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1.1 Latar Belakang  

 

Hipertensi merupakan masalah kesehatan global yang memerlukan 

perhatian karena dapat menyebabkan kematian yang utama di negara negara 

maju maupun berkembang. Menurut survei yang dilakukan oleh WHO pada 

tahun 2000, Jumlah penduduk dunia yang menderita hipertensi untuk pria 

sekitar 26,6% dan wanita 26,1%, dan diperkirakan pada tahun 2025 jumlah akan 

meningkat. (Yogiantoro M, 2006)  

Berdasarkan data pola 10 besar penyakit terbanyak di Indonesia tahun 2010, 

prevalensi kasus hipertensi sebesar 8,24% diantaranya 3,49% pada laki-laki dan 

4,75% pada perempuan. Penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit dengan 

Case Fatality Rate tertinggi setelah pneumonia yaitu 4,81% (Kemenkes RI, 

2012). 

Hipertensi telah lama diketahui sebagai salah satu masalah kesehatan.  

Hipertensi juga merupakan suatu masalah, oleh karena remaja yang mengalami 

hipertensi dapat terus berlanjut pada usia dewasa dan memiliki risiko morbiditas 

dan mortalitas yang lebih tinggi. Walaupun prevalensi secara klinis sangat 

sedikit pada anak dan remaja dibandingkan pada dewasa, namun cukup banyak 

bukti yang menyatakan bahwa hipertensi esensial pada orang dewasa dapat 

berawal pada masa kanak-kanak dan remaja. (Saing H.Johanes, 2005) 

 Angka kejadian hipertensi pada anak dan remaja diperkirakan antara 1–3%. 

Sinaiko dkk, dalam penelitiannya terhadap 14.686 orang anak berusia 10–15 

tahun menemukan 4,2% anak mengalami hipertensi.  Kurang dari lima persen 

anak dengan proporsi lebih besar pada remaja, mengalami hipertensi pada satu 

kali pengukuran tekanan darah. Angka kejadian hipertensi meningkat sesuai 

dengan usia, berkisar 15% pada usia dewasa muda hingga 60% pada orang yang 

berusia 65 tahun ke atas. (Saing H.Johanes, 2005) 



Faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kejadian hipertensi ada faktor 

risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Beberapa 

faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti genetik, usia, jenis kelamin, dan 

ras. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah berhubungan dengan faktor 

lingkungan berupa perilaku atau gaya hidup seperti obesitas, kurang aktivitas, 

stres, dan konsumsi makanan. Konsumsi makanan yang memicu terjadinya 

hipertensi diantaranya adalah konsumsi makanan asin, konsumsi makanan 

manis, dan konsumsi makanan berlemak (Bustan, 2007). 

Konsumsi tinggi lemak dapat menyebabkan tekanan darah meningkat. Hal 

ini dikarenakan lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam serum. 

Menurut FAO/WHO (1999) konsumsi lemak perhari dianjurkan minimal 15% 

dari total energi untuk orang dewasa dan 20% untuk wanita pada usia 

reproduksi, sedangkan konsumsi lemak maksimal 35% dari energi total untuk 

individu yang aktif dan kondisi nutrisinya sudah cukup, 30% untuk  individu-

individu yang memiliki aktifitas sedang, tetapi hendaknya konsumsi asam 

lemak jenuh tidak lebih dari 10% dari total energi. (WHO, 1999) 

Konsumsi lemak yang berlebihan akan meningkatkan kadar kolesterol 

dalam darah terutama kolesterol LDL dan akan tertimbun dalam tubuh. 

Timbunan lemak yang disebabkan oleh kolesterol akan menempel pada 

pembuluh darah yang lama-kelaman akan terbentuk plak. Terbentuknya plak 

dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. 

Pembuluh darah yang terkena aterosklerosis akan berkurang elastisitasnya dan 

aliran darah ke seluruh tubuh akan terganggu serta dapat memicu 

meningkatnya volume darah dan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah 

tersebut dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi (Jansen, 2006).  

