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INTISARI 

 

Hipertensi menjadi penyebab utama kematian dini di dunia yang tidak hanya menyerang 

usia produktif tetapi juga menyerang lanjut usia. Hipertensi dikenal sebagai “The Silent 

Killer” karena sering tanpa keluhan, kemudian mendapati penyakit penyulit atau 

komplikasi yang muncul. Body Mass Index (BMI) sangat berpengaruh pada tekanan darah. 

BMI tidak normal berpeluang mengalami hipertensi dua kali lebih besar dan memicu 

terjadinya faktor risiko hipertensi lebih tinggi dibandingkan orang yang normal. Tujuan 

penelitian ini mengetahui hubungan BMI dengan Kejadian Hipertensi Di Dusun Ngablak 

Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik dengan desain penelitian Cross Sectional. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik Accidental Sampling dengan 30 responden yang sesuai dengan 

kriteria inklusi dan ekslusi. Alat ukur yang digunakan untuk pengambilan data BMI yaitu 

timbangan berat badan dan alat pengukur tinggi badan (cm) dan alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur tekanan darah yaitu Stetoskop dan Sphygmomannometer. Pengukuran 

meliputi tekanan darah sistolik dan diastolik, berat badan, dan tinggi badan. Data dianalisis 

menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS ) 16.0. Hasil 

penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi 0,044 ( p < 0,05 ), maka terdapat hubungan 

yang signifikan antara BMI dengan Kejadian Hipertensi Di Dusun Ngablak Desa Sitimulyo 

Piyungan Bantul Yogyakarta. 

Kata Kunci : Body Mass Index, Hipertensi 
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ABSTRACT 

Hipertensi menjadi penyebab utama kematian dini di dunia yang tidak hanya menyerang 

usia produktif tetapi juga menyerang lanjut usia. Hipertensi dikenal sebagai “The Silent 

Killer” karena sering tanpa keluhan, kemudian mendapati penyakit penyulit atau 

komplikasi yang muncul. Body Mass Index (BMI) sangat berpengaruh pada tekanan darah. 

BMI tidak normal berpeluang mengalami hipertensi dua kali lebih besar dan memicu 

terjadinya faktor risiko hipertensi lebih tinggi dibandingkan orang yang normal. Tujuan 

penelitian ini mengetahui hubungan BMI dengan Kejadian Hipertensi Di Dusun Ngablak 

Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik dengan desain penelitian Cross Sectional. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik Accidental Sampling dengan 30 responden yang sesuai dengan 

kriteria inklusi dan ekslusi. Alat ukur yang digunakan untuk pengambilan data BMI yaitu 

timbangan berat badan dan alat pengukur tinggi badan (cm) dan alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur tekanan darah yaitu Stetoskop dan Sphygmomannometer. Pengukuran 

meliputi tekanan darah sistolik dan diastolik, berat badan, dan tinggi badan. Data 

dianalisis menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS ) 16.0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi 0,044 ( p < 0,05 ), maka terdapat 

hubungan yang signifikan antara BMI dengan Kejadian Hipertensi Di Dusun Ngablak 

Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik  

≥140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg dengan 2-3 kali 

kunjungan jarak 1 minggu pada orang dewasa >18 tahun sering tanpa keluhan, 

kemudian mendapati penyakit penyulit atau komplikasi yang muncul (Unger et 

al., 2020). Hipertensi merupakan penyebab utama kematian dini di seluruh 

dunia. World Healt Organization menyatakan jumlah keseluruhan kasus 

penyakit hipertensi sebesar 22 % dari total penduduk dunia. Wilayah Afrika 

menduduki peringkat tertinggi 27 % dan Asia Tenggara menduduki peringkat 

ketiga tertinggi 25% setelah Mediterania Timur 26% (Kemenkes RI, 2019). 

Hasil Riskesdas 2018 jumlah keseluruhan kasus penyakit hipertensi di 

indonesia pada penduduk usia >18 tahun secara nasional 34,11 % lebih tinggi 

dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 25,8 %, peningkatan ini terjadi hampir di 

seluruh provinsi di Indonesia (Kemenkes RI, 2019). Hasil Riskesdas Kota 

Yogyakarta (2018) Jumlah keseluruhan kasus penyakit hipertensi di 

Yogyakarta 9,94% atau 32.248 kasus (Dinkes Kota Yogyakarta, 2020). 

Kabupaten Bantul dari bulan Januari - Desember tahun 2020 tercatat 87.422 

kasus. Data dari 27 puskesmas sekabupaten Bantul puskesmas penyumbang 

terbanyak jumlah kasus penyakit hipertensi terjadi di wilayah kerja puskesmas 

piyungan 5.677 kasus (Cardoso et al., 2019). 
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Penyebab hipertensi dibedakan hipertensi essensial/primer atau tidak 

diketahui penyebabnya 90% dan hipertensi sekunder atau penyebabnya dapat 

ditemtukan 10%. Hipertensi memiliki faktor risiko yang tidak dapat 

dimodifikasi termasuk riwayat keluarga hipertensi, usia di atas 65 tahun dan 

penyakit penyerta seperti diabetes atau penyakit ginjal. Adapun faktor risiko 

yang dapat dimodifikasi yaitu diet tidak sehat (konsumsi garam berlebihan, diet 

tinggi lemak jenuh dan lemak trans, rendahnya asupan buah dan sayuran), 

aktivitas fisik, konsumsi tembakau, alkohol, dan BMI diatas normal (Kemenkes 

RI, 2019). BMI diatas normal dapat dimodifikasi dengan menjaga pola makan 

yang tidak baik dan berlebih, sesuai dengan yang dijelaskan dalam dalil Al-

Qur’an surat Al-A’raf ayat 31: 

اْلُمْسِرفِينَ  يُِحب   َل  إِنَّهُ  تُْسِرفُوا َوَل  َواْشَربُوا َوُكلُوا  

“... Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf: 31) 

Body mass index (BMI) adalah alat skrining/indeks sederhana untuk 

mengetahui rentang berat badan ideal dan memprediksi kesehatan tubuh, 

digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi underweight, normal, overweight 

dan obesitas pada seseorang berdasarkan berat dan tinggi badan. BMI 

merupakan berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi 

badannya dalam meter ( kg/m2) (Overweight & Obesity  CDC, 2022). Efek BMI 

terhadap peningkatan tekanan darah bersifat multifaktorial dan memperburuk 

peningkatan tekanan darah (Hall et al., 2021). 
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Penelitian yang meneliti tentang hubungan BMI dengan kejadian 

hipertensi beberapa telah dilakukan. Terdapat hasil penelitian yang telah 

membuktikan bahwa BMI adalah faktor risiko yang paling dominan untuk 

mempengaruhi terjadinya hipertensi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Yulia et al., (2021) menyatakan adanya hubungan indeks masa tubuh  

(IMT) dengan kejadian hipertensi pada lansia  dan lansia yang memiliki IMT 

berisiko mengalami Hipertensi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kurniawan 

et al., (2021) temuan menunjukkan bahwa IMT berkorelasi signifikan dengan 

SBP (p =0,029), DBP (p =0,016), dan MAP (p =0,008) dengan nilai IMT 

(overweight) menyumbang 85 (42,3%) pasien, diikuti oleh BMI normal, 

obesitas, dan berat badan kurang, 75 (37,3%), 30 (18,4%),dan 4 (2%) pasien. 

Terdapat juga penelitian yang telah dilakukan oleh Herdiani, (2019) 

menyatakan ada hubungan signifikan antara IMT dengan hipertensi pada lansia 

dimana p = 0,001 (p<0,05) memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami 

hipertensi. 

Berdasarkan data sekunder studi pendahuluan Sabtu, 13 Desember 2020 

dari kordinator program bidang hipertensi Puskesmas Piyungan didapatkan data 

hasil Skrining Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU-

PTM) Ngablak yaitu 59 kasus hipertensi dengan 41 responden mengalami BMI 

diatas normal di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

"Hubungan Body Mass Index Dengan Kejadian Hipertensi Di Dusun Ngablak, 

Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik  

≥140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg dengan 2-3 kali 

kunjungan jarak 1 minggu pada orang dewasa >18 tahun (Unger et al., 2020). 

Hipertensi penyebab utama kematian dini di seluruh dunia, dengan 1 dari 4 pria 

dan 1 dari 5 wanita yaitu 1,28 miliar orang dewasa berusia 30-79 tahun 

diseluruh dunia menderita hipertensi (WHO, 2022). Hipertensi di Indonesia 

pada penduduk usia >18 tahun secara nasional 34,11% lebih tinggi 

dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 25,8%, peningkatan ini terjadi hampir di 

seluruh provinsi di Indonesia (Kemenkes RI, 2019). Hipertensi yang tidak 

ditangani dapat menyebabkan kerusakan serius pada jantung atau 

mengakibatkan kematian secara mendadak. Adapun faktor risiko yang dapat 

dimodifikasi di antaranya yaitu BMI yang tinggi (overweight dan obesitas) 

(Kemenkes RI, 2019). Terdapat hasil penelitian yang telah membuktikan bahwa 

BMI adalah faktor risiko yang paling dominan untuk mempengaruhi terjadinya 

hipertensi. 

Berdasarkan data sekunder studi pendahuluan Sabtu, 13 Desember 2020 

dari koordinator program bidang hipertensi Puskesmas Piyungan didapatkan 59 

kasus hipertensi dengan 41 orang mengalami masalah BMI berlebih di Dusun 

Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. Dengan demikian, 

rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan antara Body Mass 

Index dengan kejadian hipertensi di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan 

Bantul Yogyakarta?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1) Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan Body Mass Index dengan kejadian hipertensi 

di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. 

2) Tujuan Khusus 

a) Mengetahui kejadian hipertensi di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo 

Piyungan Bantul Yogyakarta 

b) Mengetahui Body Mass Index pada orang dengan hipertensi di Dusun 

Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

peneliti selanjutnya dan menambahkan khasanah ilmu pengetahuan 

kesehatan terkait hubungan Body Mass Index dengan kejadian hipertensi. 

2) Manfaat Praktis  

a) Bagi STIKes Madani 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

penelitian dan studi pustaka di bidang kesehatan terkait masalah 

hipertensi dan BMI yang bermanfaat bagi semua  pihak. 

b) Bagi Petugas Kesehatan 

Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai salah satu 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan alternatif cara intervensi 
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didalam integrasi program yang sesuai untuk pengendalian penyakit 

hipertensi. 

c) Bagi Masyarakat 

Sebagai dasar masukan kepada masyarakat dalam upaya 

kewaspadaan dan pencegahan dini terhadap BMI yang akan 

menyebabkan penurunan kualitas hidup terkait penyakit hipertensi pada 

seorang individu sehingga masyarakat lebih berperan aktif dalam upaya 

pencegahan dan pengendalian penyakit ini terutama di Dusun Ngablak, 

Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. 

d) Bagi Peneliti Setelahnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

memperoleh berpikir dan sebagai media mengembangkan pengetahuan 

untuk mengetahui tentang hubungan Body Mass Index dengan kejadian 

hipertensi.  
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Tempat 

Desain dan 

Analisis Data 

Populasi dan  

Teknik Sampel 
Instrumen Hasil 

1 Shrestha et 

al., (2021) 

Association Of Blood 

Pressure With Body  

Mass Index And 

Family History Of  

Hypertension Among 

Medical Students Of  

Tertiary Care 

Teaching Hospital In 

Birgunj 

Hospital In 

Birgunj 

Penelitian kuantitatif 

dengan metode 

analisis Deskriptif 

potong lintang, uji 

Chi-square dan 

pearson correlation. 

perangkat lunak SPSS 

versi 16.0 

Populasi 

mahasiswa 

kedokteran tahun 

ke-1 dan ke-2 dari 

Maret 2020 hingga 

Maret 2021. terdiri 

dari 200 mahasiswa  

(113 pria dan 87 

wanita), dengan 

rentang usia 17 

hingga 25 tahun. 

Mercury 

sphygmom

anometer, 

stadiomete, 

dan 

timbangan 

digital 

Hubungan BMI dengan tekanan 

darah sistolik dan diastolik 

berkorelasi positif signifikan 

dengan p < 0,005 dan r = 0,699 

(sistolik) dan p < 0,005 dan r = 

0,708 ( diastolik ) 

2 Zhang et al., 

(2021) 

Association of body 

mass index and waist 

circumference with 

high blood pressure 

in older adults 

kota 

Xinzheng, 
Tiongkok 

Data studi cross-

sectional. 

Perbandingan 

karakteristik dasar 

kuintil dilakukan 

dengan uji 2, 

ANOVA, dan uji 

Kruskal-Wallis. 

