
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan penyakit degeneratif semakin meningkat. Salah satunya yaitu 

penyakit hipertensi. Penyakit tidak menular seperti  hipertensi atau penyakit darah tinggi 

primer merupakan penyakit  yang sering terjadi di  masyarakat  sehinga  perlu  dilakukan  

tindakan intervensi  dalam  kegiatan  Program PPTM  (Penanggulangan  Penyakit  Tidak 

Menular)  dengan  memperbanyak  skrining, penyuluhan  kesehatan  serta penyiapan  

logistiknya  terutama  obat  PTM  (Penyakit Tidak Menular) (Nur Syahrini, 2012).  

Hipertensi disebut juga sebagai silent killer karena secara diam-diam banyak 

menimbulkan kematian dan merupakan penyakit yang banyak terjadi di masyarakat ditandai 

dengan tekanan darah sistole ≥ 140 mmHg dan diastole ≥ 90 mmHg (AP, 2002). Menurut 

(Lipoeto, 2002), mengatakan bahwa beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko 

terjadinya penyakit hipertensi adalah kurangnya aktifitas fisik, kebiasaan merokok, stress, 

riwayat keluarga (keturunan), kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi lemak, asupan tinggi 

natrium, serta kurangnya konsumsi kalium dan serat.  

Menurut (Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2013), prevalensi hipertensi di Indonesia 

pada umur ≥18 tahun sebesar 25,8 persen. Data prevalensi hipertensi di Bali terbilang cukup 

tinggi yaitu sebesar 19,9 persen. Berdasarkan data Riskesdas Bali tahun 2007, prevalensi 

kasus Hipertensi paling besar ditemukan di kabupaten Tabanan. Prevalensi hipertensi di 

Tabanan sebesar 4,6 persen (Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2016).  

Berdasarkan data dari Dinkes kabupaten Tabanan mengenai data jumlah kasus PTM 

(Penyakit Tidak Menular), hipertensi menduduki peringkat teratas sebagai penyakit 



terbanyak dengan jumlah penderita 22.803 jiwa yang terdiri dari dari 9.340 kasus diderita 

laki-laki dan 13.463 kasus diderita perempuan (Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2016).  

Hasil pencatatan data awal Peneliti bersumber dari laporan Puskesmas Tabanan III, 

diketahui bahwa jumlah penderita hipertensi pada tahun 2016 sebanyak 1.804 orang dan rata-

rata kasus perbulannya adalah sebanyak 150 orang. Kasus hipertensi tertinggi pada tahun 

2016 terjadi pada bulan April sebanyak 191 orang. Berlanjut pada tahun 2017, kasus 

hipertensi masih menduduki peringkat teratas pada 10 penyakit terbanyak yang terjadi di 

Puskesmas Tabanan III. Pada tahun 2017, jumlah penderita hipertensi sebanyak 1.019 orang 

dengan rata-rata perbulan sebanyak 85 orang. Kasus hipertensi tertinggi pada tahun 2017 

terjadi pada bulan Pebruari dan Mei yaitu sebanyak 94 orang. 

Salah satu program kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan khususnya pada wilayah 

kerja Puskesmas Tabanan III, adalah sosialisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

(GERMAS), yang berguna untuk mencegah terjadinya penyakit yang salah satunya yaitu 

hipertensi. Program tersebut sedang digalakkan di Kabupaten Tabanan dengan meningkatkan 

partisipasi masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program tersebut melalui kegiatan 

Penyuluhan di Posyandu dan Rumah Sakit, Konseling Gizi dan sosialisasi konsumsi serat 

dan senam Lansia. 

Kegiatan sosialisasi konsumsi serat dan senam lansia yang diadakan di puskesmas 

bertujuan untuk mengurangi terjadinya Obesitas. Obesitas merupakan keadaan patologis 

sebagai akibat dari konsumsi makanan yang jauh melebihi kebutuhannya sehingga terdapat 

penimbunan lemak yang berlebihan dari apa yang diperlukan untuk fungsi tubuh 

(Soetjiningsih, 2004). Seiring dengan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat, jumlah 

penderita kegemukan (overweight) dan obesitas cenderung meningkat. Di Indonesia, masalah 



kesehatan yang diakibatkan oleh gizi lebih ini mulai muncul pada awal tahun 1900-an. 

Penyebabnya multifaktorial sehingga menyulitkan penatalaksanaannya. Obesitas pada anak 

beresiko tinggi menjadi obesitas pada masa dewasa dan berpotensi mengalami berbagai 

penyebab sakit dan kematian dibidang kardiovaskuler dan Diabetes Militus (Sjarif, 2002).  

