
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hipertensi  

1. Pengertian Hipertensi 

Definisi Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah 

sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua 

kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang. 

Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat 

menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) 

dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan 

yang memadai.Banyak pasien hipertensi dengan tekanan darah tidak terkontrol dan 

jumlahnya terus meningkat.Oleh karena itu, partisipasi semua pihak, baik dokter dari 

berbagai bidang peminatan hipertensi, pemerintah, swasta maupun masyarakat diperlukan 

agar hipertensi dapat dikendalikan (World Health Organization, 2013). 

Hipertensi  merupakan  penyakit  yang  timbul  akibat  adanya  interaksi  berbagai 

faktor  resiko  yang  dimiliki  seseorang.  Faktor  pemicu  hipertensi  dibedakan  menjadi 

yang tidak dapat dikontrol seperti riwayat keluarga, jenis kelamin, dan umur. Faktor yang  

dapat  dikontrol  seperti  obesitas,  kurangnya  aktivitas  fisik,  perilaku  merokok, pola 

konsumsi makanan yang mengandung natrium dan lemak jenuh . 

Hipertensi   dapat   mengakibatkan komplikasi   seperti   stroke,   kelemahan 

jantung,   penyakit   jantung   koroner   (PJK),   gangguan   ginjal   dan   lain-lain   yang 

berakibat pada kelemahan fungsi dari organ vitalseperti otak, ginjal dan jantung yang 

dapat  berakibat  kecacatan  bahkan  kematian.  Hipertensi  atau  yang  disebut the  silent 



killer yang merupakan salah satu faktor resiko paling berpengaruh penyebab penyakit 

jantung (cardiovascular). 

Untuk menentukan terjadi atau tidaknya hipertensi diperlukan setidaknya tiga kali 

pengukuran tekanan darah pada waktu yang berbeda. Jika dalam tiga kali pengukuran 

selama interval 2-8 pekan angka tekanan darah tetap tinggi, maka patut dicurigai sebagai 

hipertensi. Pengecekan retina mata dapat menjadi cara sederhana untuk membantu 

menentukan hipertensi pada diri seseorang (Lingga, 2012).  

Hipertensi biasa dicatat sebagai tekanan sistolik dan diastolik.Tekanan sistolik 

merupakan tekanan darah maksimum dalam arteri yang disebabkan 

sistoleventricular.Hasil pembacaan tekanan sistolik menunjukan tekanan atas yang 

nilainya lebih besar.Sedangkan tekanan diastolik merupakan tekanan minimum dalam 

arteri yang disebabkan oleh diastoleventricular (Widyanto, 2013). 

2. Batasan Hipertensi  

Batasan mengenai tekanan darah tersebut ditetapkan dan dikenal dengan 

ketetapan JNC VII (The Seventh Report of The Joint National Committee on Prevention, 

Detection, Evaluation and Treatment of Hight Blood Pressure). Ketetapan ini juga telah 

disepakati WHO, organisasi hipertensi internasional.maupun organisasi hipertensi 

regional, termasuk yang ada di Indonesia. 

Dari batasan tersebut terlihat bahwa mereka yang mempunyai tekanan darah 

normal yaitu bila tekanan darahnya lebih rendah dari 120/80 mmHg. Di atas dari batasan 

tersebut sudah termasuk dalam kategori pre-hipertensi dan atau hipertensi (Susilo, Y, 

Wulandari, 2011). 

3. Klasifikasi Hipertensi 



Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan dengan menggunakan 

sfigmomanometer air raksa atau dengan tensimeter digital. Hasil dari pengukuran 

tersebut adalah tekanan darah sistolik maupun diastolik yang dapat digunakan untuk 

menentukan hipertensi atau tidak.  

American Hearth Association mengklasifikasikan penyakit hipertensi menjadi 

empat kategori yaitu seperti pada tabel 1, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1 

Klasifikasi Hipertensi Joint National Committee 7 Berdasarkan Tekanan Sistolik 

dan Diastolik 

Kategori Sistolik (mmHg) Dan/atau Diastolik 

(mmHg) 

Normal  <120 Dan <80  

Pra Hipertensi 120 – 139  Atau 80 – 89  

Hipertensi Derajat 1 140 – 159  Atau 90 – 99   

Hipertensi Derajat II ≥160 Atau ≥100 

(JNC 7, 2003) 