Analisis statistik 

melibatkan 

penggunaan SAS V 

.9.1 (SAS Institute) 

dan R × 64 4.0.0. 

126.123 individu 

berusia 60 tahun 

dari studi berbasis 

populasi dari 

Januari hingga 

Desember 2019. 

Regresi logistik dan 

model spline kubik 

terbatas 

Sphygmom

anometer 

merkuri 

(Omron 

HEM-

7125, 

Kyoto, 

Jepang). 

Odds Ratios (ORs) dengan 

confidence intervals (CIs) 95% dari 

peningkatan 1 kg/m2 dalam body 

mass index (BMI) dan 1 cm dalam 

waist circumference (WC) untuk 

tekanan darah tinggi adalah 1,084 

(1,080-1,087) dan 1,026 (1,024-

1,027). ), masing-masing. Analisis 

spline kubik terbatas disesuaikan 

multivariabel menunjukkan 

hubungan nonlinier BMI dan WC 

dengan tekanan darah tinggi pada 

pria dan wanita (semua P  <0,001). 

Risiko tekanan darah tinggi 
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No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Tempat 

Desain dan 

Analisis Data 

Populasi dan  

Teknik Sampel 
Instrumen Hasil 

meningkat tajam dengan 

peningkatan BMI dari 25 kg/m2 dan 

WC 88 cm atau 86 cm untuk pria 

dan wanita, masing-masing. Dan 

kami mengamati interaksi aditif 

yang signifikan antara BMI dan 

WC yang lebih tinggi sehingga 

prevalensi tekanan darah tinggi 

meningkat secara signifikan. 

3 Kurniawan 

et al., (2021)  

Correlation between 

Body Mass Index to 

Hypertension in A 

Rural Area in East 

Java 

Nganjuk 

East Java 

Penelitian kuantitatif 

dengan metode 

observasional potong 

lintang, uji korelasi 

rank-order Spearman. 

perangkat lunak SPSS 

versi 25,0 

Responden 

penelitian ini 

berjumlah 201 

orang, 65,7% 

berjenis kelamin 

perempuan, 34,3% 

berjenis kelamin 

laki-laki, dan rata-

rata berusia 59 

tahun. 

Tensimeter 

untuk 

mengukur 

tekanan 

darah, 

Meteran 

tinggi 

badan dan 

timbangan 

badan. 

IMT berkorelasi signifikan dengan 

SBP (p =0,029), DBP ( p =0,016), 

dan MAP ( p =0,008). 

Menurut batas BMI yang 

direkomendasikan oleh WHO, 

status yang paling umum adalah 

kelebihan berat badan (overweight), 

yang menyumbang 85 (42,3%) 

pasien, diikuti oleh BMI normal, 

obesitas, dan berat badan kurang, 

75 (37,3%), 30 (18,4%),dan 4 (2%) 

pasien 

4 
Yulia et al., 

(2021) 

Hubungan Indeks 

Massa Tubuh Dengan 

Kejadian Hipertensi 

Pada Lansia di 

Puskesmas Sei 

Langkai kota Batam 

Tahun 2021 

Puskesmas 

Sei 

Langkai 

kota Batam 

Penelitian kuantitatif 

desain penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan cross  

Sectional, 

observasional analitik 

dengan rancangan 

penelitian cros 

64 responden. 

Teknik pengambilan 

sample yang 

digunakan adalah 

purposive sampling. 

Pedoman 

observasi, 

timbangan 

dan 

meteran 

pengukur 

tinggi 

badan. 

p value = 0,000 (< 0,05). Indeks 

massa tubuh kategori kurus (17-

18.4) sebanyak 2 orang (9.1%) 

Tidak hipertensi (normal), 

hipertensi sedang sebanyak 3 

(13.6%), hipertensi berat 

sebanyak 17 (77.3%), indeks 

massa tubuh kategori normal 
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No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Tempat 

Desain dan 

Analisis Data 

Populasi dan  

Teknik Sampel 
Instrumen Hasil 

sectional. uji korelasi 

chi-square 

(18.5-25.0) sebanyak 11 orang 

(64.7%) Tidak hipertensi 

(normal), hipertensi sedang 

sebanyak 2 (11.8%), hipertensi 

berat sebanyak 4 (23.5%), indeks 

massa tubuh kategori overweight 

(>25) sebanyak 11 orang (44.0%) 

Tidak hipertensi (normal), 

hipertensi sedang sebanyak 10 

(40.0%), hipertensi berat 

sebanyak 4 (16.0%). 

5 
Herdiani, 

(2019) 

Hubungan Imt 

Dengan Hipertensi 

Pada Lansia 

Di Kelurahan 

Gayungan Surabaya 

Surabaya Penelitian kuantitatif 

desain penelitian  

deskriptif, pendekatan  

cross sectional, 

menggunakan  

tehnik Consecutive 

Sampling, uji korelasi 

Spearman dengan 

sekala ordinal 

Populasi 47 lansia. 

Tehnik  

pengambilan 

sampel adalah 

menggunakan  

tehnik Consecutive 

Sampling. 

Alat ukur 

Sphygmom

anometer, 

meteran 

tinggi 

badan dan 

timbangan 

berat badan 

Ada hubungan signifikan antara 

IMT dengan hipertensi pada 

lansia dimana p = 0,001 (p<0,05). 

IMT berat badan kurang 

berjumlah 7 orang (14,9%), IMT 

berat badan normal berjumlah 14 

orang (29,8%), IMT berat badan 

berlebih 9 orang (19,1%), IMT 

obesitas I 14  

orang (29,8%), dan IMT obesitas 

II 3 orang (6,4%). 
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Kesimpulan perbedaan Setelah dilakukan kajian terhadap penelitian tersebut didapatkan perbedaan sebagai berikut: 

1. Perbedaan penelitian no 1 dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada uji penelitian, analisi,, desain 

penelitian,populasi, sampel dan jumlah sampel 

2. Perbedaan penelitian no 2 dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada uji penelitian, analisi, desain 
penelitian,populasi, sampel dan jumlah sampel 

3. Perbedaan penelitian no 3 dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitian, sampel penelitian, 

dan jumlah sampel 

4. Perbedaan penelitian no 4 dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitian, sampel penelitian, 

waktu penelitian, desain penelitian dan jumlah sampel 

5. Perbedaan penelitian no 5 dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitian, desain penelitian, 

sampel penelitian, dan jumlah sampel 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Body Mass Index 

a. Definisi Body Mass Index 

Body mass index adalah alat skrining/indeks sederhana untuk 

mengetahui rentang berat badan ideal dan memprediksi kesehatan 

tubuh, digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi underweight, 

normal, overweight dan obesitas pada seseorang berdasarkan berat dan 

tinggi badan. BMI merupakan berat badan seseorang dalam kilogram 

dibagi dengan kuadrat tinggi badannya dalam meter (kg/m2) 

(Overweight & Obesity  CDC, 2022). BMI adalah indeks sederhana dari 

berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan Obesitas pada orang 

dewasa. BMI didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam 

kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter (kg/m). 

b. Pengukuran dan Klasifikasi Body Mass Index 

BMI ditentukan dengan mengukur perbandingan berat badan 

(kg) terhadap kuadrat tinggi badan (m2). Adapun pengelompokan BB 

berdasarkan pengukuran BMI tampak di tabel di bawah ini (CB et al., 

2019): 
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Tabel 2. 1 Klasifikasi Body Mass Index 

*NHLBI 

Terminology 

BMI, kg/m2, 

Range 

**WHO 

Classification 

Underweight <18.5 Underweight 

Normal 18.5 - 24.9 Normal range 

Overweight 25.0 - 29.9 Preobese 

Obesity class 1 30.0 -34.9 Obese class 1 

Obesity class 2 35.5 - 39.9 Obese class 2 

Obesity class 3 ≥40.0 Obese class 3 

*NHLBI indicates National Heart, Lung, and Blood Institute and 

**WHO, World Health Organization. 

Sumber: (CB et al., 2019). 

Rumus menghitung BMI ditentukan dengan mengukur 

perbandingan berat badan (kg) terhadap kuadrat tinggi badan (m2): 

𝐵𝑀𝐼 =
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑘𝑔)

[𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)] 2
 

c. Etiologi Body Mass Index 

Penyebab dasar BMI berlebih adalah ketidakseimbangan energi 

antara kalori yang dikonsumsi dan kalori yang dikeluarkan. Secara 

umum, telah terjadi (WHO, 2022):  

1) Perubahan pola makan: peningkatan asupan makanan padat energi 

yang tinggi lemak dan gula  

2) Perubahan aktivitas fisik, karena semakin banyak bentuk pekerjaan 

yang menetap, perubahan moda transportasi, dan peningkatan 

urbanisasi. 

Perubahan pola makan dan aktivitas fisik seringkali merupakan 

akibat dari perubahan lingkungan dan sosial yang terkait dengan 
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pembangunan dan kurangnya kebijakan yang mendukung seperti 

kesehatan, transportasi, tata kota, lingkungan, pengolahan makanan, 

distribusi, pemasaran, dan pendidikan. 

d. Faktor Risiko Body Mass Index 

Faktor risiko BMI dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang 

tidak dapat diubah (faktor bawaan) dan faktor risiko yang dapat diubah, 

berkait dengan perilaku (Hermawan et al., 2020): 

1) Faktor risiko yang tidak dapat diubah 

Faktor ini adalah faktor yang sudah ada sejak lahir dan tidak 

dapat diubah atau dicegah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah 

yaitu (Hermawan et al., 2020): 

a) Usia 

Makin bertambah tua, tubuh akan menurunkan fungsinya 

sehingga aktifitas fisik makin menurun. Penurunan aktivitas 

menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara asupan 

kalori yang masuk dengan energi yang digunakan untuk 

beraktivitas. Usia tua mengakibatkan kemampuan fisik tubuh 

menurun tidak terkecuali yaitu kemampuan metabolisme dan 

mengeluarkan zat sisa metabolisme juga mengalami penurunan, 

akibatnya akan terjadi penumpukan bahan sisa yang tidak 

mampu dihancurkan dan dibuang oleh tubuh. 

Dapat disimpul bahwa usia mempengaruhi berat badan, 

karena dikaitkan dengan kemampuan beraktivitas dan 
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kemampuan metabolisme yang semakin menurun serta seberapa 

banyak konsumsi makanan yang dimakan. 

b) Jenis kelamin 

Angka kejadian obesitas lebih banyak dialami oleh 

perempuan daripada laki-laki. Hal ini dikaitkan dengan faktor 

hormonal yang paling dominan mempengaruhi tubuh 

perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen akan lebih 

cenderung untuk menyimpan lemak dan air sedangkan pada laki-

laki testosterone lebih cenderung menyebabkan tubuh disusun 

oleh protein. hal ini menyebabkan angka terjadi obesitas banyak 

terjadi pada perempuan. 

Pada perempuan akan terjadi masa menopause yang akan 

mengakibatkan penurunan hormon seks dan hormon lain seperti 

hormon tiroid, dimana hormon ini bertanggung  jawab terhadap 

laju metabolisme di seluruh tubuh. Akibatnya akan terjadi 

perlambatan metabolisme dalam tubuh dan mengakibatkan 

penggunaan atau pembakaran energi menjadi sangat berkurang, 

sehingga potensi peningkatan berat badan pada lansia dipastikan 

akan terjadi (Arisman, 2014).  

Hal ini diperparah dengan adanya pola aktivitas 

perempuan yang cenderung lebih inaktif dibanding dengan laki-

laki, dan mengakibatkan tubuh perempuan mengalami 

ketidakseimbangan antara jumlah kalori yang masuk dan yang 
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keluar menjadi energi. Kondisi lain yang ikut memperparah 

obesitas pada perempuan adalah kondisi hamil, melahirkan, 

menyusui dan penggunaan kontrasepsi hormonal yang memiliki 

efek samping peningkatan berat badan pada perempuan. 

c) Keturunan atau genetik 

Faktor genetik atau keturunan menjadi sangat 

berpengaruh untuk terjadinya obesitas pada anak, hal ini 

diperkuat dengan hasil penelitian yang melaporkan bahwa ada 

gen yang membawa sifat gemuk dari orang tua yang mengalami 

obesitas dan anak kandung akan memiliki kecenderungan berat 

badan yang sama dengan orang tuanya tetapi tidak demikian 

pada anak-anak adopsi. walaupun mereka dibesarkan dalam 

lingkungan fisik dan mengonsumsi jenis makanan yang sama 

(Whitney, 2014). 

