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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem kelompok darah ABO adalah sistem kelompok darah manusia 

pertama ditemukan oleh Landsteiner pada tahun 1900, yang membagi populasi 

manusia menjadi 3 kelompok golongan darah yaitu A, B, dan O (Kondam et al., 

2012; Ranadhir et al., 2014). DesCasterllo dan Sturli pada tahun 1902 

menemukan tipe darah keempat, yaitu AB (Hosoi, 2008). Golongan darah adalah 

khas dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein 

pada permukaan membran sel darah merah, yang kemudian disebut antigen. 

Terdapat 2 jenis antigen terpenting, yaitu antigen A dan atau antigen B. Adanya 

antigen-antigen lah yang sangat menentukan jenis golongan darah dari suatu 

individu (Darmawati et al., 2005; Yenti, 2008; Kondam et al., 2012; Basak, 2014; 

Raditya, 2016).  

Frekuensi fenotip ABO menunjukkan data yang tidak sama pada etnis 

yang berbeda (Kee, 1997; Vidovic et al., 2008; Yenti, 2008). Kelompok darah 

yang berbeda menunjukkan keterkaitan dengan penyakit yang berbeda pula seperti 

gangguan kardiovaskular, neoplastik, dan infeksi. Banyak literatur medis yang 

mengaitkan antara sistem golongan darah ABO dengan beberapa penyakit yang 

disebabkan oleh reaksi antigen-antibodi (Garratty, 2005; Maria & Franchini, 

2013). Hubungan golongan darah ABO dengan berbagai penyakit termasuk 

kanker, malaria, dan kolera juga sudah banyak diteliti (Wang et al., 2014). 

Golongan darah O mempunyai efek proteksi terhadap penyakit demam rematik, 

namun memiliki predisposisi terhadap ulkus lambung, sedangkan kejadian anemia 

pernisiosa dan malaria Plasmodium vivax memiliki predisposisi yang tinggi pada 

golongan darah A (Ositadinma et al., 2014). Studi lain menunjukkan bahwa 

golongan darah B (Chandra & Gupta, 2012) dan golongan darah O (Nishi et al., 
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2012) memiliki risiko lebih besar menderita gangguan tekanan darah (Fagherazzi 

et al., 2015).  

Tekanan darah adalah gaya yang diberikan darah pada dinding 

pembuluh darah. Tekanan darah biasanya digambarkan sebagai rasio tekanan 

sistolik terhadap tekanan diastolik, dan diukur dalam satuan milimeter air raksa 

(mmHg) (Palmer, 2007; Kowalski, 2010). Nilai tekanan darah normal 

(normotensi) berada pada sistolik < 120 mmHg dan diastolik < 80 

mmHg(Pusdatin KEMENKES RI, 2014; Yogiantoro, 2014), namun tekanan darah 

pada seseorang tidak selalu sama. Tekanan ini bervariasi sesuai pembuluh darah 

terkait dan denyut jantung (Gunawan, 2001; Watson, 2002). Tekanan darah dapat 

turun saat beristirahat terutama ketika tidur, sebaliknya tekanan darah dapat 

meningkat dengan pengaruh aktivitas maupun emosi. Tekanan darah yang tidak 

dapat kembali normal atau tidak dapat kembali normal dengan cepat, keadaan ini 

disebut hipotensi. Hipotensi didefinisikan sebagai tekanan darah yang berada pada 

sistolik < 90 mmHg dan diastolik < 60 mmHg, Hipotensi dapat menyebabkan 

kurangnya darah dan oksigen yang mengalir pada organ dalam tubuh. Gejala 

umum hipotensi meliputi pusing, pingsan, keringat dingin, kelelahan, penglihatan 

kabur, mual, dan syok pada beberapa kasus ekstrem (Sriminanda et al., 2014). 

Banyak faktor yang mempengaruhi tekanan darah diantaranya adalah 

faktor genetik, aktivitas saraf simpatis, konsumsi garam yang berlebihan, status 

perkawinan dan aktivitas fisik (Julianti et al., 2015). Faktor genetik termasuk 

faktor yang sangat penting terhadap nilai tekanan darah (Tierney, 2002). Aktivitas 

saraf simpatis yang meningkat juga dapat meningkatkan nilai tekanan darah 

secara perlahan. Kondisi ini biasa terjadi pada seseorang yang mengalami stres, 

sehingga bila seseorang mengalami stres yang berkepanjangan maka tekanan 

darahnya dapat mengalami peningkatan (hipertensi) (Brien, 2005). 