Seseorang dengan kelebihan gizi atau obesitas, terutama obesitas sentral meningkatkan 

risiko timbulnya tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes. Pada penderita dengan 

kelebihan berat badan berisiko lebih besar menderita hipertensi dibandingkan dengan orang 

yang kurus. Hasil penelitian (Sulastri & Ramadhani, 2012) menyebutkan bahwa lebih banyak 

penderita hipertensi yang mengalami obesitas maupun obesitas sentral. Obesitas sentral 

berkaitan dengan pola makan yang salah, dimana lebih menyukai makanan siap saji yang 

mengandung lemak dan garam tinggi dengan kandungan serat yang rendah (Dian M, 2013). 

Serat adalah bagian dari makanan yang berasal dari tumbuhan yang tidak dapat dicerna 

oleh tubuh. Serat makanan merupakan komponen pangan non gizi. Walaupun tidak 

dikategorikan sebagai zat gizi, serat makanan telah terbukti mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pencegahan timbulnya berbagai penyakit (Astawan, Made, Wresdiyati, 2004). 

Makanan yang mengandung serat, relatif lebih tinggi memberikan rasa kenyang karena 

mengandung karbohidrat kompleks yang menghentikan nafsu makan sehingga mengurangi 

frekuensi makan. Makanan dengan kandungan serat yang tinggi biasanya rendah kalori, 

rendah lemak, dan rendah gula yang dapat membantu mengurangi terjadinya obesitas. 

Berdasarkan hasil riset Puslitbang Gizi Depkes RI tahun 2001 dalam (Astawan, Made, 

Wresdiyati, 2004), rata – rata konsumsi serat penduduk Indonesia adalah 10,5 gram per hari. 

Ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia baru memenuhi sekitar 1/3 dari kebutuhan ideal 

rata – rata konsumsi serat yaitu 25 – 35 gram per hari. Sumbangan konsumsi buah dan sayur 



masyarakat Indonesia juga sangat rendah yaitu 2,7 gram per hari. Padahal para pakar 

menyarankan untuk mengonsumsi buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan serat pada 

tubuh. Sejalan dengan data Riskesdas Bali tahun 2007 menunjukkan sebesar 96,5% 

penduduk umur 10 tahun ke atas, kurang mengonsumsi buah dan sayur. Dari seluruh 

Kabupaten yang ada di Bali, hampir seluruh Kabupaten memiliki persentase konsumsi serat 

yang rendah.   

Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa konsumsi serat masyarakat Indonesia 

tergolong rendah. Asupan serat yang terlampau rendah dalam waktu yang lama akan 

mempengaruhi kesehatan. Asupan serat yang rendah disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan gizi masyarakat khususnya tentang manfaat serat sehingga akan mempengaruhi 

masyarakat dalam memilih makanan yang sesuai anjuran. Semakin rendah pengetahuan gizi 

khususnya tentang serat, maka semakin rendah konsumsi serat dan berdampak menyebabkan 

Obesitas yang beresiko menyebabkan berbagai penyakit degeneratif salah satunya hipertensi. 

Hasil penelitian dari (Kholifah et al., 2014) menyebutkan bahwa asupan serat tidak 

berhubungan langsung dengan tekanan darah. Rendahnya asupan serat dapat menyebabkan 

obesitas atau kelebihan berat badan seseorang. Jika seseorang mengalami obesitas maka lebih 

beresiko mengalami hipertensi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dan membahas 

tentang hubungan asupan serat dan status obesitas dengan tekanan darah pada penderita 

hipertensi di Puskesmas Tabanan III. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yaitu : 



1. “Apakah ada hubungan antara asupan serat dengan tekanan darah penderita 

hipertensi di Puskemas Tabanan III”. 

2. “Apakah ada hubungan antara status obesitas dengan tekanan darah penderita 

hipertensi di Puskemas Tabanan III”. 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara asupan serat dan status obesitas dengan tekanan darah 

penderita hipertensi di Puskesmas Tabanan III. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Menentukan asupan serat yang dikonsumsi oleh penderita hipertensi di Puskesmas 

Tabanan III 

b. Menilai status obesitas penderita hipertensi di Puskesmas Tabanan III 

c. Menilai tekanan darah penderita hipertensi di Puskesmas Tabanan III 

d. Menganalisis hubungan antara asupan serat dengan tekanan darah penderita 

hipertensi di Puskesmas Tabanan III 

e. Menganalisis hubungan antara status obesitas dengan tekanan darah penderita 

hipertensi di Puskesmas Tabanan III 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengalaman 

peneliti dalam mempelajari dan mengkaji hubungan antara asupan serat, status 

obesitas dengan tekanan darah. 



2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang asupan serat 

dan status obesitas dengan tekanan darah penderita hipertensi di Puskesmas 

Tabanan III.  

b. Bagi Responden atau Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan responden atau 

masyarakat masyarakat berkaitan dengan manfaat serat untuk mencegah obesitas 

yang berhubungan dengan tekanan darah.   

c. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan ilmiah untuk 

penelitian selanjutnya. 

d. Bagi Institusi Tempat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk upaya 

mencari solusi untuk pemecahan masalah kesehatan yang sedang terjadi dalam hal 

ini mengenai tingginya angka penyakit hipertensi. 

 


