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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut WHO tahun 2000 sekitar 972 juta jiwa penduduk di dunia 

menderita hipertensi dengan persentase pada pria sebesar 26,6% dan pada 

wanita 26,1%. Insiden di negara maju 333 juta dan 639 juta di negara 

berkembang, termasuk Indonesia (World Health Report. 2002). World 

Health Organization (WHO, 2005), melaporkan suatu keadaan 

kegawatdarurat sehubungan dengan fenomena ibu hamil dengan obesitas 

terhadap kehamilan dengan orang dewasa yang mengalami obesitas sekitar 

400 juta di tahun 2005 WHO dan National Institutes of Health (NIH) 

mendefinisikan obesitas sebagai keadaan dimana Body Mass Index (BMI) ≥ 

30 kg/m2. Dan diperkirakan pada tahun 2015 orang dewasa yang mengalami 

obesitas sebesar 700 juta orang (Aviram, 2010). Saat ini obesitas mendapat 

perhatian yang serius karena jumlah penderitanya yang semakin meningkat 

termasuk didalamnya adalah wanita pada usia reproduktif dan jumlah 

penderita obesitas pada wanita hamil juga meningkat sekitar 18,5% sampai 

dengan 38,3% (Wayan, 2015).  

World Health Organization (WHO) tahun 2015 terdapat sekitar 585.000 

ibu meninggal per tahun saat hamil atau bersalin dan 51,1% tercatat sebagai 

salah satu masalah ibu hamil diseluruh dunia adalah kenaikan tekanan darah 

pada ibu  hamil yang merupakan gejala dini dari keracunan kehamilan (pre-

eklamsia dan eklmasia).  

Prevalensi hipertensi di Indonesia menurut hasil RISKESDAS 2007 

adalah 31,7% dari total jumlah penduduk dewasa. Hipertensi menempati 

urutan ketiga penyebab kematian terbanyak setelah stroke dan tuberkulosis. 

Jumlahnya mencapai 6,8% dari proporsi penyebab kematian pada semua 

umur di Indonesia (Kementerian Kesehatan 2008). 

Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15 % penyulit kehamilan dan 

merupakan salah satu dari tiga penyebab tertinggi mortalitas dan morbiditas 
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ibu bersalin. Di Indonesia mortalitas dan morbiditas hipertensi dalam 

kehamilan juga masih cukup tinggi. Hipertensi dalam kehamilan dapat 

dialami oleh semua ibu hamil sehingga pengetahuan tentang pengelolaan 

hipertensi dalam kehamilan harus benar-benar dipahami oleh semua tenaga 

medik baik pusat maupun daerah (Angsar, Muh. Dikman, 2016).  

Makanan sehat yang dianjurkan oleh Islam tidak hanya terbatas pada 

persoalan halal dan haram suatu makanan, tetapi juga menyangkut kualitas 

maupun kuantitas gizi dan porsi dari makanan tersebut. Dua hal itu sangat 

penting dalam kaitannya dengan kesehatan. Sebab kekurangan atau 

kelebihan zat gizi akan menyebabkan berbagai penyakit, dan berpengaruh 

terhadap kondisi ibadah seseorang. (Tsabit, 2003). 

Dilihat dari sudut pandang Islam, permasalahan mengenai gizi lebih    

sebenarnya diatur secara langsung. Seperti yang telah diuraikan diatas, 

permasalahan gizi lebih disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, 

pemasukan energi lebih besar daripada pengeluaran energi. Hal ini tentu saja 

terkait dengan pola makan yang berlebihan, yang mengakibatkan 

menumpuknya cadangan energi dalam tubuh. Dalam agama Islam diatur 

mengenai pola konsumsi makanan. Hadis Nabi SAW yang artinya : 

“Tidaklah Anak Adam mengisi bejana yang lebih buruk selain dari perut. 

Cukuplah Anak Adam beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang 

subinya, jika tidak mungkin, maka sepertiga makanannya , sepertiga untuk 

minumannya, dan sepertiga lagi untuk napasnya” ( H.R Tirmidzi). 

Firman Allah SWT : 

 

Artinya :  

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
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Allah tidak menyukai orang-orang orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S Al-

A‟raf (7): 31).  

