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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tekanan darah adalah tekanan darah terhadap dinding arteri saat bersirkulasi 

ke seluruh tubuh (WHO, 2011). Menurut klasifikasi JNC 7 (Joint National 

Committee 7), tekanan darah normal sistolik <120 mmHg dan diastolik <80 mmHg.  

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang 

banyak diderita di dunia termasuk Indonesia (Kristina et al, 2013). Berdasarkan 

data WHO (World Health Organization) diperkirakan penderita hipertensi di 

seluruh dunia berjumlah 600 juta orang, dengan 3 juta kematian setiap tahun. 

Terdapat beberapa faktor yang berkaitan erat dengan hipertensi, di 

antaranya adalah kelebihan berat badan (Kristina et al, 2013). Banyak faktor yang 

menunjang kelebihan ini, namun dapat disederhanakan menjadi terlalu banyak 

makan, terlalu sedikit bergerak. Terlebih makanan sehari-hari kini mulai bergeser 

ke makanan-makanan yang bersifat siap saji, dimana makanan-makanan ini 

memiliki kadar lemak yang tinggi (Soegih R., 2009). 

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) merupakan alat 

atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya 

yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Dengan IMT akan 

diketahui apakah berat badan seseorang dinyatakan kurus, normal atau gemuk 

(Departemen Kesehatan RI, 2011). Untuk memantau indeks massa tubuh orang 

dewasa, digunakan timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan. 

Cold Pressor Test dapat memprediksi terjadinya hipertensi di masa tua. 

Perubahan temperatur secara mendadak diketahui dapat memengaruhi denyut 

jantung dan tekanan darah. Misalnya, stresor dingin yang tiba-tiba dan menyakitkan 

menyebabkan rangsangan pada sistem saraf simpatik dan pelepasan norepinefrin. 

Pelepasan rangsangan saraf simpatik ini memicu respons pada sistem 

kardiovaskular yang meliputi penyempitan arteriol, peningkatan detak jantung, dan 



2 

peningkatan kontraktilitas jantung. Respons ini bergabung untuk meningkatkan 

tekanan darah (Silverthorn & Michael, 2013). 

Mahasiswa fakultas kedokteran cenderung mempunyai aktivitas fisik di luar 

yang lebih rendah daripada mahasiswa di fakultas yang lainnya. Mahasiswa 

kedokteran banyak yang tidak mempunyai waktu untuk berolahraga. Hal ini karena 

setiap harinya mahasiwa kedokteran mempunyai jadwal kuliah yang cukup padat 

dari pagi sampai dengan sore hari (Ranggadwipa, 2014). 

Islam mengajarkan untuk selalu memperhatikan terhadap makanan yang 

dikonsumsi, karena makanan yang dikonsumsi bermanfaat untuk mengenyangkan 

perut dan akan memberikan dampak bagi kesehatan. 

Islam tidak hanya menyinggung makanan dan kandungannya saja, juga 

kesempurnaan dan kesehatan makanan, serta cara mengonsumsinya. Sebab pola 

makan yang buruk dan berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan dan 

sebaliknya, terlalu sedikit mengonsumsi makanan dari yang seharusnya, serta tidak 

memperhatikan keseimbangan kandungan makanan, akan mengakibatkan 

munculnya berbagai macam penyakit (As-Sayyid, 2006). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat diuraikan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

Mahasiswa kedokteran banyak yang tidak mempunyai waktu untuk 

berolahraga karena setiap harinya mahasiwa kedokteran mempunyai jadwal kuliah 

yang cukup padat. Terlebih kini makanan siap saji sudah bergeser menjadi makanan 

sehari-hari dimana makanan siap saji mengandung lemak yang tinggi. Konsumsi 

lemak yang tinggi apabila tidak diseimbangkan dengan aktivitas fisik akan 

menyebabkan terjadinya obesitas dimana obesitas merupakan salah satu faktor 

risiko hipertensi. IMT dapat memantau gizi orang dewasa, khususnya yang 

berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. 

Islam mengajarkan untuk selalu memperhatikan terhadap makanan yang 

dikonsumsi, karena makanan yang dikonsumsi bermanfaat untuk mengenyangkan 
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perut dan akan memberikan dampak bagi kesehatan. Islam juga mengajarkan untuk 

makan dengan tidak berlebih-lebihan. 

Di Universitas YARSI pada penelitian sebelumnya belum ada penelitian 

mengenai IMT terhadap risiko hipertensi. Maka dari itu peneliti ingin meneliti 

apakah terdapat hubungan IMT terhadap risiko hipertensi pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015 dan bagaimana pandangannya 

dalam Islam. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 

1.3.1 Apakah terdapat hubungan IMT terhadap risiko hipertensi pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015? 

1.3.2 Bagaimana gambaran IMT pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas YARSI angkatan 2015? 

1.3.3 Bagaimana gambaran risiko hipertensi yang diperiksa dengan menggunakan 

Cold Pressor Test pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 

angkatan 2015? 

1.3.4 Bagaimana hubungan antara IMT terhadap risiko hipertensi pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015 dalam 

pandangan Islam? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Mengetahui hubungan antara IMT terhadap risiko hipertensi pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015. 

1.4.2 Mengetahui gambaran IMT pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas YARSI angkatan 2015. 

1.4.3 Mengetahui gambaran risiko hipertensi yang diukur dengan menggunakan 

cold pressor test pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 

angkatan 2015. 
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1.4.4 Mengetahui hubungan antara IMT terhadap risiko hipertensi pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015 dalam 

pandangan Islam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman 

mengenai hipertensi dan memahami hubungan antara IMT dengan risiko hipertensi. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi pelayanan kesehatan 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk tenaga kesehatan lebih 

memahami mengenai hipertensi yang disebabkan karena berat 

badan lebih. 

2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk tenaga kesehatan dapat 

mencegah hipertensi yang disebabkan karena berat badan lebih. 

3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk tenaga kesehatan 

memperbaiki prognosis hipertensi yang disebabkan karena berat 

badan lebih. 

b. Manfaat bagi peneliti 

1. Memenuhi tugas akhir sebagai suatu syarat kelulusan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran 

Universitas YARSI Jakarta. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

tentang hipertensi dan hubungan antara IMT terhadap risiko 

hipertensi. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan 

bagi peneliti untuk mengedukasi pasiennya untuk mencegah 

terjadinya hipertensi karena berat badan lebih. 

c. Manfaat bagi masyarakat 

1. Masyarakat mengetahui adanya hubungan antara IMT terhadap 

risiko hipertensi. 
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2. Masyarakat mengetahui salah satu faktor resiko terjadinya 

hipertensi adalah obesitas. 