Hipertensi merupakan masalah kesehatan global yang 

mengkhawatirkan (Christensen, 2014; McGill, 2017) karena hipertensi tidak 

memiliki gejala yang khas dan merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi 

pada masyarakat di dunia saat ini (Octavian et al., 2015) . Hipertensi didefinisikan 

oleh Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High 
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Blood Pressure (JHC) sebagai tekanan yang memiliki rentang sistolik >140-160 

mmHg, diastolik >90-95 mmHg (Gunawan, 2001). Banyak orang memiliki 

hipertensi tanpa menyadarinya (Boedhi-Darmojo, 1988; Chandra & Gupta, 2012), 

sehingga penyakit ini disebut juga the silent killer (Boedhi & Darmojo, 1988; 

Martuti, 2009; Octavian et al., 2015). Prevalensi hipertensi paling tinggi di 

wilayah Afrika yaitu 46% dan paling rendah di negara di wilayah Amerika yaitu 

35%. Di Indonesia prevalensi hipertensi adalah 25,8% (Riskesdas, 2013). 

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) 

menunjukkan bahwa pertumbuhan industri makanan olahan atau fast food yang 

mempengaruhi jumlah konsumsi garam di seluruh dunia berperan dalam 

meningkatnya frekuensi kejadian hipertensi. Kejadian akut pada tekanan darah 

tinggi juga sering disebabkan oleh stres atau dapat disebabkan oleh kondisi 

mendasar seperti penyakit ginjal. Hipertensi yang tidak ditangani dengan baik 

dapat berkembang menjadi gangguan disfungsi ginjal (Kokubo, 2015), serangan 

jantung dan stroke (McGill, 2017), terutama stroke hemoragik (Perkovic et al., 

2007). 

Hipertensi adalah penyakit multifaktorial yakni penyakit yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko hipertensi meliputi umur, etnis, indeks 

massa tubuh, konsumsi alkohol dan konsumsi rokok, jenis kelamin, dan beberapa 

faktor pendukung lainnya seperti tingkat aktivitas, konsumsi tinggi garam dan 

rendah kalium, riwayat keluarga, stres, dan pengunaan estrogen (Kaplan et al., 

1985; Kemenkes RI, 2013; McGill, 2017). 

Frekuensi kejadian hipertensi semakin meningkat pada umur 60 tahun 

ke atas. Kelebihan berat badan (overweight) dan obesitas juga termasuk faktor 

risiko terbesar untuk terjadinya hipertensi (Julianti et al., 2015). Kondisi 

kesehatan saat ini seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit ginjal 

kronik, dan kadar kolesterol tinggi juga dapat meningkatkan risiko terkena 

hipertensi, seiring bertambahnya usia (McGill, 2017). Konsumsi rokok dapat 

menyebabkan hipertensi karena zat-zat kimia yang terkandung di dalam tembakau 

dapat merusak lapisan dalam dinding arteri sehingga terjadi penumpukan plak 

(arterosklerosis). Hal ini terutama disebabkan oleh nikotin yang dapat merangsang 
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saraf simpatis sehingga memacu kerja jantung lebih keras dan menyebabkan 

penyempitan pembuluh darah (Octavian et al., 2015). 

Faktor risiko seperti etnis, jenis kelamin dan riwayat keluarga sering 

dikaitkan dengan meningkatnya frekuensi kejadian hipertensi. Jenis kelamin 

mungkin dapat mempengaruhi kejadian hipertensi. Berdasarkan penelitian, tingkat 

kejadian  hipertensi lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan pada usia di 

bawah 55 tahun, akan menjadi sebanding pada usia 55-75 tahun akan tetapi pada 

usia di atas 74 tahun perempuan akan lebih rentan mengalami hipertensi 

dibanding laki-laki (Rustiana, 2014). Beberapa etnis tertentu menunjukkan 

frekuensi yang lebih tinggi daripada etnis lainnya. Penelitian pada etnis Hispanic 

di Amerika menunjukkan bahwa non-Hispanic berkulit hitam dan Hispanic 

dewasa memiliki prevalensi lebih tinggi mimiliki tekanan darah yang tidak 

terkontrol lebih baik dibandingkan dengan non-Hispanic berkulit putih (Balfour, 

2015). Hal yang sama pada African-American yang memiliki tekanan darah lebih 

tinggi dibandingkan dengan ras Caucasian. Belum diketahui alasan meningginya 

profil tekanan darah pada ras yang berbeda (Black & Hawks, 2005; Lackland, 

2014) dikarenakan masih kurangnya penelitian yang membahas tentang hal 

tersebut (McGill, 2017).  

Faktor risiko lainnya yang dapat memengaruhi tekanan darah adalah 

pola hidup atau lifestyle seperti konsumsi makanan cepat saji dan konsumsi rokok. 