2) Faktor risiko yang dapat diubah 

Faktor ini adalah berkaitan erat dengan perubahan gaya 

hidup atau life style. Semua faktor risiko ini dapat dicegah atau 

diubah, diantaranya yaitu (Hermawan et al., 2020):   

a) Pola konsumsi yang salah 

(1) Kebiasaan konsumsi makanan/minuman tinggi kalori 

(2) Kebiasaan konsumsi makanan tinggi lemak jenuh 

(3) Kurang konsumsi buah dan sayur 

b) Kurang aktivitas fisik dan olahraga 
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c) Kurang vitamin D dalam darah 

d) Kebiasaan tidur malam 

e) Stres psikis 

f) Terapi hormon 

e. Dampak Negatif Body Mass Index 

Peningkatan BMI merupakan faktor risiko utama untuk penyakit 

tidak menular seperti (WHO, 2022):  

1) Meningkatkan risiko menderita hipertensi 

2) Penyakit kardiovaskular (terutama penyakit jantung dan stroke) 

3) Diabetes 

4) Gangguan muskuloskeletal (terutama osteoartritis–penyakit 

degeneratif sendi yang sangat melumpuhkan) 

5) Beberapa jenis kanker (termasuk endometrium, payudara, ovarium, 

prostat, hati, kantong empedu, ginjal, dan usus besar). 

2. Hipertensi  

a. Definisi Hipertensi  

Tekanan darah adalah kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi 

darah terhadap dinding arteri pembuluh darah utama dalam tubuh.  

Hipertensi adalah ketika nilai tekanan darah terlalu tinggi dan melebihi 

batas normal. Tekanan darah dituliskan dalam dua angka. Angka 

pertama sistolik mewakili tekanan dalam pembuluh darah saat jantung 

berkontraksi atau berdenyut.  Angka kedua diastolik mewakili tekanan 
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dalam pembuluh darah saat jantung beristirahat di antara detak (Dian 

Savitri, 2020 p. 41).  

Menurut World Health Organization (WHO) tekanan darah 

adalah kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding 

arteri tubuh, pembuluh darah utama dalam tubuh.  Tekanan darah ditulis 

sebagai dua angka,  angka pertama (sistolik) mewakili tekanan dalam 

pembuluh darah saat jantung berkontraksi atau berdenyut. Angka kedua 

(diastolik) mewakili tekanan dalam pembuluh darah saat jantung 

beristirahat. Hipertensi didiagnosis ketika diukur pada dua hari yang 

berbeda, pembacaan tekanan darah sistolik pada kedua hari adalah 140 

mmHg dan/atau diastolik 90 mmHg (WHO, 2021). 

Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana tekanan darah 

sistolik  ≥140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg 

setelah pemeriksaan berulang atau dengan 2 sampai 3 kali kunjungan 

jarak 1 minggu pada orang dewsa >18 tahun. Hipertensi dikenal sebagai 

“The Silent Killer” karena sering tanpa keluhan, kemudian mendapati 

penyakit penyulit atau komplikasi yang muncul (Unger et al., 2020).  
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Tabel 2. 2 Kategori hipertensi pada orang dewasa 

Kategori *TDS (mmHg)  **TTD (mmHg) 

Normal < 120 Dan < 80 

Normal-tinggi 120-139 Atau 80-89 

Hipertensi derajat 1 140-159 Atau 90-99 

Hipertensi derajat 2 ≥ 160 Atau ≥ 100 

*TDS: tekanan darah sistolik  

**TDD = tekanan darah diastolik 

Sumber:  JNC 8,  2018 

b. Klasifikasi Hipertensi 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi digolongkan menjadi 

hipertensi primer/esensial dan hipertensi sekunder. Setiap jenis 

memiliki penyebab yang berbeda (Fandinata, Selly, Ernawati, 2020), 

yaitu: 

1) Hipertensi esensial atau primer 

Hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak 

diketahui penyebabnya, disebut juga hipertensi idiopatik. Terdapat 

sekitar 95% kasus. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti 

genetik, lingkungan, hiperaktivitas susunan saraf simpatis, sistem 

renin-angiotensin, defek dalam ekskresi Na, peningkatan Na dan Ca 

intraselular, dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko, seperti 

obesitas, alkohol, merokok, serta polisitemia.  

2) Hipertensi sekunder atau hipertensi renal.  

Terdapat sekitar 5% kasus penyebab spesifiknya diketahui, 

seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular 

renal, hiperaldosteronisme primer, dan sindrom Cushing, 
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feokromositoma, koartasio aorta, hipertensi yang berhubungan 

dengan kehamilan, dan lain-lain. 

Tabel 2. 3 Klasifikasi Hipertensi Berdasarkan Nilai Tekanan Darah 

Kategori 
*TDS 

(mmHg) 
 

**TDD 

(mmHg) 

Optimal <120 Dan <80 

Normal 120–129 Dan/atau 80–84 

Normal Tinggi 130–139 Dan/atau 85–89 

Hipertensi derajat 1 140–159 Dan/atau 90–99 

Hipertensi derajat 2 160–179 Dan/atau 100–109 

Hipertensi derajat 3 180 Dan/atau 110 

Hipertensi sistolik 

terisolasi 
140 Dan <90 

*TDS: tekanan darah sistolik,   

**TDD = tekanan darah diastolik 

Sumber: Dikutip dari 2018 ESC/ESH Hypertension Guidelines; 

(Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, 2019) 

 

c. Etiologi Hipertensi 

1) Hipertensi esensial/primer 

Penyebab pasti dari hipertensi esensial belum dapat 

diketahui. Pada hipertensi esensial tidak ditemukan penyakit 

renivaskuler, gagal ginjal maupun penyakit lainnya, genetik sertara 

menjadi bagian dari penyebab timbulnya hipertensi esensial 

termasuk stress, intake alkohol moderat, merokok, lingkungan dan 

gaya hidup (Thomas et al., 2020). 

2) Hipertensi sekunder 

Hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui, contohnya 

seperti kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid 
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(hipertiroid), hiperaldosteronisme, penyakit parenkimal (Huang et 

al., 2019). 

d. Faktor Faktor Risiko Hipertensi 

Beberapa faktor risiko hipertensi yang tidak dapat di kontrol 

antara lain (Savitri, 2020): 

1) Usia 

Semakin bertambahnya usia seseorang risiko terkena 

hipertensi pun akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena 

kondisi alamiah yang ada pada tubuh yang mempengaruhi jantung, 

permbuluh darah dan hormon. Fungsi dari organ juga semakin 

menurun dengan bertambahnya usia. Semakin bertambahnya usia, 

risiko terkena hipertensi lebih besar sehingga prevalensi dikalangan 

usia lanjut cukup tinggi.  

Arteri kehilangan elastisitas atau kelenturan serta tekanan 

darah meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Peningkatan 

kasus hipertensi akan berkembang pada umur lima puluhan dan 

enam puluhan. Kenaikan tekanan darah seiring bertambahnya usia 

merupakan keadaan biasa. Namun apabila perubahan ini terlalu 

mencolok dan disertai faktor-faktor lain maka memicu terjadinya 

hipertensi dengan komplikasinya (Ekarini et al., 2020).  

2) Jenis kelamin 

Pria memiliki tekanan sistolik dan diastolik yang lebih tinggi 

dibandingkan wanita pada semua suku. Survey dari badan nasional 
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dan penelitian nutrisi melaporkan bahwa hipertensi lebih 

mempengaruhi wanita dibandingkan pria. Menurut laporan sugiri di 

jawa tengah didapatkan angka prevalensi hipertensi 6% pada pria 

dan 11% pada wanita (Anto et al., 2020). Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniawan et al., (2021) yang berjudul Correlation 

between Body Mass Index to Hypertension in A Rural Area in East 

Java didapatkan kontribusi 65,7% berjenis kelamin perempuan, 

34,3% berjenis kelamin laki-laki.  

Menurut Kusumawaty et al., (2016) bahwasanya jenis 

kelamin perempuan memungkinkan terjadinya menopause hal ini 

dikaitkan dengan faktor hormonal yang paling dominan 

mempengaruhi tubuh perempuan yaitu estrogen dan progesteron, 

sehingga menopause berhubungan dengan peningkatan tekanan 

darah, hal ini terjadi karena wanita yang menopause mengalami 

penurunan hormon estrogen, yang selama ini melindungi pembuluh 

darah dari kerusakan. 

3) Riwayat keluarga 

Jika ada riwayat keluarga dekat yang memiliki faktor 

keturunan hipertensi, akan mempertinggi risiko terkena hipertensi 

pada keturunannya. Keluarga dengan riwayat hipertensi akan 

meningkatkan risiko hipertensi sebesar empat kali lipat. Data 

statistik membuktikan jika seseorang memiliki riwayat salah satu 

orang tuanya menderita penyakit tidak menular, maka 
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dimungkinkan sepanjang hidup keturunannya memiliki peluang 

25% terserang penyakit tersebut. Jika kedua orang tua memiliki 

penyakit tidak menular maka kemungkinan mendapatkan penyakit 

tersebut sebesar 60% (Thomas et al., 2020). 

Beberapa faktor risiko hipertensi yang dapat di kontrol antara lain 

(Savitri, 2020):  

1. Konsumsi garam (Natrium) 

Garam dapur merupakan faktor yang sangat berperan dalam 

pathogenesis hipertensi. Garam dapur mengandung 40% natrium 

dan 60% klorida. Natrium diabsorpsi secara aktif, kemudian dibawa 

oleh aliran darah keginjal untuk disaring dan dikembalikan kealiran 

darah dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan taraf 

natrium dalam darah. Kelebihan natrium yang jumlahnya mencapai 

90-99 % dari yang dikonsumsi, dikeluarkan melalui urin. 

Pengeluaran urin ini diatur oleh hormone aldosteron yang 

dikeluarkan kelenjar adrenal.  

Orang-orang peka natrium akan lebih mudah mengikat 

natrium sehingga menimbulkan retensi cairan dan peningkatan 

tekanan darah. Hal ini karena garam memiliki sifat menahan cairan, 

sehingga mengkonsumsi garam berlebih atau makan-makanan yang 

diasinkan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah 

(Schroeder et al., 2020). 
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2. Konsumsi lemak 

Kebiasaan mengkonsumsi lemak jenuh erat kaitannya 

dengan peningkatan berat badan yang berisiko terjadinya hipertensi. 

Konsumsi lemak jenuh juga meningkatkan risiko aterosklerosis 

yang berkaitan dengan kenaikan tekanan darah (Schroeder et al., 

2020) . 

3. Merokok 

Merokok merupakan salah satu faktor yang berhubungan 

dengan hipertensi, sebab rokok mengandung nikotin. Menghisap 

rokok menyebabkan nikotin terserap oleh pembuluh darah kecil 

dalam paru-paru dan kemudian akan diedarkan hingga ke otak. Di 

otak, nikotin akan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk 

melepas epinefrin atau adrenalin yang akan menyempitkan 

pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat 

karena tekanan darah yang lebih tinggi (Farsalinos et al., 2020). 

4. Obesitas 

Obesitas meningkatkan risiko terjadinya hipertensi karena 

makin besar massa tubuh, makin banyak pula suplai darah yang 

dibutuhkan untuk memasok oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. 

Hal ini mengakibatkan volume darah yang beredar melalui 

pembuluh darah akan meningkat, sehingga tekanan pada dinding 

arteri menjadi lebih besar. Kelebihan berat badan juga 

meningkatkan frekuensi denyut jantung dan kadar insulin dalam 
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darah. Peningkatan kadar insulin menyebabkan tubuh menahan 

natrium dan air (Tiara, 2020). 

5. Kurangnya aktivitas fisik 

Aktivitas fisik sangat mempengaruhi stabilitas tekanan 

darah. Pada orang yang tidak aktif melakukan kegiatan fisik 

cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. 

Hal tersebut mengakibatkan otot jantung bekerja lebih keras pada 

setiap kontraksi. Makin keras usaha otot jantung dalam memompa 

darah, makin besar pula tekanan yang dibebankan pada dinding 

arteri sehingga meningkatkan tahanan perifer yang menyebabkan 

kenaikkan tekanan darah. Kurangnya aktifitas fisik juga dapat 

meningkatkan risiko kelebihan berat badan yang akan menyebabkan 

risiko hipertensi meningkat. 