4. Gejala Hipertensi 

Walaupun penyakit ini dianggap tidak memiliki gejawa awal, sebenarnya ada 

beberapa gejala yang tidak terlalu tampak sehingga sering tidak dihiraukan oleh 

penderita. Gejala-gejala yang dirasakan penderita hipertensi antara lain pusing, mudah 

marah, telinga berdengung, sukar tidur, sesak nafas, rasa berat di tengkuk, mudah lelah, 

mata kunang-kunang, mimisan, muka pucat, suhu tubuh rendah. Gejala-gejala yang 

sifatnya khusus tersebut akan terasa pada kondisi atau aktivitas tertentu berhubungan 

dengan perubahan dan proses-proses metabolisme tubuh yang sedikit terganggu. 

a. Kondisi Istirahat 



Gejala hipertensi pada kondisi istirahat berupa kelemahan dan letih, nafas pendek, 

gaya hidup monoton, frekuensi jantung meningkat. 

b. Berkaitan dengan Sirkulasi Darah 

Gejala hipertensi berkaitan dengan sirkulasi darah berupa kenaikan tensi darah, 

nadi denyutan jelas, kulit pucat, suhu dingin akibat pengisian pembuluh kapiler 

mungkin melambat. 

c. Kondisi Emosional 

Berkaitan dengan masalah emosioanl, seseorang pasti mengalami riwayat 

perubahan kepribadian.Hal tersebut dapat dipicu oleh faktor-faktor multiple stress 

atau tekanan yang bertumpuk seperti hubungan dengan orang lain, keuangan, 

pekerjaan, dan sebagainya.Gejala hipertensi berkaitan dengan kondisi emosional 

berupa fluktuasi turun naik, suasana hati yang tidak setabil, rasa gelisah, penyempitan 

perhatian, tangisan meledak, otot muka tegang, pernafasan menghela, peningkatan 

pola bicara. 

d. Kondisi Makanan dan Pencernaan 

Gejala-gejala hipertensi berkaitan dengan kondisi makanan dan pencernaan 

berupa makanan yang disukai mencakup makanan tinggi natrium, lemak serta 

kolestrol, sering mual dan muntah, perubahan berat badan secara drastis 

(meningkat/menurun), riwayat pengguna obat diuretik, adanya edema, glikosuria. 

e. Berhubungan dengan Respon Saraf 

Gejala hipertensi berhubungan dengan respons saraf, berupa keluhan pusing, 

berdenyut-denyut, sakit kepala terjadi saat bangun dan menghilang secara spontan 

setelah beberapa jam, gangguan penglihatan, misalnya penglihatan kabur, perubahan 



keterjagaan, gangguan orientasi, pola isi bicara berubah, proses pikir terganggu, 

penurunan kekuatan genggaman tangan, sering batuk, gangguan koordinasi/cara 

berjalan, perubahan penurunan postural (Sutanto, 2010). 

5. Faktor Resiko Hipertensi  

Faktor risiko hipertensi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu faktor risiko yang 

dapat dikontrol dan faktor risiko yang tidak dapat dikontrol. 



a. Faktor risiko yang tidak dapat dikontrol: 

1) Umur 

Pada umumnya tekanan darah akan naik dengan bertambahnya umur 

terutama setelah umur 40 tahun. Hal ini disebabkan oleh kaku dan menebalnya 

arteri karena arteriossclerosis sehingga tidak dapat mengembang pada saat 

jantung memompa darah melalui arteri tersebut. 

2) Jenis kelamin 

Pria cendrung mengalami tekanan darah yang tinggi dibandingkan dengan 

wanita. Rasio terjadinya hipertensi antara pria dan wanita sekitar 2,9 untuk 

kenaikan tekanan darah sistolik dan 3,6 untuk kenaikan tekanan darah diastolik. 

Laki-laki cendrung memiliki gaya hidup yang dapat meningkatkan tekanan darah 

dibandingkan wanita. Tekanan darah pria mulai meningkat ketika usianya berada 

pada rentang 35-50 tahun.Kecendrungan seorang wanita terkena hipertensi terjadi 

pada saat menopause karena faktor hormonal. 

