawa Tengah menunjukkan 

bahwa adanya hubungan antara IMT dengan tekanan darah sistolik, namun 

tidak terdapat hubungan antara RLPP dengan tekanan darah sistolik dan 

diastolik pada wanita dewasa muda, dengan rentang umur 18-21 tahun.28 

Penelitian dengan hasil berbeda dilakukan oleh Oviyanti pada warga desa 

Mojoroto yang berusia 25-45 tahun menunjukkan bahwa adanya hubungan 

yang bermakna antara RLPP dengan tekanan darah sistolik (p<0,05).2 

IMT merupakan salah satu indikator obesitas yang sering digunakan 

karena metodenya yang cukup mudah. Namun, pada kenyataannya IMT 

seringkali kurang dapat menggambarkan pendistribusian lemak pada tubuh 

seseorang. Contohnya, pada atlet dan binaragawan akan memiliki IMT yang 

tinggi karena lebih banyaknya massa otot dibandingkan lemak. Orang yang 
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sangat pendek dan tinggi juga dapat disalah artikan menjadi obesitas.10 Oleh 

karena itu dibutuhkan indikator tambahan untuk menentukan obesitas, salah 

satunya adalah dengan menggunakan RLPP. RLPP dianggap dapat 

menggambarkan obesitas sentral, yang memiliki risiko lebih tinggi untuk 

menimbukan penyakit lainnya pada tubuh dibandingkan dengan obesitas 

periferal.13  

Dalam analisis terbaru dari studi jantung Framingham, hanya 

mengetahui tekanan darah sistolik dengan benar dapat mengkategorikan 

tekanan darah pada 99% orang dewasa, terutama yang berumur di atas usia 

60 tahun, sedangkan dengan tekanan diastolik hanya sekitar 66% tanpa 

dikategorikan secara benar.16 

Penelitian dilakukan pada mahasiswa FK UPH. Usia mahasiswa 

sekitar 18-21 tahun sesuai dengan usia sampel penelitian sebelumnya yang 

belum dapat membuktikan adanya hubungan RLPP dengan hipertensi 

sistolik. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan obesitas dan hipertensi, 

seperti jadwal, porsi, dan komposisi makanan yang cenderung tidak 

seimbang, yaitu lebih tinggi lemak dan gula, terdapat pada beberapa 

mahasiswa FK UPH. Padatnya jadwal pembelajaran dan kegiatan 

organisasi, serta kegiatan lainnya dapat menjadi faktor terjadinya stress 

pada mahasiswa. Hal-hal ini dapat menjadi faktor terjadinya obesitas dan 

hipertensi pada mahasiswa FK UPH. 

Maka dari itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena 

beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa obesitas 

mempengaruhi tekanan darah pada tubuh. Indikator IMT cukup 

menggambarkan adanya hubungan antara obesitas dan hipertensi, namun 

penelitian dengan indikator RLPP masih belum cukup menggambarkan 

pengaruhnya pada tekanan darah di beberapa usia.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian seperti ini sebelumnya menunjukkan bahwa adanya 

hubungan antara rasio lingkar pinggang pinggul dan indeks massa tubuh 
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terhadap hipertensi sistolik. Akan tetapi, penelitian ini masih minim 

dilakukan pada mahasiswa atau sekitar usia 18-21 tahun. Oleh karena itu, 

penelitian ini ingin melihat hubungan antara IMT dan RLPP terhadap 

hipertensi sistolik pada mahasiswa fakultas kedokteran. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut. 

 Apakah ada hubungan antara IMT terhadap hipertensi sistolik pada 

mahasiswa fakultas kedokteran? 

 Apakah ada hubungan antara RLPP terhadap hipertensi sistolik pada 

mahasiswa fakultas kedokteran? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

 Untuk menghitung IMT mahasiswa fakultas kedokteran. 

 Untuk menghitung RLPP mahasiswa fakultas kedokteran. 

 Untuk mengetahui tekanan darah sistolik mahasiswa fakultas 

kedokteran. 

1.4.2 Tujuan khusus 

 Untuk mengetahui hubungan IMT terhadap hipertensi 

sistolik pada mahasiswa fakultas kedokteran. 

 Untuk mengetahui hubungan RLPP terhadap hipertensi 

sistolik pada mahasiswa fakultas kedokteran. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat akademik 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan penulis mengenai hubungan IMT terhadap 

hipertensi sistolik pada mahasiswa fakultas kedokteran. 
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 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan penulis mengenai hubungan RLPP terhadap 

hipertensi sistolik pada mahasiswa fakultas kedokteran. 

1.5.2 Manfaat praktis 

 Penelitian ini dapat menjadi masukan atau informasi bagi 

seluruh kalangan masyarakat mengenai hubungan antara 

IMT terhadap hipertensi sistolik. 

 Penelitian ini dapat menjadi masukan atau informasi bagi 

seluruh kalangan masyarakat mengenai hubungan antara 

RLPP terhadap hipertensi sistolik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