Menurut penelitian Herawati et al., (2020) 96,4% responden 

yang melakukan aktivitas ringan menderita hipertensi, sedangkan 

responden yang melakukan aktivitas sedang menderita hipertensi 

sebanyak 73,1% dan peroleh nilai p = 0,042 maka ada hubungan 

yang bermakna antara aktivitas fisik rendah dengan kejadian 

hipertensi (Herawati et al., 2020). 

e. Gejala dan Tanda Hipertensi 

Hipertensi disebut sebagai  "silent killer", banyak orang 

menderita hipertensi dengan tanpa gejala atau gejala penanda. Penting  

untuk mengukur tekanan darah secara berkala,  tidak menutup 
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kemungkinan hipertensi dialami dengan tanda dan kejala, diantaranya 

yaitu (WHO, 2021): 

1) Sakit kepala dini hari 

2) Mimisan 

3) Irama jantung tidak teratur 

4) Perubahan penglihatan dan  

5) Telinga berdengung 

Hipertensi berat dapat menyebabkan: 

1) Kelelahan  

2) Mual dan muntah 

3) Kebingungan 

4)  kecemasan 

5) Nyeri dada dan  

6) Tremor otot 

f. Pencegahan Hipertensi 

Pencegahan merupakan bagian dari pengobatan pada kasus 

hipertensi, karena mampu memutus rantai hipertensi dan 

komplikasinya. Pencegahan hipertensi dilakukan melalui dua 

pendekatan (Arnett et al., 2019)(Fandinata, Selly, Ernawati, 2020):  

1) Pemberian Edukasi Tentang Hipertensi. 

Rendahnya pengetahuan tenaga kesehatan, pasien, dan 

masyarakat tentang hipertensi merupakan penyebab utama tidak 

terkontrolnya tekanan darah, terutama pada pasien hipertensi di 
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Asia. Beberapa penelitian menyatakan 50% dari penderita 

Hipertensi dewasa tidak menyadari sebagai penderita hipertensi 

sehingga mereka cenderung menjadi hipertensi berat karena tidak 

menghindari dan tidak mengetahui faktor risiko. 

2) Modifikasi gaya hidup 

Gaya hidup merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang tidak sehat dapat menjadi 

penyebab terjadinya hipertensi misalnya aktivitas fisik, pola makan, 

dan stres, dll. Risiko seseorang untuk mendapatkan hipertensi dapat 

dikurangi dengan cara memeriksa tekanan darah secara teratur, 

menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi garam, jangan 

merokok, berolahraga secara teratur, hidup secara teratur, 

mengurangi stres, jangan terburu-buru, dan menghindari makanan 

berlemak. Menjalankan pola hidup sehat setidaknya selama 4-6 

bulan terbukti dapat menurunkan tekanan darah dan secara umum 

dapat menurunkan risiko permasalahan kardiovaskular. 

Pencegahan hipertensi berdasarkan faktor risikonya dibagi 

menjadi tiga kategori yaitu (Fandinata, Selly, Ernawati, 2020): 

1) Pencegahan primer  

Faktor risiko hipertensi antara lain: tekanan darah di atas 

rata-rata, adanya riwayat hipertensi pada anamnesis keluarga, 

ras (negro), takikardia, obesitas, dan konsumsi garam yang 

berlebihan dianjurkan untuk :  
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a) Mengatur diet agar berat badan tetap idel juga untuk menjaga 

agar tidak terjadi hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, dan 

sebagainya.  

b) Dilarang merokok atau menghentikan merokok 

c) Merubah kebiasaan makan sehari-hari dengan konsumsi 

rendah garam.  

d) Melakukan exercise untuk mengendalikan berat badan 

2) Pencegahan sekunder  

Pencegahan sekunder dikerjakan bila penderita telah 

diketahui menderita hipertensi karena factor tertentu, tindakan 

yang bisa dilakukan berupa:  

a) Pengelolaan secara menyeluruh bagi penderita baik dengan 

obat maupun tindakan-tindakan seperti pencegahan primer  

b) Harus dijaga supaya tekanan darahnya tetap dapat terkontrol 

secara normal atau stabil mungkin  

c) Factor-faktor risiko penyakit jantung iskemik yang lain 

harus dikontrol  

d) Batasi aktivitas 

3) Pencegahan tersier  

Pencegahan tersier adalah pengontrolan darah secara 

rutin: olahraga dengan teratur dan sesuaikan dengan kondisi 

tubuh. Misalnya ibu menyusui anaknya, telah dibuktikan bahwa 

ibu yang menyusui anaknya hanya sedikit yang menderita 
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gangguan kardiovaskular termasuk hipertensi, daripada wanita-

wanita yang tidak menyusui anaknya baik dalam jangka pendek 

dan jangka panjang. Pencegahan hipertensi juga bisa dilakukan 

dengan latihan aerobik karena dapat menurunkan tekanan darah 

5-7 mmHg pada orang dewasa dengan hipertensi. 

Direkomendasikan agar berolahraga dengan frekuensi 3-4 hari 

per minggu selama minimal 12 minggu pada orang dewasa 

dengan hipertensi. 

g. Komplikasi Hipertensi 

Hipertensi yang terjadi dalam kurun waktu yang lama akan 

berbahaya sehingga menimbulkan komplikasi. Hipertensi dapat 

menimbulkan kerusakan organ tubuh, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Beberapa penelitian menemukan bahwa penyebab 

kerusakan organ-organ tersebut dapat melalui akibat langsung dari 

kenaikan tekanan darah pada organ, atau karena efek tidak langsung, 

antara lain adanya autoantibodi terhadap reseptor angiotensin II, stress 

oksidatif, down regulation, dan lain-lain.  

Umumnya, hipertensi dapat menimbulkan kerusakan organ 

tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan organ-

organ yang umum ditemui pada pasien hipertensi adalah (Fandinata, 

Selly, Ernawati, 2020):  

1) Jantung  

a) Hipertrofi ventrikel kiri  
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b) Angina atau infark miokardium  

c) Gagal jantung 

2) Otak  

a) stroke atau transient ishemic attack  

b) Penyakit ginjal kronis  

c) Penyakit arteri perifer  

d) Retinopati  

Hipertensi yang tidak teratasi, dapat menimbulkan komplikasi 

yang berbahaya seperti (Fandinata, Selly, Ernawati, 2020):  

1) Gagal jantung  

Gagal jantung (Congestive heart failure) adalah kondisi 

jantung tidak mampu lagi memompa darah yang dibutuhkan tubuh. 

Kondisi ini terjadi karena kerusakan otot jantung atau sistem listrik 

jantung.  

2) Stroke 

Hipertensi adalah faktor penyebab utama terjadi stroke, 

karena tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan 

pembuluh darah yang sudah lemah menjadi pecah. Bila hal ini 

terjadi pada pembuluh darah otak, maka terjadi pendarahan otak 

yang dapat berakibat kematian. Stroke juga dapat terjadi akibat 

sumbatan dari gumpalan darah yang macet dipembuluh yang sudah 

menyempit. 
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3) Kerusakan ginjal  

Hipertensi dapat menyempitkan dan menebalkan aliran 

darah yang menuju ginjal, yang berfungsi sebagai penyaring kotoran 

tubuh. Dengan adanya gangguan tersebut, ginjal menyaring lebih 

sedikit cairan dan membuangnya kembali kedarah.  

4) Kerusakan pengelihatan  

Hipertensi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di 

mata, sehingga mengakibatkan pengelihatan menjadi kabur atau 

buta. Pendarahan pada retina mengakibatkan pandangan menjadi 

kabur, kerusakan organ mata dengan memeriksa fundus mata untuk 

menemukan perubahan yang berkaitan dengan hipertensi yaitu 

retinopati pada hipertensi. Kerusakan yang terjadi pada bagaian 

otak, jantung, ginjal dan juga mata yang mengakibatkan penderita 

hipertensi mengalami kerusanan organ mata yaitu pandangan 

menjadi kabur. 

h. Penatalaksanaan Hipertensi 

1. Penatalaksanaan non farmakologi/intervensi pola hidup pada 

penderita hipertensi yaitu (Fandinata, Selly, Ernawati, 2020): 

a) Pembatasan konsumsi garam  

Terdapat bukti hubungan antara konsumsi garam dan 

hipertensi. Konsumsi garam berlebih terbukti meningkatkan 

tekanan darah dan meningkatkan prevalensi hipertensi. 

Rekomendasi penggunaan natrium (Na) sebaiknya tidak lebih 
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dari 2 gram/hari (setara dengan 5-6 gram NaCl perhari atau 1 

sendok teh garam dapur). Sebaiknya menghindari makanan 

dengan kandungan tinggi garam.  

b) Perubahan pola makan  

Pasien hipertensi disarankan untuk konsumsi makanan 

seimbang yang mengandung sayuran, kacangkacangan, buah- 

buahan segar, produk susu rendah lemak, gandum, ikan, dan 

asam lemak tak jenuh (terutama minyak zaitun), serta membatasi 

asupan daging merah dan asam lemak jenuh.  

c) Penurunan berat badan dan menjaga berat badan ideal  

Terdapat peningkatan prevalensi obesitas dewasa di 

Indonesia dari 14,8% berdasarkan data Riskesdas 2013, menjadi 

21,8% dari data Riskesdas 2018. Tujuan pengendalian berat 

badan adalah mencegah obesitas (IMT >25 kg/m2), dan 

menargetkan berat badan ideal (IMT 18,5 - 22,9 kg/m2) dengan 

lingkar pinggang <90 cm pada laki-laki dan <80 cm pada 

perempuan. 

d) Olahraga teratur  

Olahraga aerobik teratur bermanfaat untuk pencegahan 

dan pengobatan hipertensi, sekaligus menurunkan risiko dan 

mortalitas kardiovaskular. Olahraga teratur dengan intensitas 

dan durasi ringan memiliki efek penurunan TD lebih kecil 

dibandingkan dengan latihan intensitas sedang atau tinggi, 
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sehingga pasien hipertensi disarankan untuk berolahraga 

setidaknya 30 menit latihan aerobik dinamik berintensitas 

sedang (seperti: berjalan, lari, bersepeda, atau berenang) 5-7 hari 

per minggu.  

e) Berhenti merokok  

Merokok merupakan faktor risiko vaskular dan kanker, 

sehingga status merokok harus ditanyakan pada setiap 

kunjungan pasien dan penderita hipertensi yang merokok harus 

diedukasi untuk berhenti merokok. 

2. Penatalaksanaan farmakologi/obat  penderita hipertensi yaitu: 

Strategi pengobatan yang dianjurkan pada panduan 

penatalaksanaan hipertensi saat ini adalah dengan menggunakan 

terapi obat kombinasi pada sebagian besar pasien, untuk mencapai 

tekanan darah sesuai target. Bila tersedia luas dan memungkinkan, 

maka dapat diberikan dalam bentuk pil tunggal berkombinasi (single 

pill combination), dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan 

pasien terhadap pengobatan. Golongan  obat-obat untuk 

penatalaksanaan  hipertensi atau obat antihipertensi utama yang 

rutin direkomendasikan yaitu: ACEi, ARB, beta bloker, CCB dan 

diuretik. 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: (Unger et al., 2020; Fandinata, Selly, Ernawati, 2020; (Savitri, 2020) ) 
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Faktor risiko BMI tidak dapat 

diubah 

1. Usia 

2. Jenis kelamin 

3. Keturunan/genetik 

Faktor risiko BMI dapat 

diubah: 

1. Pola konsumsi yang salah 

2. Kurang aktivitas fisik dan 

olahraga 

3. Kurang vitamin D dalam darah 

4. Kebiasaan tidur malam 

5. Stres psikis 

 

Body Mass Index 

<18.5 (Underweight) 

18.5 - 24.9 (Normal) 

25.0 - 29.9 (Overweight) 

30.0 -34.9 (Obesity class 1) 

35.5 - 39.9(Obesity class 2) 

≥40.0 (Obesity class 3) 

 

Faktor  hipertensi yang  tidak 

dapat diubah 

1. Usia 

2. Jenis kelamin 

3. Riwayat Keluarga 

 

Faktor hipertensi dapat diubah 

1. Konsumsi garam   

2. Konsumsi lemak berlebih 

3. Kurang Aktivitas Fisik 

4. Merokok dan alkohol 

 

5. Overweight dan Obesitas 
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C. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep penelitian merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang akan diteliti (Hidayat, 2018). 

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti Hubungan Body Mass Index Dengan 

Kejadian Hipertensi Di Dusun Ngablak Desa Sitimulyo Piyungan Bantul 

Yogyakarta. 

 

 

 

  

Dependent variable 

Body Mass Index Hipertensi  

 

 

Keterangan gambar:  

 

: Variabel Independen 

: Variabel Dependen 

: Pengaruh 

Confounding varable 

 

Merokok 

Konsumsi alkohol 

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep Penelitian 

 : Variabel confounding 

Variabel Independen 
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D. Hipotesis Penelitian 

Ha:  Ada hubungan Body Mass Index antara dengan kejadian hipertensi di 

Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. 