3) Keturunan 

Sekitar 70-80% orang dengan hipertensi-hipertensi primer ternyata 

memiliki riwayat hipertensi dalam keluarganya. Apabila riwayat hipertensi 

didapatkan pada kedua orang tua, maka risiko terjadinya hipertensi primer 2 kali 

lipat dibanding dengan orang lain yang tidak mempunyai riwayat hipertensi pada 

orang tuanya. Faktor genetik yang diduga menyebabkan penurunan risiko 

terjadinya hipertensi terkait genetik. 

b. Faktor-faktor yang dapat dikontrol: 

1) Obesitas 



Faktro risiko penyebab hipertensi yang diketahui dengan baik adalah 

obesitas. Secara fisiologis, obesitas didefinisikan sebagai suatu keadaan 

akumulasi lemak berlebih dan jaringan adiposa. Kondisi obesitas berhubungan 

dengan peningkatan volume intravaskular dan curah jantung. Daya pompa jantung 

dan sirkulasi volume darah penderita hipertensi dengan obesitas lebih tinggi 

dibandingkan dengan penderita hipertensi dengan berata badan normal.  

2) Kurang Olahraga  

Orang yang kurang aktif melakukan olahraga pada umunya cenderung 

mengalami kegemukan dan akan menaikkan tekanan darah. Dengan olahraga kita 

dapat meningkatkan kerja jantung, sehingga darah bias dipompa dengan baik ke 

seluruh tubuh (Suiraoka, 2012).    

3) Merokok 

Merokok dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung melalui 

mekanisme sebagai berikut: 

a) Merangsang saraf simpatis untuk melepaskan norepineprin melalui saraf 

arenegri, dan meningkatkan catecolamine yang dikeluarkan melalui medulla 

adrenal. 

b) Merangsang kemoreseptor di arteri karotis dan aorta bodies dalam 

meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. 

c) Secara langsung memlalui otot jangtung mempunyai efek inotropik (+) dan 

efek chonotropik. 

4) Alkohol 



Pengguna alkohol secara berlebihan juga dapat meningkatkan tekanan 

darah. Mengonsumsi alcohol dapat membahayakan kesehatan karena 

meningkatkan sintesis katekholamin. Adanya katekholamin memicu kenaikan 

tekanan darah (Suiraoka, 2012).  

5) Stres 

Dalam keadaan stres maka respon sel – sel saraf yang mengakibatkan kelainan 

pengeluaran atau pengangkutan natrium. Hubungan antara stres dengan hipertensi 

diduga melalui aktivitas saraf simpatis (saraf yang bekerja ketika beraktivitas) 

yang dapat meningkatkan tekanan darah secara bertahap. Stres berkepanjangan 

dapat mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Hal tersebut belum terbukti 

secara pasti, namun pada binatang percobaan yang diberikan stres memicu 

binatang tersebut menjadi hipertensi (Sutanto, 2010). 

6) Kurangnya asupan serat  

Serat berhubungan dengan obesitas. Jika asupan serat rendah maka, 

seseorang beresiko mengalami obesitas. Serat mempunyai kaitan dengan asam 

empedu. Apabila serat pangan kurang, maka tidak mampu mengurangi kadar 

kolesterol sehingga tidak mampu mengikat garam empedu, dan tidak dapat 

mencegah penyerapan kolesterol dalam usus sehingga mengakibatkan asam 

empedu lebih sedikit dikeluarkan feses. Kondisi ini akan mengakibatkan semakin 

banyak kolesterol dalam darah yang mengakibatkan hipertensi (Thompson, 2011).  

6. Dampak Jangka Panjang Hipertensi 

a. Jantung 



Jantung adalah otot yang membutuhkan suplai darahnya sendiri, yang dibawa 

oleh arteri koronaria.Jika arteri ini menyempit, darah tidak dapat mencapai otot 

jantung secara efisien.Jadi ketika jantung harus bekerja lebih cepat daripada biasanya, 

misalnya ketika sedang berjalan mendaki gunung, otot jantung tidak bisa 

mendapatkan suplai darah dan oksigen yang dibutuhkan.Ini menyebabkan rasa sakit 

didada, disebut miokardial iskemia atau angina. 

b. Arteri Trombosis 

Jika arteri koronaria menyempita dan kemudian darah menggumpal, bagian otot 

jantung yang tergantung pada arteri koronaria kemudian mati.Ini disebut arteri 

thrombosis, suatu infraksi miokardial, atau serangan jantung. 



c. Gagal Jantung 

Selama bertahun-tahun, ketika arteri menyempit dan menjadi kurang lentur 

sebagai akibat hipertensi, jantung semakin sulit memompakan darah secara efisien 

keseluruh tubuh.Beban kerja yang meningkat ini akhirnya merusak jantung dan 

menghambat kerjanya.Adanya cairan dalam paru-paru meyebabkan nafas jadi 

pendek.Ini disebut kegagalan kardiak kongesif, atau kegagalan jantung. 