Beberapa penelitian mengatakan bahwa terjadi perubahan lifestyle pada usia 

produktif karena jarang memperhatikan kesehatan (Dhaningtyas & Hendrati 

2006), salah satunya terjadi pada mahasiswa, terutama mahasiswa kedokteran 

oleh karena padatnya kegiatan akademik. Sekolah kedokteran dapat membawa 

perubahan pada kebiasaan kesehatan dan gaya hidup, contohnya peningkatan 

konsumsi makanan cepat saji yang memiliki kandungan garam yang relatif tinggi 

(Brehm et al., 2016). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki 

apakah ada kemungkinan hubungan antara kelompok darah ABO dengan variasi 

tekanan darah dan kaitannya dengan etnis, jenis kelamin, dan lifestyle di kalangan 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI sebagai deteksi dini 

kemungkinan penyakit yang berisiko tinggi untuk diderita dan untuk 
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meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang efek gaya hidup sehat terhadap 

kesehatan mereka (Al-amari, 2015). Mahasiswa yang diteliti khusus mahasiswa 

angkatan 2016 – 2017 untuk memudahkan pengambilan sampel. 

Menurut Islam Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan 

laki-laki dan perempuan untuk meneruskan keturunannya, yang masing-masing 

menurunkan bahan genetik pada anak-anaknya, seperti halnya Alel yang 

diturunkan dari orangtua yang berfungsi untuk menentukan golongan darah anak 

(Kondam et al., 2012). Allah juga menciptakan laki-laki dan perempuan dari 

berbagai bangsa dan suku dengan keunikan dan kekhasan masing-masing 

sebagaimana firman-Nya: 

 

ي ي َا اُّ َي لَا اَّناي ُ ساينلا َا يقل َس َك َم َْ نَا  َّْ كَا  أَا ٍََق َن النَُّ َٰ لَا  يقل َس َم َك ََٰم ي  ُُع كل َّقَا ال ي َا لَُّ َٰ  
ُُ يَع ل َك لَا اَّناا   ۚا ََُُّّ رل َْ َك َق نَا َا ََّس لَا ُ مالَّا  يقل َك مَُّ ََمَِّلَا ُ مالَا اَّناا   ۚاَا اَّبَا  َْ   

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal.”  (Q. S. al-Hujurat (49):13) 

 

Lifestyle atau pola hidup dapat menjadi faktor yang mempengaruhi 

nilai tekanan darah (Dhaningtyas & Hendrati 2006). Pola makan yang sehat 

sebagaimana telah dijelaskan adalah sebagai berikut: 

 

ْلكَّا َس َُّ ِ َم ينلا  َُّ َْ َن َا َُ َّ ََ لَّا اَّ َّْ ي ََِك       

 “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”ۚ(QS.’Abasaۚ(80):ۚ24). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya 

manusia untuk memperhatikan kesehatan dan makanan yang dikonsumsi. Oleh 

sebab itu, perhatian Islam terhadap kesehatan dan makanan yang dikonsumsi 

manusia menjadi pembahasan penting karena berhubungan erat dengan nilai-nilai 

kemanusiaan dan pendukung dalam beribadah (Muthi’ah,ۚ 2010). Makanan yang 

dibolehkan dalam Islam adalah makanan yang halal dan baik (halalan thayyiba) 

(al-Maraghi, 1987), sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya: 
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ُُ مل رل اي َ  للا اَّ رل َُلا ُ ماللا َعَمَل َل ي َا َُِِّا  ُٰ كل ََُٰارل َمعَا  ُللَا اَّنَا ُ مالَّا نََّك َس  اَّااييلا قل
ٰنَا النل َك مَُّ  

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; 

dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (Q. S. an-

Nahl (16): 114) 

 

Sebagai kesimpulan, Allah memerintahkan umat manusia, laki-laki 

dan perempuan, untuk mengerjakan amal shaleh. Orang yang beramal saleh 

disertai iman, maka Allah akan memberikan baginya hayatan thayyibah 

(kehidupan yang baik). Hayatan thayyibah dapat dirasakan pada semua aspek 

kehidupan di antaranya: sehat raga, rezeki yang mengalir, rajin beribadah dan 

sebagainya. Lebih jauh lagi, Allah SWT akan memberikan ganjaran pahala yang 

lebih baik dan lebih besar baginya. Dengan kata lain, hayyatan thayyibah 

merupakan berkah Allah (Mizania, 2009). AllahۚTa’alaۚberfirman: 

 

نَا َْ قَا  ََمَّ نَا َايِلَُّي  َّْ كَا  َٰا ٍََق أَا َا َن َُا النَُّ َٰول نَا  َّْ َن ْل ساللا  ََُِّّ سلَي َم َِييُا  َُّ يُا َا ََِِّا    ۚا
لَا سُّايل َُّ َّا  َ َس  َ َٰ لَا  َكول َم نَّا َا َْ َا ي عََّن َْ  ُُ ينل ملُنَا َق َم َك   اَُّ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. an-Nahl (16): 97) 
 

Berdasarkan pada hal-hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti: 

“Hubungan Golongan Darah ABO Terhadap Tekanan Darah Ditinjau dari 

Kedokteran dan Islam”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Golongan darah sistem ABO ditentukan dari penggolongan 

berdasarkan antigen yang berada di permukaan sel darah merah. Antigen tersebut 

ditentukan dari alel yang dibawa yang diperoleh secara genetik dari orang tua. 