H0:  Tidak  ada hubungan antara Body Mass Index dengan kejadian hipertensi 

di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

observasional. Metode penelitian observasional ini bertujuan mengamati 

fenomena alam atau sosial yang terjadi pada responden yang diteliti. Penelitian 

observasional yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analitik dengan 

rancangan atau desain Cross Sectional. Desain penelitian cross sectional 

merupakan suatu penelitian yang mempelajari korelasi antara paparan atau 

faktor risiko (independen) dengan akibat atau efek (dependen), dengan 

pengumpulan data dilakukan bersamaan secara serentak dalam satu waktu 

antara faktor risiko dengan efeknya (point time approach), artinya semua 

variabel baik variabel independen maupun variabel dependen diobservasi pada 

waktu yang sama (Sugiyono et al., 2020).  

Penelitian ini menganalisis tentang variabel dependent yaitu penderita 

hipertensi serta variabel independent atau paparannya yaitu Body Mass Index di 

Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan 

Bantul Yogyakarta pada tanggal 18 bulan Juni 2022. 

  



37 

 

  

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah  keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah 

inferensi/generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan responden yang 

akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti (Sugiyono et al., 2020). 

Populasi penelitian ini adalah responden usia ≥ 30 tahun dengan hipertensi 

yang ada di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta 

sejumlah 59 responden. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono et al., 2020). Sampel dalam penelitian ini orang 

dewasa usia ≥ 30 tahun yang ada di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo 

Piyungan Bantul Yogyakarta. Teknik sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan (Sugiyono et 

al., 2020).  

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah Non probability Sampling yaitu dengan Accidental 

Sampling. Accidental sampling merupakan cara pengambilan sampel secara 

aksidental (accidental) dengan mengambil kasus atau responden yang 



38 

 

  

kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks 

penelitian. (Sugiyono et al., 2020). 

Penentuan kriteria sampel sangat membantu peneliti untuk 

mengurangi bias hasil penelitian. Peneliti memiliki pertibangan dalam 

memilih sampel yaitu berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria 

inklusi merupakan ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi 

yang dapat diambil sebagai sampel, sedangkan kriteria ekslusi adalah ciri-

ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai sampel. Dalam 

penentuan sampel, maka peneliti menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi 

sebagai berikut (National & Pillars, 2018): 

1) Kriteria inklusi adalah memiliki arti semple penelitian yang memenuhi 

syarat sebagai semple. Kriteria inklusi pada penelitian ini antara lain 

sebagai berikut:  

a) Responden hadir saat penelitin 

b) Responden bersedia menjadi sampel 

c) Responden dengan usia ≥ 30 tahun 

d) Reponden Hipertensi derajat 1, derajat 2 atau derajat 3   

e) Responden dengan BMI Underweight, Normal, Overweight, 

Obesity class 1, Obesity class 2, Obesity class 3 

2) Kriteria eksklusi merupakan responden penelitian yang tidak dapat 

mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai responden 

penelitian (Hidayat, 2018) Kriteria eksklusi pada penelitian ini antara 

lain sebagai berikut:  
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a) Responden dengan kehamilan  

b) Responden perokok aktif dan mengkonsumsi alkohol 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel bebas atau variable 

independent merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan (Sugiyono, 2020 p: 81). Pada penelitian ini telah ditentukan 2 

variabel, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau 

dependen. 

1. Variabel Bebas ( Variabel Independent) 

Variabel independen atau bebas adalah variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel lain, apabila variabel independen berubah maka 

dapat menyebabkan variabel lain berubah. Nama lain dari variabel 

independen atau variabel bebas adalah prediktor, risiko, determinan, kausa 

(Sugiyono et al., 2020). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

overwight.  

2. Variabel Terikat (Variabel Dependent) 

Variabel dependen atau terikat adalah merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono et al., 2020). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

hipertensi. 
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3. Variabel Pengganggu (Variabel Confounding) 

Variabel Pengganggu adalah variabel yang mengganggu terhadap hubungan 

antara variabel independent dengan variabel dependen (Notoatmodjo, 

2018). Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah usia, merokok dan 

konsumsi alkohol. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi variabel-variabel yang akan diteliti 

secara operasional di lapangan. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan 

pada pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data 

(National & Pillars, 2018). 

Tabel 3. 1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Alat ukur Hasil Ukur Skala 

Kejadian 

hipertensi   

Tekanan darah tinggi 

responden melebihi 

batas normal dan telah 

didiagnosis oleh 

petugas kesehatan 

dengan nilai TDS ≥140 

mmHg dan/atau TDD 

≥ 90 mmHg  

Sphygmomano

meter ABN dan 

stetoskop ABN 

 

 

1. Hipertensi 1:  

TDS(mmHg): 140-159 

dan/atau 

TDD(mmHg): 90–99 

2. Hipertensi derajat 2: 

160-179 dan/atau 

TDD(mmHg): 100-109 

3. Hipertensi derajat 3: 

180 dan/atau 

TDD(mmHg): 110 

Ordinal 

BMI Pengukuran berat 

badan dengan tinggi 

badan, yaitu berat 

badan dalam kg dibagi 

tinggi badan kuadrat 

dalam m2. BMI 

dianggap sebagai 

indikator kegemukan 

seseorang seiring 

bertambah berat badan. 

1. Timbangan 

badan 

jarum GEA 

120 Kg 

2. Meteran 

Onemed 

dengan 

panjang 

rentang 0-

200 cm. 

1. Underweight : <18.5 

2. Normal: 18.5 - 24.9 

3. Overweight: 25.0-29.9 

4. Obesity class 1: 30.0 -

34.9 

5. Obesity class 2: 35.5 - 

39.9 

6. Obesity class 3: ≥40.0 

Ordinal  

* TDS: Tekanan Darah Sistol 

** TDD: Tekanan Darah Diastol 

Sumber : (WHO, 2021; CDC, 2022) 
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F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena atau variabel baik alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono et al., 

2020). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

Sphygmomanometer dan timbangan badan. Berikut penjelasan tentang 

instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian: 

1. Pada variabel hipertensi instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini 

adalah ABN Blood Pressure Cuff dan Stetoskop ABN dengan kondisi baru 

dan terkalibrsi dengan nomor I-09.042-22030300030A. 

2. Pada penelitian ini alat yang akan digunakan untuk mengukur BMI yaitu 

dengan GEA timbangan badan jarum delux 120 Kg yang terkalibrasi dengan 

nomor 510/257/TC-17/ III/2022 dan meteran Onemed dengan panjang 

rentang 0-200 cm. 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas  

1. Uji Validitas 

Uji validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran 

terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam 

mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur (Yusup, 

2018). 

a. Alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan yaitu meteran. Alat 

ini memiliki akurasi yang sangat tepat untuk mengukur tinggi badan. 

b. Alat yang digunakan untuk mengukur berat badan yaitu timbangan 

badan. Timbangan badan ini memiliki akurasi yang sangat tepat agar 
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dapat terhindar dari pengukuran berat badan yang salah akan 

dilakukanya kalibrasi alat, untuk mendapatkan hasil yang maksimal.  

c. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah yaitu tensimeter 

atau sphygmomanometer. Instrumen pengukuran tekanan darah  telah 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelumnya. 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas  berarti  dapat  dipercaya  Artinya,  instrumen  dapat  

memberikan hasil yang tepat. Alat ukur instrument dikategorikan reliabel  

jika menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan  mempunyai ketetapan  

hasil pengukuran sehingga terbukti  bahwa alat ukur itu benar-benar  dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Uji  reliabilitas  digunakan  untuk 

mengetahui konsiste pengukur  yang digunakan   kah  alat alat  ukur,  apa nsi 

 dapat diandalka diulang  jika  pengukuran  tersebut  dan  tetap  konsisten  n 

-ian ini sudah menggunakan alatUji reabilitas pada penelit .(Yusup, 2018)

ABN Stetoskop  Sphygmomanomete ABN Blood Pressure Cuff,alat seperti 

-09.042-dengan nomor I dengan kondisi baru dan terkalibrsi

timbangan badan jarum 120 Kg yang terkalibrasi , GEA 2030300030A2

17/ III/2022 dan meteran Onemed -dengan nomor kalibrasi 510/257/TC

yang sudah valid untuk mendapatkan  200 cm-dengan panjang rentang 0

kali akan tetap mendapatkan -hasil penelitian dan apabila digunakan berkali

 yang sama.asil h  
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H. Prosedur Penelitian  

1. Tahap Persiapan 

a. Bimbingan judul proposal. 

b. Mengajukan surat permohonan izin studi pendahuluan kepada bagian 

akademik STIKes Madani Yogyakarta dan menyerahkan surat izin studi 

pendahuluan kepada Puskesmas Piyungan Bantul. 

c. Melakukan studi pendahuluan, mengambil data sekunder responden 

hipertensi tertinggi di Kabupaten Bantul. 

d. Melakukan observasi tempat penelitian dan melakukan studi 

pendahuluan pengambilan data primer dengan observasi data rekam 

medis. 

e. Menyusun proposal. 

f. Bimbingan proposal 

g. Ujian seminar proposal dan revisi proposal 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Accept proposal, peneliti mengajukan surat pengantar izin penelitian 

pada Administrasi Akademik STIKes Madani Yogyakarta, berupa surat 

izin penelitian ke Dinas Kesehatan Bantul, dengan nomor 

49/SMY/K/SPm/VI/2022 

b. Mengajukan permohonan ethical clearance untuk melakukan 

penelitian. Surat hasil ethical clearance dengan No.1462/KEP-

UNISA/IV/2022 
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c. Mengajukan surat izin penelitian ke Dinas Kesehatan Bantul. Surat 

balasan ijin penelitian dengan nomor: 070/3571 

d. Tahapan pertama yang dilakukan sebelum memulai penelitian adalah 

menjelaskan kepada para calon responden mengenai penelitian, serta 

kontribusi responden dalam penelitian dengan cara demonstarasi. 

Responden yang setuju dengan cara menandatangani lembar 

persetujuan dan memenuhi kriteria inklusi, menjadi sampel penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara: 

1) Meminta responden untuk mengisi lembar kerja yang diberikan 

dengan identitas pribadi, riwayat keluarga, dan riwayat penyakit 

2) Melakukan pengukuran berat badan dalam satuan kilogram (kg) 

3) Melakukan pengukuran tinggi badan dalam satuan sentimeter (cm) 

4) Melakukan pengukuran tekanan darah dalam millimeter raksa 

(mmHg). Memastikan alat telah terkalibrasi dan mengukur dalam 

keadaan rileks dan nyaman: hindari konsumsi kafein, olahraga, 

merokok 30 menit sebelum pengukuran. Pastikan posisi duduk, 

telapak kaki menapak  pada lantai, punggung disandarkan dan 

lengan tangan diletakan diatas meja/kursi atau tidak menggantung. 

Pengukuran dilakukan 2 kali dengan memberi jaraka 1 menit 

sebelum pengukuran berikutnya. 

5) Penghitungan BMI dan interpretasi hasilnya. 

6) Menuliskan seluruh data pengukuran dan penghitungan pada lembar 

kerja. 



45 

 

  

3. Tahap akhir  

a. Pengolahan data dan analisis data. Data yang sudah terkumpul diolah 

menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) dan 

kemudian dianalisis secara statistik meliputi analisis deskriptif yang 

menyajikan data-data IMT dan hipertensi dalam bentuk tabel dan grafik 

distribusi, lalu data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis secara 

analitik untuk menguji hipotesis.  

b. Penyusunan laporan hasil penelitian dan pembahasan. 

c. Menyusun laporan skripsi 

d. Menyusun naskah publikasi sesuai gaya selingkung jurnal JKKM edisi 

Desember 2022  

e. Ujian hasil penelitian. 

I. Analisa Data dan Pengolahan 

1. Analisa data 

Analisa data adalah mengelompokan data berdasarkan variable dan 

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data setiap variabel, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono et al., 2020). 

a. Analisa univariat  

Analisa yang dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian. 

