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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Obesitas dan overweight adalah kondisi beresiko salah satu dari penyebab 

kematian di dunia. Sekitar 2,8 juta orang dewasa meninggal diakibatkan dari 

kelebihan berat badan/obesitas. Komplikasi obesitas dapat menyebabkan 

berbagai penyakit antara lain diabetes 44%, penyakit jantung iskemik 23% serta 

kanker 7- 41% tertentu(1). Gangguan energi pada tubuh seperti faktor genetik, 

hormonal, perilaku (gaya hidup), psikososial dan lingkungan dapat menjadi 

faktor terjadinya obesitas(2). Genetik berperan besar 25-40%, sedangkan faktor 

lingkungan, psikososial, perilaku berperan sebesar 70% karena dapat merubah 

stimulus endokrin melalui hipotalamus(3).  

Prevalensi kelebihan berat badan di dunia menurut WHO pada tahun 2014 

terdapat 1,9 miliar orang dewasa (18 tahun keatas) yang overweight sedangkan 

terdapat 600 juta yang mengalami obesitas. Dari tahun 1980 – 2014 orang yang 

mengalami obesitas meningkat dua kali lipat(4). Di Indonesia menurut 

RISKESDAS pada tahun 2007 terdapat 8,6% mengalami overweight, pada 

tahun 2013 terdapat 11,5% dan pada tahun 2018 mencapai angka 13,6% kasus 

overweight di Indonesia. Angka obesitas dari tahun 2007 terdapat 10,5% tahun 

2013 terdapat 14,8% dan tahun 2018 terdapat 21,8% di Indonesia(5).Kelebihan 

berat badan pada mahasiswa kedokteran menurut penelitian dari Pendidikan 

Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi angkatan 2011 yaitu 

sebesar 32,2 overweight terdiri dari 28% pre-obese, 3,9% Obese I, dan 0,3% 

Obese II(6).  

Tekanan darah tinggi/hipertensi dibagi menjadi 2 kelompok yaitu hipertensi 

primer dan sekunder. Hipertensi primer disebabkan gaya hidup seseorang 

sedangkan hipertensi sekunder disebabkan penyakit lain (penyakit ginjal, 

endokrin, jantung, dsb). Hipertensi jangka panjang dapat menyebabkan 
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komplikasi(7). Faktor pencetus terjadinya hipertensi dibagi menjadi 2 yaitu 

faktor terkontrol dan tidak dapat dikontrol. Faktor terkontrol yang dimaksud 

ialah pola konsumsi makanan (mengandung natrium, lemak), merokok, dan 

kurangnya aktivitas fisik, untuk faktor tidak terkontrol terdiri dari usia, riwayat 

keluarga dan jenis kelamin(8). Seseorang yang memiliki tekanan darah lebih dari 

normal sejak remaja memiliki resiko untuk mendapatkan penyakit jantung 

koroner atau gagal jantung saat dewasa(9). Tekanan darah lebih dari normal 

(prehipertensi) disebutkan dengan memiliki darah diastole 90 sampai <95 atau 

tekanan darah lebih dari 120/80(10).  

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Departemen 

Kesehatan tahun 2013, “prevalensi hipertensi pada remaja usia 15-17 tahun di 

Indonesia menurut Joint National Committe (JNC) VII 2013, didapatkan 

sebesar 5,3% (laki-laki 6,0% dan perempuan 4,7%), pada pedesaan (5,6%) lebih 

tinggi dari perkotaan (5,1%)(11). Banyak yang belum menyadari bahwa 

hipertensi sejak remaja dapat menjadi penyebab terjadinya hipertensi saat 

dewasa(12). Diagnosa hipertensi lebih sering pada orang dewasa dibandingkan 

dengan remaja. Kasus hipertensi 75% dan 90% pre hipertensi pada anak-anak/ 

remaja merupakan kasus yang tidak terdiagnosa(13). Beberapa penelitian sering 

dilakukan untuk menyatakan hubungan obesitas dengan peningkatan tekanan 

darah pada usia dewasa ataupun lansia namun masih sedikit yang melakukan 

penelitian pada usia remaja, khususnya untuk mahasiswa yang dalam usia 

remaja 17-25 tahun banyak faktor perilaku yang dapat berkontribusi pada 

peningkatan berat badan seperti stress yang dapat menghasilkan hormone 

kortisol sehingga membuat tubuh menginginkan makanan manis dan tidak 

sehat, menurunnya aktivitas fisik karena tuntutan tugas dan ujian, dsb.  

Berdasarkan dengan uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin 

melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan 

peningkatan tekanan darah pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Pelita Harapan angkatan 2017-2019. 
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1.1.Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa penelitian mengenai hubungan indeks massa tubuh dengan 

peningkatan tekanan darah pada masyarakat luas namun belum ada penelitian yang 

dilakukan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Oleh 

karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan indeks massa 

tubuh dengan peningkatan tekanan darah pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan angkatan 2017-2019. 

1.2. Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan indeks massa tubuh dengan peningkatan tekanan 

darah pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan angkatan 

2017-2019. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui adanya hubungan indeks massa tubuh  dengan peningkatan 

tekanan darah pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

angkatan 2017-2019. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

 Mengetahui distribusi indeks massa tubuh pada mahasiswa fakultas 

kedokteran Universitas Pelita Harapan angkatan 2017-2019. 

 Mengetahui distribusi tekanan darah pada mahasiswa fakultas kedokteran 

Universitas Pelita Harapan angkatan 2017-2019. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademik 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang hubungan indeks massa tubuh dengan peningkatan tekanan darah. 

 Meningkatkan minat penelitian bagi mahasiswa FK UPH 

 Menambah ilmu dalam bidang penelitian 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

 Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan tujuan 

penelitian ini dapat dipertimbangkan dalam hal mengatasi atau mencegah 

terjadinya gangguan tekanan darah 

 Menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu penunjang untuk 

penelitian-penelitian sebelumnya, serta dapat dijadikan salah satu referensi 

untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada masa mendatang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