d. Stroke 

Penyempitan arteri yang membawa darah dan oksigen keotak dapat menyebabkan 

ketidak berfungsian sementara pada otak yang dilayani oleh arteri tersebut.Ini disebut 

serangan ischemik transien (TIA).Penyumbatan secara permanen pada arteri karena 

penggumpalan darah menyebabkan kematian pada bagian otak yang bergantung pada 

bagian arteri itu, yang kemudian menimbulkan stroke. 

e. Rusaknya Pembuluh Darah di Kaki 

Pembuluh darah yang lebih kecil di kaki dapat menjadi rusak, sehingga darah 

yang menuju kaki menjadi kurang dan rasa sakit pada otot betis ketika berjalan. 

f. Ginjal 

Ketika pembuluh darah yang menyuplai ginjal terkena dampaknya dapat 

mengakibatkan kerusakan ginjal secara bertahap.Ini sebabnya mengapa tes darah 

untuk memeriksa fungsi ginjal adalah bagian yang penting dari pemeriksaan rutin 

pada siapapun yang menderita hipertensi. 

g. Kerusakan Retina 

Pembuluh darah kecil di mata dapat juga terkena dampaknya, meskipun tidak 

teramati sampai kerusakannya meluas.Jarang terjadi hipertensi yang berat 



menimbulkan kerusakan retina dengan pendarahan.Kondisi ini disebut hipertensi 

yang ganas, dengan pengobatan yang baik masih ada harapan (DG, 2008). 

B. Status Obesitas dan Penentuan Status Obesitas 

1. Pengertian Status Obesitas  

Obesitas merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Obesitas adalah kelebihan berat 

badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan, akibat 

ketidakseimbangan jumlah asupan yang masuk ke tubuh dibandingkan dengan 

pengeluaran energi oleh tubuh. Perbandingan yang normal antara lemak tubuh dengan 

berat badan adalah sekitar 25 – 30% pada wanita dan 18 – 23% pada pria. Wanita dengan 

lemak tubuh lebih dari 30% dan pria dengan lemak tubuh lebih dari 25% dianggap 

mengalami obesitas.  

2. Jenis Obesitas 

Jumlah lemak normal pada wanita adalah sekitar 15 – 28% dari berat badannya, 

dan untuk pria jumlah lemak yang normal adalah 10 – 18%dari berat badannya. Adapun 

tipe – tipe dari obesitas, antara lain: 



a. Tipe Obesitas Berdasarkan Bentuk Tubuh 

1) Obesitas Tipe Buah Apel  

Pada pria obesitas umumnya menyimpan lemak di bawah kulit dinding 

perut dan di rongga perut sehingga perut tampak gemuk dan mempunyai bentuk 

tubuh seperti buah apel (apple type). Disebabkan karena lemak banyak berkumpul 

dirongga perut, obesitas tipe buah disebut juga obesitas sentral, karena banyak 

terdapat pada laki – laki yang disebut juga sebagai obesitas tipe android. 

2) Obesitas Tipe Buah Pear 

Kelebihan lemak pada wanita disimpan dibawah kuliah bagian daerah 

pinggul dan paha, sehingga tubuh berbentuk seperti buah pear (pear type). 

Disebabkan karena lemak berkumpul di pinggir tubuh yaitu di pinggul dan paha, 

obesitas tipe buah pear disebut juga sebagai obesitas perifer dan  karena banyak 

terdapat pada wanita disebut juga sebagai obesitas tipe perempuan atau obesitas 

tipe gynoid.  

b. Tipe Obesitas Berdasarkan Keadaan Sel Lemak 

1) Obesitas Tipe Hyperplastik  

Obesitas terjadi karena jumlah sel lemak yang banyak dibandingkan 

keadaan normal, tetapi ukuran sel – selnya tidak bertambah besar.Obesitas ini 

biasa terjadi pada masa anak – anak. 



2) Obesitas Tipe Hypertropik 

Obesitas terjadi karena ukuran sel lemak menjadi lebih besar 

dibandingkan keadaan normal, tetapi jumlah sel tidak bertambah banyak dari 

normal. Obesitas tipe ini terjadi pada usia dewasa. Upaya untuk menurunkan berat 

badan lebih mudah dibandingkan tipe hyperplastik. 