Analisis univariat bertujuan menjelaskan atau mendiskripsikan 

karateristik responden setiap variabel penelitian meliputi mean, median, 
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modus, data, demografi, distribusi dari tiap variabel (Notoatmodjo, 

2018). Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

responden meliputi umur, jenis kelamin, dan pekerjaan pada responden.  

b. Analisa bivariat 

Analisa bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua 

variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 

2018). Dalam penelitian ini, analisis bivariat digunakan untuk 

mengetahui hubungan Body Mass Index dengan kejadian hipertensi 

pada responden di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul 

Yogyakarta dengan menggunakan uji statistik. Uji statistik yang 

digunakan yaitu analisis non-parametrik untuk menganalisi hubungan 

Body Mass Index dengan kejadian hipertensi dengan menggunakan 

sistem komputerisasi SPSS dengan Uji korelasi spearmen rank dengan 

nilai kepercayaan 95% value 0,05. Jika nilai sign >0,05 maka data 

tersebut tidak ada hubungan dan jika nilai sign <0,05 maka ada 

hubungan antara kedua variabel tersebut.  

2. Pengelohan data 

Menurut Hidayat, (2018) langkah-langkah pengolahan data dengan 

komputer sebagai berikut (Hidayat, 2018): 

a. Editing  

Editing dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data yang 

sudah diperoleh. Editing dilakukan langsung setelah mendapat data dari 
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responden sehingga bila terdapat kesalahan dan kekurangan data dapat 

segera ditanyakan kembali.  

b. Coding  

Setelah semua data terkumpul dilakukan peng "kodean" atau 

"coding", yakni pengubahan data berbentuk kalimat atau huruf menjadi 

data angka atau bilangan. Dalam penelitian ini data yang terkumpul 

diberi kode sebagai berikut:  

1) Body mass index diberi kode:  

a) Diberi kode 1 jika Underweight : <18.5 

b) Diberi kode 2  jika Normal: 18.5 - 24.9 

c) Diberi kode 3 jika Overweight: 25.0 - 29.9 

d) Diberi kode 4  jika Obesity class 1: 30.0 -34.9 

e) Diberi kode 5  jika Obesity class 2: 35.5 - 39.9 

f) Diberi kode 6  jika Obesity class 3:  ≥40.0 

2) Kejadian hipertensi diberikan kode:  

a) Diberi kode 1 jika Hipertensi 1: TDS=140-159 dan/atau TDD= 

90–99 mmHg 

b) Diberi kode 2 jika Hipertensi derajat 2: TDS= 160-179 dan/atau 

TDD= 100-109 mmHg 

c) Diberi kode 3 jika Hipertensi derajat 3= TDS 180 dan/atau 

TDD:= 110 mmHg 

3) Jenis kelamin 

a) Diberi kode 1 jika responden laki- laki 
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b) Diberi kode 2 jika responden perempuan 

4) Usia  

a) Diberi kode 1 jika usia 30-44 tahun  

b) Diberi kode 2 jika usia 45- 54 tahun  

c) Diberi kode 3 jika usia 55-65 tahun 

d) Diberi kode 4 jika usia 66-74 tahun 

e) Diberi kode 5 jika usia 75-90 tahun 

5) Pekerjaan  

a) Diberi kode 1 jika Tani  

b) Diberi kode 2 jika Ibu Rumah Tangga (IRT) 

c) Diberi kode 3 jika Pedagang 

d) Diberi kode 4 jika Buruh 

c. Entri  

Proses pengisian data atau memasukkan data dalam bentuk 

“kode” (angka dan huruf) ke dalam kolom sesuai dengan jawaban 

masing- masing pertanyaan pada program atau “software” komputer. 

Memasukkan data yang diperoleh dengan menggunakan SPSS for 

Window Release 16.0.  

d. Tabulating  

Pengelompokkan data ke dalam tabel yang dibuat sesuai dengan 

maksud dan tujuan penelitian agar mudah dibaca oleh orang lain. Data 

juga disajikan dalam bentuk narasi. 
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J. Etika Penelitian 

Etika dalam penelitian menunjukkan pada prinsip-prinsip etis yang 

diterapkan dalam kegiatan penelitian, dari proposal penelitian sampai dengan 

publikasi hasil penelitian (Sugiyono et al., 2020). Peneliti melakukan etika 

clearance di UNISA Yogyakarta dengan No.1462/KEP-UNISA/IV/2022. 

Peneliti dalam melaksanakan penelitin menerapkan sikap ilmiah dan 

menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika penelitian. Oleh 

karena itu, semua penelitian yang melibatkan manusia sebagai responden 

penelitian harus menerapkan empat prinsip dasar etika penelitian, yaitu: 

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Informed Consent adalah bentuk dari suatu persetujuan antara 

peneliti dan responden yaitu dengan memberikan lembar persetujuan 

kepada responden. Dalam memberikan lembar persetujuan peneliti lebih 

dahulu memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian. 

Reponden yang bersedia menandatangani lembar persetujuan dan 

memberikan kebebasan pada responden untuk memilih. 

2. Menghormati atau Menghargai Responden (Respect For Person). 

Dalam menghormati dan menghargai orang perlu memperhatikan 

beberapa hal, yaitu: 

a. Peneliti memperhatikan dan mempertimbangkan secara mendalam 

terhadap kemungkinan bahaya dan penyalahgunaan penelitian. 

b. Peneliti memperhatikan perlindungan terhadap responden penelitian 

yang rentan terhadap bahaya. 
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3. Mengormati privasi dan kerahasiaan responden penelitian (respect for 

privacy and confidentiality)  

Responden dalam penelitian ini memiliki hak untuk mendapatkan 

dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu untuk memberikan 

informasi. Peneliti tetap menjamin privasi responden pada saat responden 

memberikan informasi yang bersifat pribadi dan menjaga kerahasiaan 

informasi pribadi dari responden terkait sikap, tingkah laku, dan pendapat 

responden. Peneliti memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada 

responden tentang tujuan, manfaat, prosedur, resiko serta keuntungan dari 

penelitian yang dilakukan. Responden setelah mendapatkan penjelasan dari 

peneliti, kemudian responden yang bersedia diberikan informed consent 

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. 

4. Manfaat (Beneficence). 

Penelitian memperhatikan prinsip kenyamanan dalam semua 

prosedur dan tindakan yang dilakukan pada responden  dan tidak merugikan 

bagi responden. Dalam penelitian responden mendapatkan hasil informasi 

pemeriksan lengkap yang telah dilaksanakan.   

5. Keadilan (Justice) 

Peneliti dalam melaksanakan kegiatannya tidak membedakan 

bedakan responden dengan memperhatikan prinsip keadilan. Semua 

responden yang telah ditentukan berdasarkan kriteria inklusi diperlakukan 

sama dengan responden lainnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kecamatan Piyungan merupakan salah satu dari 17 kecamatan di 

Kabupaten Bantul, terdiri dari 3 desa yaitu Desa Sitimulyo, Desa Srimulyo dan 

Desa Srimartani. Desa Sitimulyo terdiri dari 21 dusun diantaranya adalah dusun 

ngablak. Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Ngablak, wilayah kerja 

puskesmas piyungan. Desa Sitimulyo berjarak 11 km dari pusat kota Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Tipologi dari Desa Sitimulyo ini berupa daerah 

persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, pertambangan, kerajinan 

dan industri kecil, industri besar dan sedang, serta jasa dan perdagangan. Dusun 

Ngablak terdiri dari 962 jumlah jiwa, 370 jumlah KK dan 5 Rukun Tetangga 

(RT) yang masing-masing dikepalai oleh seorang Ketua RT. Kelima RT 

tersebut adalah RT 01 Ngablak Kidul , RT 02 Ngablak Lor , RT 03 Bendo, RT 

04 Watu Gender, RT 05 Mendit. 

Penelitian ini dilakukan di Dukuh Ngablak pada acara posyandu. 

Adapun acara posyandu dilakukan dalam 1 bulan sekali yang dipandu oleh 

kader posyandu dan Ibu Dukuh Ngablak tersebut. Dari data wawancara yang 

dilakukan dengan Kepala Dukuh di dapatkan bahwa hipertensi merupakan 

kejadian yang sering dialami oleh masyarakat didukuh tersebut. Banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui tentang gejala dan penyebab dari hipertensi 

yang dialami. Upaya yang dilakukan puskesmas piyungan adalah membuat 

program Gertak Chinta (Gerakan Terpadu Cegah Hipertensi Kita). Gertak 
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Chinta adalah merupakan program inovasi yang dicetuskan Puskesmas 

Piyungan untuk menanggulangi dan mencegah bertambahnya penderita 

Hipertensi. 

B. Hasil  

1. Karakteristik Responden 

Gambaran karakteristik dasar responden berdasarkan usia, jenis 

kelamin, dan pekerjaan pada responden dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4. 1 Karakteristik Dasar Responden Di Dusun Ngablak, Desa 

Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta 

No  Variabel Frekuensi (n) Persentase (%) 

1. Usia 30-44 tahun 6 20,0 

 45-54 tahun 3 10,0 

 55-65 tahun 5 16,7 

 66-74 tahun 12 40,0 

 75-90 tahun 4 13,3 

 
 

Total 30 100 

2. Jenis Kelamin Laki-laki 4 13.3 

 Perempuan 26 86.7 

  Total 30 100 

3. Pekerjaan Tani 4 13.3 

 IRT 11 36.7 

 Pedagang 9 30.0 

 Buruh 6 20.0 

 
 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden 

terbanyak berusia 66-74 tahun dengan jumlah 12 (40.0%) responden. 

Jumlah responden jenis kelamin terbanyak ialah perempuan sebanyak 26 

(86,7%) responden, sedangkan yang memiliki jenis kelamin laki-laki 
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sebanyak 4 (13,3%) responden dan mayoritas pekerjaan responden sebagai 

Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 11 (36,7%) responden.  

2. Gambaran Body Mass Index Pada Responden Hipertensi di Dusun Ngablak 

Tabel 4. 2 Distribusi Body Mass Index pada Responden Hipertensi  

di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta 

Gambaran BMI Frekuensi (n) Persentase (%) 

Underweight 2 6.7 

Normal 11 36.7 

Overweight 13 43.3 

Obesity class 1 4 13.3 

Obesity class 2 0 0 

Obesity class 3 0 0 

Total 30 100.0 

Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa frekuensi BMI tertinggi ialah 

overweight sebanyak 13 (43,3%) responden dan yang terendah underweight 

sebanyak 2 (6,7%) responden. 

3. Gambaran Kejadian Hipertensi pada Responden di Dusun Ngablak 

Tabel 4. 3 Distribusi Kejadian Hipertensi pada Responden di Dusun 

Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta 

Gambaran 

Hipertensi 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Hipertensi 1 19 63.3 

Hipertensi 2 7 23.3 

Hipertensi 3 4 13.3 

Total 30 100.0 

Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan data Tabel 4.3 dapat disimpulkan hasil pemeriksaan 

sebagian besar menderita hipertensi 1 yaitu 19 (63.3%) responden dan 

terendah Hipertensi 3 sebanyak 4 (13,3%) responden. 
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4. Analisis korelasi 

Berdasarkan hasil pengukuran data BMI dan tekanan darah terhadap 

30 responden dalam penelitian ini, dilakukan analisa data untuk mengetahui 

hubungan antara kedua variabel tersebut. Analisa data tersebut dilakukan 

dengan metode Spearmen Rank. Tabulasi silang antara kedua variabel dapat 

dilihat dalam Tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 Tabulasi Silang Antara Body Mass Index  dengan Hipertensi 

   Tekanan Darah 
Total 

   HT 1 HT 2 HT3 

Body  Underweight Jumlah 0 1 1 2 

Mass  Total .0% 3.3% 3.3% 6.7% 

Index Normal Jumlah  7 1 3 11 

  Total 23.3% 3.3% 10.0% 36.7% 

 Overweight Jumlah 8 5 0 13 

  Total 26.7% 16.7% .0% 43.3% 

 Obesity  

class 1 

Jumlah 
4 0 0 4 

  Total 13.3% .0% .0% 13.3% 

Total Jumlah 19 7 4 30 

 Total 63.3% 23.3% 13.3% 100% 

*HT: Hipertensi 

Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.4. responden penelitian dengan BMI terbanyak 

yaitu overweight sebanyak 13 (43,3%) responden dan hipertensi terbanyak 

yaitu hipertensi 1 sebanyak 19 (63,3%) responden. Jumlah hipertensi 1 

terbanyak mengalami overweight 8 (26,7%) responden, dan hipertensi 2 

terbanyak mengalami overweight sebanyak 5 (16.7%) reponden sedangkan 

hipertensi 3 terbanyak normal 3 (10,0%) reponden. 
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5. Analisis Korelasi 

Tabel 4. 5 Analisis Korelasi Tekanandarah Dengan Body Mass Index 

 r ρ value n 

Body Mass Index 

Tekanan Darah 
-.370* 0,04 30 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan uji korelasi rank spearmen Tabel 4.5  diketahui bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara Body Mass Index dengan Hipertensi 

yaitu ρ = 0,04 (ρ <0,05) dan tingkat kekuatan hubungan -0,370 atau cukup, 

dengan angka koefisien korelasi bernilai negatif atau hubungan antara 

variable tidak searah. 