Penyebaran alel ini sangat bervariasi tergantung etnis dan letak geografis. 

Perbedaan alel ini menyebabkan perbedaan jenis golongan darah. Banyak 

penelitian menyatakan bahwa perbedaan jenis golongan darah telah terbukti dapat 

menyebabkan keadaan patologis yang berbeda pula, seperti infeksi, neoplastik, 
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penyakit kardiovaskular, dan penyakit tekanan darah. Faktor yang mempengaruhi 

nilai tekanan darah meliputi faktor genetik, aktivitas saraf simpatis, konsumsi 

garam yang berlebihan, dan aktivitas fisik. 

Dalam Al-Quran telah disebutkan untuk tidak memakan makanan 

yang berlebihan dan juga memerhatikan makanan agar terjagagizi yang seimbang, 

namun beberapa penelitian menyebutkan bahwa terjadi perubahan lifestyle pada 

mahasiswa kedokteran dikarenakan oleh padatnya kegiatan akademik, salah satu 

contohnya adalah peningkatan konsumsi makanan cepat saji tinggi garam yang 

dapat mempengaruhi tekanan darah.  

Belum ada penelitian di Indonesia yang membahas hubungan 

golongan darah sistem ABO dengan tekanan darah dan kaitannya dengan etnis, 

jenis kelamin, dan lifestyle. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan informasi yang lebih luas mengenai etnis, jenis kelamin, dan lifestyle 

sehingga yang memiliki risiko tersebut bisa mencegah sedari dini atau menjadi 

lebih berhati-hati terhadap kondisinya. 

 

1.3 Pertanyaan Masalah 

1. Bagaimana gambaran hasil pengukuran tekanan darah pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI? 

2. Bagaimana gambaran hasil tes golongan darah pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI? 

3. Adakah hubungan antara golongan darah sistem ABO dengan tekanan 

darah? 

4. Bagaimana hubungan antara golongan darah sistem ABO dengan tekanan 

darah menurut perspektif Islam? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum :  

1. Mengetahui gambaran hasil pengukuran tekanan darah 

2. Mengetahui gambaran hasil tes golongan darah 
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3. Mengetahui hubungan antara golongan darah sistem ABO dan tekanan 

darah 

4. Mengetahui hubungan antara golongan darah sistem ABO dengan tekanan 

darah menurut perspektif Islam 

 

Tujuan Khusus : 

1. Mengetahui faktor risiko golongan darah ABO terhadap tekanan darah dan 

kaitannya dengan etnis 

2. Mengetahui faktor risiko golongan darah ABO terhadap tekanan darah dan 

kaitannya dengan jenis kelamin 

3. Mengetahui faktor risiko golongan darah ABO terhadap tekanan darah dan 

kaitannya dengan lifestyle (konsumsi makanan cepat saji atau fast food dan 

konsumsi rokok) 

4. Mengetahui faktor risiko golongan darah ABO terhadap tekanan darah dan 

kaitannya dengan lifestyle (konsumsi makanan cepat saji atau fast food dan 

konsumsi rokok) menurut perspektif Islam 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk: 

1. Bagi masyarakat umum:  

a) Memperluas wawasan masyarakat khususnya di kalangan 

Universitas YARSI mengenai faktor risiko penyakit terkait 

golongan darah dengan cara yang paling aman, nyaman dan 

mudah.  

b) Memperluas wawasan masyarakat khususnya di kalangan 

Universitas YARSI mengenai hubungan antara golongan darah 

sistem ABO dengan tekanan darah menurut perspektif Islam 

2. Bagi pemerintah: menyumbang informasi baru mengenai hubungan risiko 

antara golongan darah dengan tekanan darah dan kaitannya dengan etnis, 

jenis kelamin, dan lifestyle agar pemerintah lebih memperhatikan 

kesehatan pemilik faktor risiko tersebut. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan: dapat dijadikan informasi tambahan untuk 
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melakukan penelitian selanjutnya. 

4. Bagi peneliti: sebagai wawasan dan pengalaman baru untuk peneliti dalam 

bidang ilmu kedokteran dan dalam membuat penelitian lain. 

5. Bagi Institusi: Menambah hasanah penelitian di Fakultas Kedokteran 

Universitas YARSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