3) Obesitas Tipe Hyperplastik dan Hypertropik  

Obesitas terjadi karena jumlah dan ukuran sel lemak melebihi normal. 

Pembentukan sel lemak baru terjadi segera setelah derajat hypertropi mencapai 

maksimal dengan perantaraan suatu sinyal yang dikeluarkan oleh sel lemak yang 

mengalami hypertropik, obesitas ini dimulai pada anak – anak dan berlangsung 

terus sampai dewasa, upaya untuk menurunkan berat badan paling sulit dan risiko 

tinggi untuk terjadi komplikasi penyakit (Hardian, 2009).  

3. Penyebab Obesitas  

Penyebab obesitas ada yang bersifat endogenus dan ada yang bersifat 

exogenous.Endogenus adalah adanya gangguan metabolic di dalam tubuh, sedangkan 

exogenous adalah kelebihan konsumsi energy, salah satunya adalah lemak hewani. 

a. Faktor Makanan 

Jika seseorang mengonsumsi makanan dengan kelebihan energi dan tidak sesuai 

dengan kebutuhan tubuh, maka kelebihan energi tersebut akan disimpan sebagai 

cadangan energi terutama sebagai lemak di dalam tubuh. Hal tersebut jika dilakukan 

secara terus menerus dalam jangka panjang akan menyebabkan seseorang mengalami 

kelebihan berat badan atau obesitas. 

b. Karakteristik 



Kurangnya olahraga dapat memberikan kontribusi pada kegemukan yang diderita 

oleh seseorang. Jika keadaan ini dibiarkan secara terus menerus, maka pada usia 45 – 

60 tahun rentan terkena penyakit. Jenis obesitas android banyak terjadi pada pria dan 

wanita yang telah mengalami menopause.Timbunan lemak berada pada bagian atas 

tubuh.Lebih berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan metabolisme 

glukosa dan lemak seperti Diabetes Mellitus, jantung coroner, stroke, dan hipertensi. 

c. Aktivitas Fisik 

Kegemukan disebabkan oleh ketidakseimbangan energi yang masuk dibanding 

yang keluar.Energi diperoleh dari makanan sedangkan pengeluarannya melalui 

aktivitas tubuh dan olah raga.Energi terbanyak (60 – 70%) dipakai oleh tubuh untuk 

kehidupan dasar seperti bernafas, jantung berdenyut, dan fungsi dasar sel. Besarnya 

kebutuhan energi dasar ini ditentukan oleh genetik atau keturunan.Namun aktivitas 

fisik dan olah raga dapat meningkatkan jumlah penggunaan energi keseluruhan. 



d. Faktor Keturunan 

Penelitian pada manusia dan hewan menunjukkan bahwa obesitas terjadi karena 

faktor interaksi gen dan lingkungan. Gen yang ditemukan diduga dapat memengaruhi 

jumlah dan besar sel lemak, distribusi lemak, dan besar penggunaan energi untuk 

metabolisme saat tubuh istirahat. Beberapa pakar berpendapat faktor keturunan hanya 

berpengaruh terhadap bakat seseorang untuk menjadi gemuk. Obesitas pada orang 

dengan keturunan obesitas, akan cepat manifest bila mengalami kelebihan asupan 

energi. Obesitas juga cepat manifest bila keturunan penderita obesitas kurang 

melakukan aktivitas. Jadi kelebihan asupan makanan dan kurang aktivitas yang 

menjadi pola kebiasaan hidup tetap merupakan faktor utama penyebab obesitas. 

e. Faktor Hormon 

Menurunnya hormon tyroid dalam tubuh akibat menurunnya fungsi kelenjar 

tyroid akan memengaruhi metabolisme dimana kemampuan menggunakan energi 

akan berkurang.   

f. Gaya Hidup (Life Style) yang Kurang Tepat 

Kemajuan sosial ekonomi, teknologi, dan informasi yang global telah menyebabkan 

perubahan gaya hidup yang meliputi pola piker dan sikap, yang terlihat dari pola 

kebiasaan makan dan beraktivitas fisik. Dari berbagai kemajuan tersebut, maka 

kebanyakan orang lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah, sehingga lebih 

sering makan di luar rumah dengan mengonsumsi makanan siap saji yang berkalori 

tinggi. Dengan adanya kemajuan teknologi di zaman sekarang ini, manusia 

dimudahkan dalam berbagai kegiatannya contohnya adanya lift atau escalator sebagai 

pengganti tangga, sehingga orang – orang lebih memilih menggunakan lift agar lebih 



mudah dan cepat. Pola kurang aktif ini menyebabkan kurangnya penggunaan energi 

dalam tubuh (Hardian, 2009). 