C. Pembahasan  

1. Gambaran Hipertensi Di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul 

Yogyakarta 

Hipertensi merupakan kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah 

terhadap dinding arteri pembuluh darah utama dalam tubuh melebihi batas 

normal. Banyak dari Sebagian orang mengalami hipertensi dengan tanpa 

gejala yang dialami (Fandinata, Selly, Ernawati, 2020). Menurut kemenkes 

RI pada tahun 2019,  Penyebab hipertensi dibedakan hipertensi 

essensial/primer atau tidak diketahui penyebabnya 90% dan hipertensi 

sekunder atau penyebabnya dapat ditemtukan 10%. Hipertensi memiliki 

faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi termasuk riwayat keluarga 

hipertensi, usia di atas 65 tahun dan penyakit penyerta seperti diabetes atau 

penyakit ginjal. Adapun faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu diet 
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tidak sehat (konsumsi natrium berlebihan, diet tinggi lemak jenuh dan lemak 

trans, rendahnya asupan buah dan sayuran), aktivitas fisik, konsumsi 

tembakau, alkohol, dan BMI yang berlebih (Kemenkes RI, 2019). 

Berdasarkan data yang telah didapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar rentang umur responden 66-74 tahun sebanyak 12 (40.0%) responden. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yulnefia, 

(2020) di Kota Pekanbaru, yang menunjukkan responden hipertensi  

terbanyak  berdasarkan  usia  ialah    60-74    tahun    sebanyak    25 (40,9%) 

pasien. Semakin bertambahnya usia seseorang risiko terkena hipertensi 

akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena kondisi alamiah pada tubuh 

yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah dan hormon. Fungsi dari 

organ juga semakin menurun dengan bertambahnya usia. Semakin 

bertambahnya usia, risiko terkena hipertensi lebih besar sehingga prevalensi 

dikalangan usia lanjut cukup tinggi. Arteri kehilangan elastisitas atau 

kelenturan serta tekanan darah meningkat seiring dengan bertambahnya usia 

(Ekarini et al., 2020). 

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 26 (86,7%) responden dibandingkan laki laki.  

Penelitian ini sesuai dengan penelitian  Abineno et al., (2021) di Desa 

Ponain yang menujukan bahwa jenis kelain mayoritas responden hipertensi 

adalah perempuan dengan jumlah 61 (55,5%) responden. Tingkat hipertensi 

meningkat setelah menopause ketika kadar estrogen turun.  Hal ini 

menunjukkan estrogen mungkin memiliki efek perlindungan vaskular pada 
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wanita premenopause.  Estrogen berperan dalam homeostasis endotel 

melalui aksinya pada reseptor vaskular, kardiomiosit, dan otak.  Estrogen 

menyebabkan vasodilatasi endotel melalui upregulasi jalur oksida nitrat dan 

penghambatan atau down-regulasi aktivitas sistem simpatis dan renin-

angiotensin system (RAS), serta produksi endotelin.  Estrogen mengurangi 

stres oksidatif melalui generasi spesies oksigen reaktif yang lebih rendah 

dan meningkatkan produksi antioksidan dan juga mengurangi peradangan 

melalui penghambatan gen pro-fibrotik dan stimulasi neoangiogenesis.  

Oleh karena itu, kadar estrogen yang lebih rendah setelah menopause 

sebagian dapat menjelaskan kepatuhan arteri yang lebih rendah dan 

peningkatan risiko hipertensi pada wanita yang lebih tua (Abramson, B. L. 

et al., 2018). 

Hasil data lapangan sebagian besar sampel yaitu ibu rumah tangga 

(IRT) 36,7%, dimana memiliki aktivitas fisik yang kurang. Penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Marleni, (2020) di Palembang yang menunjukkan 

bahwa lebih banyak responden dengan aktivitas fisik ringan dengan hasil 

sebanyak 51 (58,0%) responden. Aktivitas fisik sangat mempengaruhi 

stabilitas tekanan darah. Pada orang yang tidak aktif melakukan kegiatan 

fisik cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. Hal 

tersebut mengakibatkan otot jantung bekerja lebih keras pada setiap 

kontraksi. Makin keras usaha otot jantung dalam memompa darah, makin 

besar pula tekanan yang dibebankan pada dinding arteri sehingga 

meningkatkan tahanan perifer yang menyebabkan kenaikkan tekanan darah. 
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Kurangnya aktifitas fisik juga dapat meningkatkan risiko kelebihan berat 

badan yang akan menyebabkan risiko hipertensi meningkat (Herawati et al., 

2020). 

2. Gambaran Body Mass Index pada orang dengan hipertensi di Dusun 

Ngablak, Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. 

BMI adalah alat skrining/indeks sederhana untuk mengetahui 

rentang berat badan ideal dan memprediksi kesehatan tubuh, digunakan 

untuk mengklasifikasikan kondisi underweight (<18.5), normal (18.5 - 

24.9), overweight (25.0-29.9), obesity class 1 (30.0 -34.9), obesity class 2 

(35.5 - 39.9), obesity class 3 (≥40.0) pada seseorang berdasarkan berat dan 

tinggi badan (Overweight & Obesity  CDC, 2022). Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa karakteristik frekuensi BMI tertinggi ialah 

overweight sebanyak 13 (43,3%) responden. Hasil yang sama juga 

ditemukan oleh Kurniawan et al., (2021)  di Jawa Timu tentang BMI 

menunjukan bahwa lebih banyak pasien kelebihan berat badan (overweight) 

42,3% responden. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Herdiani, (2019) di Surabaya pada tahun 2019 tentang 

Hubungan IMT dengan Hipertensi yang menunjukkan bahwa presentase 

terbanyak yaitu  obesitas I sebanyak 29,8% orang. 

BMI diatas normal (overweight atau obesity) meningkatkan risiko 

terjadinya hipertensi karena makin besar massa tubuh, makin banyak pula 

suplai darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan nutrisi ke 

jaringan tubuh. Hal ini mengakibatkan volume darah yang beredar melalui 
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pembuluh darah akan meningkat, sehingga tekanan pada dinding arteri 

menjadi lebih besar. Kelebihan berat badan juga meningkatkan frekuensi 

denyut jantung dan kadar insulin dalam darah. Peningkatan kadar insulin 

menyebabkan tubuh menahan natrium dan air (Tiara, 2020). 

3. Analisis hubungan antara body mass index dan kejadian hipertensi 

Analisa terhadap tabulasi silang antara BMI dan kejadian hipertensi 

menggunakan metode Spearman menunjukkan p = 0,044 (p>0,05) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara BMI dan 

kejadian hipertensi. Hasil penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang 

dilakukan di Jawa Timur pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara BMI dengan kejadian hipertensi. Pada 

penelitian tersebut didapati nilai p value pada analisis Spearman sebesar p 

= 0,001 (p<0,05).  

Menurut  WHO, (2022) peningkatan BMI merupakan faktor risiko 

utama untuk penyakit tidak menular seperti hipertensi, karena makin besar 

massa tubuh, makin banyak pula suplai darah yang dibutuhkan untuk 

memasok oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Hal ini mengakibatkan 

volume darah yang beredar melalui pembuluh darah akan meningkat, 

sehingga tekanan pada dinding arteri menjadi lebih besar (Tiara, 2020). 

Terdapat pula hasil penelitian yang berbeda dengan hasil penelitian 

ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin di Puskesmas 

Gunung Lingkas, Keltara Tarakan pada tahun 2019, dimana menunjukkan 

hasil dari pengolahan data IMT terhadap tekanan darah sistolik dan diastolik 
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dengan nilai p=0,961 dan p=0,540 tidak ada hubungan antara IMT dengan 

tekanan darah sistolik dan diastolik pada penderita hipertensi. Hasil tersebut 

dapat disebabkan oleh karena hipertensi merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh kausa multifaktorial dan BMI merupakan salah satunya 

(Baharuddin, 2019).  

4. Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat 

beberapa kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu: 

a. Keterbatasan alat yang digunakan, menggunakan pengukur tinggi badan 

hanya 1 untuk seluruh responden. 

b. Peneliti tidak dapat berbahasa jawa sehingga memerlukan asisten dalam 

melakukan wawancara ketika penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari paparan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan: 

1. Hasil uji analisis hubungan body mass index dengan kejadian hipertensi 

mempunyai nilai p value 0,044 yang  artinya Ha diterima dan H0 ditolak 

dan tingkat kekuatan hubungan -0,370 atau cukup, dengan angka 

koefisien korelasi bernilai negatif atau hubungan antara variable tidak 

searah. 

2. Kejadian hipertensi tertinggi ditemukan pada hipertensi 1 yaitu 19 

responden (63.3%).  

3. Body Mass Index  tertinggi ialah overweight sebanyak 13 orang (43,3%). 

B. Saran 

Berdasaarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini 

maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi STIKes Madani/ Bagi ilmu keperawatan 

Perlu pelayanan pengembangan/aplikasi keperawatan komunitas 

yang lebih baik, terutama dalam hal pemberian informasi secara struktur 

kepada masyarakat kaitannya dengan pencegahan hipertensi. Dalam 

rangka meningkatkan asuhan keperawatan yang diberikan bukan hanya 

dari aspek fisik namun dalam hal Pendidikan kesehatan. 

2. Bagi Petugas Kesehatan 

Penyuluhan mengenai keadaan body mass index dan tekanan 

darah sebaiknya lebih ditingkatkan dalam masyarakat luas, sehingga 
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masyarakat sadar untuk melakukan pola hidup seimbang dan memiliki 

inisiatif untuk secara rutin memeriksakan keadaan dirinya untuk 

mengantisipasi terjadinya penyakit tersebut maupun deteksi dini jika 

sudah terkena. 

3. Bagi Masyarakat 

Bagi para kader posyandu dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang body mass index terhadap kejadian hipertensi. 

4. Bagi Peneliti Setelahnya 

Bagi peneliti setelahnya yang akan melakukan penelitian terkait 

faktor risiko hipertensi yaitu body mass index pada masyarakat agar 

mengembangkan penilitian korelatif faktor lain yang dapat di jadikan 

kesatuan faktor yang lengkap dan melakukan penelitian dengan ketelitian 

yang lebih, terutama dalam hal pengukuran variabel - variabel terkait dan 

wawancara dengan responden, sehingga hasil data yang didapatkan 

semaksimal mungkin menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 
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LAMPIRAN  



 

  

Lampiran  1 : Surat Izin Studi Pendahuluan 

 

  



 

  

Lampiran 2 : Lembar Persetujuan Menjadi Responden 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(Inform Consent) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama (inisial) : .............................................................................................. (L/ P)  

Umur  : ................................................................................... 

Alamat  : ................................................................................... 

 

Saya bersedia ikut serta dalam penelitian ini, setelah mendapatkan keterangan 

secukupnya serta mengetahui tentang manfaat penelitian yang berjudul “Hubungan 

Body Mass Index dengan Kejadian Hipertensi Di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo 

Piyungan Bantul Yogyakarta”. Keterlibatan saya dalam penelitian ini bersifat 

sukarela dan tidak ada keterpaksaan dari pihak manapun, maka dengan 

menandatangani atau memberikan cap ibu jari pada surat persetujuan ini, berarti 

saya menyatakan bersedia menjadi responden, dengan catatan apabila sewaktu-

waktu saya merasa dirugikan dalam bentuk apapun, saya berhak membatalkan 

perjanjian persetujuan ini. 

 

Yogyakarta,_____/_____/ 2022 

 

Peneliti       Responden 

 

Nur Aini      (Tanda tangan/cap jempol) 

 

 

 



 

  

Lampiran  3 : Lembar Data Responden 

Data Responden 

 

Nama (inisial)  : .............................................................................................. 

Jenis Kelamin  : .............................................................................................. 

Berat Badan  : .............................................................................................. 

Tinggi Badan  : .............................................................................................. 

TTL    : .............................................................................................. 

Pekerjaan/aktivitas : .............................................................................................. 

 Tani 

IRT (Ibu Rumah Tangga) 

Pedagang 

Buruh 

 

Data Tambahan  

Tekanan darah saat  pengukuran : ......................................................................... 