Hipertensi merupakan suatu keadaan meningkatnya tekanan darah sistolik 

lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 

mmHg. Hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu hipertensi 

primer atau esensial yang penyebabnya tidak diketahui dan hipertensi sekunder 

yang dapat disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit endokrin, penyakit 

jantung, dan gangguan anak ginjal. Hipertensi seringkali tidak menimbulkan 



gejala, sementara tekanan darah yang terus-menerus tinggi dalam jangka waktu 

lama dapat menimbulkan komplikasi. Oleh karena itu, hipertensi perlu dideteksi 

dini yaitu dengan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. (Rahajeng 

Ekowati, 2009) 

Hipertensi yang tidak ditangani dengan baik, mempunyai resiko tinggi untuk 

terjadi komplikasi, antara lain stroke, edema paru,serangan jantung, dan gagal 

ginjal (Soeryoko, 2010).  

Pengetahuan sangat mempengaruhi pasien hipertensi dalam manajemen 

hipertensi. Namun banyak pasien yang belum menegetahui tentang hipertensi. 

Menurut penelitian Hastuti dan Lestari (2007) pengetahuan pasien tentang 

hipertensi masih dalam kategori kurang (61.6%). Selain itu, pengaturan diet 

hipertensi sangat membantu dalam memanajemen hipertensi. Perilaku diet 

hipertensi yang direkomendasikan oleh DASH (Dietary Approach to Stop 

Hypertension) untuk penderita hipertensi adalah diet rendah garam, diet rendah 

kolestrol dan lemak jenuh, diet rendah kalori, meningkatkan makanan yang 

mengandung serat dan tinggi kalium, mengurangi berat badan jika obesitas, 

tidak merokok, mengurangi minuman yang mengandung alkohol, dan 

melakukan aktifitas fisik (National Heart, Lung, & Blood Institute, 2011). 

Namun, banyak penderita hipertensi yang masih mempunyai perilaku diet 

hipertensi yang kurang baik. Berdasarkan penelitian Yusuf (2013) 

menunjukkan bahwa sebanyak 60,4% penderita hipertensi memiliki perilaku 

yang kurang baik terhadap diet hipertensi. 

1.2 Perumusan Masalah  

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi lemak 

dengan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sugiharto (2007). 

Berdasarkan uraian tersebut, peniliti ingin mengetahui hubungan konsumsi 

makanan berlemak dengan hipertensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

YARSI angkatan 2017.  

1.3 Pertanyaan Penelitian  



1. Berapakah prevalensi pre-hipertensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

YARSI angkatan 2017? 

2. Berapakah prevalensi hipertensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

YARSI angkatan 2017? 

3. Apakah terdapat hubungan antara konsumsi makanan berlemak dengan 

hipertensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran YARSI angkatan 2017? 

4. Bagaimana padangan islam mengenai asupan kalori yang mengandung 

lemak , dengan kejadian hipertensi, dan pre-hipertensi? 

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan asupan kalori makanan yang mengandung lemak 

dengan hipertensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran YARSI angkatan 

2017.  

2. Tujuan Khusus  

-Mengetahui prevalensi pre-hipertensi pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2017.  

-Mengetahui prevalensi hipertensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas YARSI angkatan 2017. 

-Mengetahui hubungan antara makanan yang mengandung lemak dengan 

pre-hipertensi dan hipertensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas YARSI angkatan 2017. 

-Mengetahui pandangan islam mengenai asupan kalori yang mengandung 

lemak, pre-hipertensi, dan hipertensi. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Bagi institusi pendidikan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam proses 

belajar tentang hubungan makanan yang mengandung lemak dengan pre-

hipertensi dan hipertensi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Menjadi pandangan dan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya tentang 

hubungan lemak dengan pre-hipertensi dan hipertensi di usia muda. 



3. Bagi subjek penelitian 

Dapat menambah pengetahuan subjek penelitian antara lain pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2017 mengenai hubungan 

asupan makanan yang mengandung lemak dengan pre-hipertensi dan hipertensi 

sehingga dapat mencegah terjadinya hipertensi. 

4. Bagi Masyarakat 

Dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hubungan asupan 

makanan yang mengandung lemak dengan pre-hipertensi dan hipertensi 

sehingga dapat mencegah terjadinya hipertensi. 

 