 

Dalam Islam, penyakit Hipertensi bisa disebabkan oleh faktor emosi/ tidak bisa 

mengendalikan amarah diri kita, yang dimana dijelaskan dalam Al – Qur’an :  

 

 

Artinya : 

“ Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang 

lebarnya (seluas) langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa, 

yaitu orang yang menginfakkan (hartanya) di waktu lapang atau susah, dan 

orang-orang yang menahan amarah, dan bersikap pemaaf kepada manusia, dan 

Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al- Imran (3) : 133-134). 

 

Masih banyaknya kasus hipertensi dalam kehamilan di Indonesia, 

membuat peneliti tertarik untuk melihat distribusi kasus Obesitas Terhadap 

Hipertensi Dalam Kehamilan Pada Trimester dua & Tiga di RSUD Tarakan 

Kalimantan Utara Periode Januari  2016-Desember 2018. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Salah satu faktor Hipertensi dalam kehamilan yaitu Obesitas, dimana  Ibu 

hamil dengan obesitas berpotensi mengalami hipertensi. Hipertensi dalam 

kehamilan masih menjadi salah satu penyebab tingginya mortalitas dan 
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morbiditas Ibu hamil di Indonesia. Kita ketahui bahwa curah jantung semasa 

kehamilan meningkat dramatis. Peningkatan terbesar terlihat pada trimester 

pertama meskipun peningkatan lebih besar mencapai puncaknya pada usia 

kehamilan sekitar 24 minggu atau lebih tepatnya pada trimester kedua. 

Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan frekuensi denyut jantung dan 

volume sekuncup. Maka dari itu Kasus tentang Obesitas yang berpengaruh 

terhadap Hipertensi dalam kehamilan menarik perhatian peneliti untuk 

meneliti kasus tersebut di RSUD Tarakan Kalimantan Utara, karena belum 

ada penelitian tentang pengaruh Obesitas Terhadap Hipertensi Dalam 

Kehamilan di RSUD Tarakan Kalimantan Utara, peneliti berharap dengan 

adanya penbelitian ini, masyarakat dapat mengetahui Pengaruh Obesitas 

Terhadap Hipertensi dalam kehamilan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana distribusi kasus Obesitas pada kehamilan di RSUD Tarakan 

Kalimantan Utara Periode Januari 2016- Desember 2018? 

2. Bagaimana distribusi kasus Hipertensi pada kehamilan di RSUD Tarakan 

Kalimantan Utara  Periode Januari 2016- Desember 2018? 

3. Bagaimana distribusi kasus Obesitas dengan Hipertensi pada kehamilan di 

RSUD Tarakan Kalimantan Utara Periode Januari  2016- Desember 2018? 

4. Bagaimana pandangan islam mengenai Obesitas dengan Hipertensi pada 

kehamilan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

1. Melihat distribusi kasus Obesitas pada kehamilan di RSUD Tarakan 

Kalimantan Utara Periode Januari 2016- Desember 2018 

2. Melihat distribusi kasus Hipertensi pada kehamilan di RSUD Tarakan 

Kalimantan Utara Periode Januari  2016- Desember 2018 
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2. Tujuan Khusus 

1. Melihat distribusi kasus Obesitas dengan Hipertensi pada kehamilan di 

RSUD Tarakan Kalimantan Utara Periode Januari 2016- Desember 

2018. 

2. Mengetahui pandangan Islam mengenai kasus Obesitas pada kehamilan 

di RSUD Tarakan Kalimantan Utara Periode Januari 2016 – Desember 

2018. 

3. Mengetahui pandangan Islam mengenai kasus Hipertensi pada 

kehamilan di RSUD Tarakan Kalimantan Utara Periode Januari 2016 – 

Desember 2018 

4. Mengetahui pandangan Islam mengenai Obesitas dengan Hipertensi 

pada kehamilan di RSUD Tarakan Kalimantan Utara Periode Januari 

2016 – Desember 2018 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti : Mendapatkan informasi dan wawasan     

mengenai pengaruh obesitas terhadap 

hipertensi dalam kehamilan di RSUD Tarakan 

Kalimantan Utara 

2. Bagi Masyarakat : Menambah informasi dan pengetahuan untuk 

menjaga pola hidup yang sehat 

3. Bagi Pemerintah  : Penelitian ini dapat digunakan untuk 

penyuluhan terutama pada ibu hamil 

4. Bagi Ilmu Pengetahuan : Sebagai tambahan informasi untuk penelitian 

selanjutnya di bidang Obstetri dan Ginekologi 

5. Bagi Institusi : Menambah hasanah penelitian di Fakultas 

Kedokteran Universitas Yarsi 

 

 

 

 