 

 

  



 

  

Lampiran  4 : Lembar Observasi 

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Juni 2022 

Waktu  : 09.00 - Selesai 

Tempat  : Dukuh Ngablak 

Acara  : Posyandu Balita, Usia Produktif Dan Lansia  

 

No Nama (inisial) 
L/ 

P 
Umur TD BB TB IMT Keterangan 

1. Lasmi P 44 140/90 51 150 22,6 Normal + HT1 

2. Rianti  P 54 140/80 58 144 28,0 Overweight+HT1 

3.  Sarlina P 30 150/100 78 152 33,76 Obes+ HT1 

4.  Payinem P 53 140/80 50 150 22,2 Normal + HT1 

5. Kasiati  P 50 150/80 63 153 26,92 Overweight+HT1 

6. Yuli P 32 170/100 65 150 28,88 Overweight+HT2 

7. Sunarti P 65 180/95 58 154 24,47 Normal+HT3 

8.  Muhadi L 70 180/80 37 136 20,1 Normal+HT3 

9. Mento utomo P 63 150/90 55 144 26,57 Overweight+HT1 

10. Puji Rahayu P 35 150/90 72 157 29,26 Overweight+HT1 

11. Mujilah P 32 170/90 60 150 26,66 Overweight+HT2 

12. Mariyatun  P 40 160/100 53 146 25,2 Overweight+HT2 

13. Sumiyem  P 46 150/90 70 150 31,11 Obes1+HT1 

14.  Sokinem P 66 150/80 72 155 30 Obes1+HT1 

15. Tukirah P 62 150/85 54 137 28,87 Overweight+HT1 

16. Nurhayati  P 30 140/80 67 160 26,17 Overweight+HT1 

17. Rinem P 60 140/80 50 154 21,09 Normal + HT1 

18. Warsinah P 65 155/80 44 150 19,55 Normal + HT1 

19. Nurhidayah P 37 145/100 68 156 27,98 Overweight+HT1 

20. Mujiono  L 60 160/90 44 158 17,67 Underweight+HT2 

21. Tukirah  P 65 185/95 57 157 23,17 Normal + HT3 

22. Sibun L 65 140/80 44 150 19,55 Normal + HT1 

23. Tukiyem P 60 155/80 66 140 31,42 Obes1+HT1 

24. Tukirah  P 62 140/90 48 146 22,53 Normal+HT1 

25. Tuginem P 50 160/95 67 150 29,77 Overweight+HT2 

26. Madirjo  L 70 140/70 40 145 19,04 Normal+HT1 

27. Harto Utomo L 63 160/90 51 150 22,66 Normal+HT2 

28. Sokiem  P 76 185/80 35 140 17,85 Underweight+HT3 

29. Ana  P 30 140/90 81 155 33,75 Obes1+HT1 

30 Sumarsih P 62 170/100 67 150 29,77 Overweight+HT2 

31         

32         

 

 

 



 

  

NILAI NORMAL 

1. Hipertensi 1:  

TDS(mmHg): 140-159 dan/atau 

TDD(mmHg): 90–99 

2. Hipertensi derajat 2: 160-179 dan/atau 

TDD(mmHg): 100-109 

3. Hipertensi derajat 3: 180 dan/atau TDD(mmHg): 110 

1. Underweight : <18.5 

2. Normal: 18.5 - 24.9 

3. Overweight: 25.0-29.9 

4. Obesity class 1: 30.0 -34.9 

5. Obesity class 2: 35.5 - 39.9 

6. Obesity class 3: ≥40.0 

 

Jumlah IMT 

Underweight :  

Normal :   

Overweight : 

Obesity class 1 :  

Obesity class 2 : 

Obesity class 3 : 

Jumlah 

Hipertensi derajat 1: 

Hipertensi derajat 2: 

Hipertensi derajat 3:  



 

  

Lampiran 6 : Rencana Anggaran Penelitian 

NO  KEGIATAN  
BAHAN DAN 

ALAT  
BIAYA 

1.  Studi Pendahuluan  
Adminitrasi dan 

transportasi  
Rp. 50.000,00 

2.  
Penyusunan proposal 

skripsi  

Percetakan dan 

penggandaan  
Rp. 50.000,00 

3.  Seminar proposal skripsi  
Percetakan dan 

penggandaan  
Rp. 50.000,00 

4.  Revisi proposal skripsi  
Percetakan dan 

penggandaan  
Rp. 150.000,00 

5  
Persiapan penelitian 

(sovenir) 

Percetakan dan 

penggandaan  
Rp. 300.000,00 

6.  Pelaksanaan penelitian  
Transportasi dan 

akomodasi  
Rp. 300.000,00 

7.  Pengolahan data  -  - 

9.  Laporan skripsi  
Percetakan dan 

penjilidan  
Rp. 200.000,00 

10.  Sidang skripsi  

Percetakan, 

penjilidan, 

dan konsumsi  

Rp. 200.000,00 

11.  Revisi laporan skripsi  
Percetakan dan 

penjilidan  
Rp. 100.000,00 

12.  Biaya tak terduga  Kompensasi souvenir  Rp. 300.000,00 

13.  Ethical clearance  
Adminitrasi dan 

transportasi  
Rp. 200.000,00 

Total Rp. 1.900.000 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 : Jadwal Penelitian  

No Kegiatan 
Waktu 

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1. Penyusunan Proposal Skripsi                             

2. Seminar Proposal Skripsi                             

3. Revisi Proposal Skripsi                             

4. Perijinan Penelitian                             

5. Pengurusan Ethical Clearance                             

6. Pelaksanaan Penelitian                             

7. Pengolahan Data                             

8. Laporan Skripsi                             

9. Sidang Skripsi                             

10. Revisi Laporan Skripsi                             

 

 

 

 



 

 

 Lampiran 7 : Perizinan Penelitian 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

  



 

  

 

SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN 

Hal  : Balasan      Piyungan, 17 Juni 2022 

Kepada 

Yth. Ketua STIKes Madani 

Di Yogyakarta 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokatu. 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Tukiman, S.H 

Alamat  : Ngablak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul 

Jabatan  : Kepala Dusun Ngablak 

 

Menerangkan bahwa, 

Nama  : Nur Aini 

NIM  : M18010021 

Mahasiswi : STIKes Madani Yogyakarta 

Telah kami setujui untuk melakukan penelitian di Dusun Ngablak sebagai syarat 

penyusunan skripsi dengan judul “Hubungan Body Mass Index dengan Kejadian 

Hipertensiِ Diِ Dusunِ Ngablak,ِ Desaِ Sitimulyoِ Piyunganِ Bantulِ Yogyakarta”. 

Demikian surat ijin ini kami berikan, untuk dapat dilaksanakan dan digunakan sebagaimana  

mestinya.  

 

Sitimulyo, 17 Juni 2022 

Kepala Dukuh 

 

 

Tukiman, S.H 

  



 

  

Lampiran 8 : Kelaikan Etik 

 

 

 



 

  

Lampiran 9: Hasil Kalibrasi Alat 

 



 

  

 



 

  

 

 



 

  

Lampiran 10 : Laporan Hasil SPSS 

Frequency Table 

 

Usia Responden 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30-44 6 20.0 20.0 20.0 

45-54 3 10.0 10.0 30.0 

55-65 5 16.7 16.7 46.7 

66-74 12 40.0 40.0 86.7 

75-90 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 4 13.3 13.3 13.3 

Perempuan 26 86.7 86.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

Pekerjaan Responden 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tani 4 13.3 13.3 13.3 

IRT 11 36.7 36.7 50.0 

Pedagang 9 30.0 30.0 80.0 

Buruh 6 20.0 20.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 



 

  

Frequencies 

Tekanan Darah 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Hipertensi 1 19 63.3 63.3 63.3 

Hipertensi 2 7 23.3 23.3 86.7 

Hipertensi 3 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 

 

Body Mass Index  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Underweight 2 6.7 6.7 6.7 

Normal 11 36.7 36.7 43.3 

Overweight 13 43.3 43.3 86.7 

Obesity class 1 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

  



 

  

Crosstabs 

Body Mass Index  * Jenis Kelamin Crosstabulation 

   Jenis Kelamin 

Total    Laki-Laki Perempuan 

Body Mass Index  Underweight Count 1 1 2 

% within Body Mass Index  50.0% 50.0% 100.0% 

% within Jenis Kelamin 25.0% 3.8% 6.7% 

% of Total 3.3% 3.3% 6.7% 

Normal Count 3 8 11 

% within Body Mass Index  27.3% 72.7% 100.0% 

% within Jenis Kelamin 75.0% 30.8% 36.7% 

% of Total 10.0% 26.7% 36.7% 

Overweight Count 0 13 13 

% within Body Mass Index  .0% 100.0% 100.0% 

% within Jenis Kelamin .0% 50.0% 43.3% 

% of Total .0% 43.3% 43.3% 

Obesity class 1 Count 0 4 4 

% within Body Mass Index  .0% 100.0% 100.0% 

% within Jenis Kelamin .0% 15.4% 13.3% 

% of Total .0% 13.3% 13.3% 

Total Count 4 26 30 

% within Body Mass Index  13.3% 86.7% 100.0% 

% within Jenis Kelamin 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 13.3% 86.7% 100.0% 

 
 

  



 

  

Frequencies 

 

Statistics 

 

  INDEX MASA 

TUBUH 

TEKANAN DARAH 

DIASTOLIK 

TEKANAN DARAH 

SISTOLIK1 

N Valid 30 30 30 

Missing 0 0 0 

Mean 25.68 87.67 154.83 

Std. Error of Mean .878 1.413 2.653 

Median 26.60 90.00 150.00 

Mode 20a 80 140 

Std. Deviation 4.809 7.739 14.532 

Variance 23.123 59.885 211.178 

Range 16 20 45 

Minimum 18 80 140 

Maximum 34 100 185 

Sum 770 2630 4645 

Percentiles 25 21.94 80.00 140.00 

50 26.60 90.00 150.00 

75 29.35 95.00 162.50 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown  

 



 

  

INDEX MASA TUBUH 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 17.6253805479891 1 3.3 3.3 3.3 

17.8571428571429 1 3.3 3.3 6.7 

19.0249702734839 1 3.3 3.3 10.0 

19.5555555555556 2 6.7 6.7 16.7 

20.0043252595156 1 3.3 3.3 20.0 

21.0828132906055 1 3.3 3.3 23.3 

22.2222222222222 1 3.3 3.3 26.7 

22.5182961155939 1 3.3 3.3 30.0 

22.6666666666667 2 6.7 6.7 36.7 

23.1246703720232 1 3.3 3.3 40.0 

24.4560634171024 1 3.3 3.3 43.3 

26.171875 1 3.3 3.3 46.7 

26.5239197530864 1 3.3 3.3 50.0 

26.6666666666667 1 3.3 3.3 53.3 

26.9127258746636 1 3.3 3.3 56.7 

27.2096078063427 1 3.3 3.3 60.0 

27.9421433267587 1 3.3 3.3 63.3 

27.9706790123457 1 3.3 3.3 66.7 

28.7708455431829 1 3.3 3.3 70.0 

28.8888888888889 1 3.3 3.3 73.3 

29.2101099436083 1 3.3 3.3 76.7 

29.7777777777778 2 6.7 6.7 83.3 

29.9687825182102 1 3.3 3.3 86.7 

31.1111111111111 1 3.3 3.3 90.0 

33.6734693877551 1 3.3 3.3 93.3 

33.7148803329865 1 3.3 3.3 96.7 

33.7603878116344 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  



 

  

 

 

TEKANAN DARAH DIASTOLIK 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 80 13 43.3 43.3 43.3 

85 1 3.3 3.3 46.7 

90 8 26.7 26.7 73.3 

95 3 10.0 10.0 83.3 

100 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

TEKANAN DARAH SISTOLIK 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 140 9 30.0 30.0 30.0 

145 1 3.3 3.3 33.3 

150 7 23.3 23.3 56.7 

155 2 6.7 6.7 63.3 

160 4 13.3 13.3 76.7 

170 3 10.0 10.0 86.7 

180 2 6.7 6.7 93.3 

185 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

  



 

  

 Nonparametric Correlations 

Correlations 

   Body Mass Index  Tekanan Darah 

Spearman's rho Body Mass Index  Correlation Coefficient 1.000 -.370* 

Sig. (2-tailed) . .044 

N 30 30 

Tekanan Darah Correlation Coefficient -.370* 1.000 

Sig. (2-tailed) .044 . 

N 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

  



 

  

Lampiran 11: Lembar konsultasi 

 

  



 

  

Lampiran 12 : Lembar Seminar 

 



 

  

Lampiran 13: Dokumentasi Penelitian 

    

 

 