4. Cara Penilaian Obesitas 

Banyak metode yang dapat dilakukan untuk menentukan kriteria kegemukan pada 

seseorang diantaranya adalah Indeks Massa Tubuh (IMT), tebal lemak bawah kulit atau 

melalui ditribusi penyimpanan lemak tubuh, dan dengan menghitung rasio lingkar 

pinggang terhadap lingkar panggul. 

a. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Dalam laporan FAO/WHO/UNU tahun 1985 dinyatakan bahwa batasan 

berat badan (BB) normal orang dewasa ditentukan berdasarkan nilai IMT (FK UI, 

2003).Penentuan status obesitas dapat dilakukan dengan pengukuran 

antropometri, yaitu dengan indikator IMT/U. Penentuan IMT dapat ditentukan 

dengan rumus:  

 

 

  

 

Batas ambang IMT ditentukan dengan merujuk ketentuan WHO, yang 

membedakan batas ambang untuk laki – laki dan perempuan. Batas ambang 

normal laki – laki adalah 20,1 – 25,0 dan untuk perempuan adalah 18,7 – 23,8. 

Untuk kepentingan pemantauan dan tingkat defisiensi energi maupun tingkat 

kegemukan, lebih lanjut WHO menyarankan menggunakan satu batas ambang 

antara laki – laki dan perempuan. Ketentuan yang digunakan adalah 

IMT = 
𝐵𝐵

{𝑇𝐵  𝑚 }2
 



menggunakan ambang batas laki – laki untuk kategori kurus tingkat berat dan 

menggunakan ambang batas pada perempuan untuk kategori gemuk tingkat berat 

(Supariasa, 2012). 

Tabel 2 

Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT) menurut WHO  

Kategori IMT (kg/m
2
) 

Berat badan kurang  <18,5 

Normal  18,5 – 24,9 

Berat badan lebih  >25 

Pra Obesitas  25,0 – 29,9 

Obesitas tingkat 1 30,0 – 34,9 

Obesitas tingkat 2  35,0 – 39,0 

Obesitas tingkat 3 >40 

(WHO, 2000) 

Namun IMT tidak mencerminkan distribusi timbunan lemak di dalam 

tubuh. Untuk menilai timbunan lemak perut dapat digunakan rasio lingkar 

pinggang dan pinggul (RLPP) atau mengukur lingkar pinggang (LP) saja karena 

lebih praktis.Cara ini mudah, dengan menggunakan pita meteran (seperti yang 

digunakan oleh penjahit) diukur bagian – bagian tubuh untuk mengetahui 

banyaknya lemak tubuh (Semiardji, 2009). 

b. Rasio Lingkar Pinggang terhadap Lingkar Panggul (RLPP)  

Rasio Lingkar Pinggang terhadap Lingkar Panggul (RLPP) merupakan 

suatu metode sederhana untuk menjelaskan distribusi penumpukan lemak di 

bawah kulit dan jaringan adipose intra abdominal (FKUI, 2003). Prosedur untuk 

mendapatkan Waist to Hip Ratio (WHR) yaitu dengan mengukur lingkar 

pinggang ditambah dengan mengukur lingkar panggul.Cara pengukuran lingkar 

pinggang (waist circumference) diukur dengan lingkar yang melalui pusat atau 



pusar, sedangkan lingkar pinggul diukur melingkar melalui bokong. Selanjutnya 

apabila sudah didapat ukuran lingkar pinggang dan ukuran lingkar pinggul WHR 

dikalkulasikan dengan membagi ukuran lingkar pinggang dengan lingkar pinggul 

(Triarsari, 2008). 

5. Pengaruh Obesitas Terhadap Hipertensi 

Kegemukan atau obesitas adalah faktor resiko yang dapat meningkatkan penyakit 

jantung. Fakta menyebutkan bahwa beberapa orang yang memiliki kelebihan berat badan 

atau obesitas memiliki resiko hipertensi lebih besar daripada yang lainnya. Orang yang 

gemuk, jantungnya bekerja lebih keras dalam memompa darah. Hal ini terjadi karena 

biasanya pembuluh darah orang yang obesitas terjepit kulit yang berlemak. Keadaan ini 

dapat menyebabkan naiknya tekanan darah. Orang dengan kelebihan berat badan atau 

obesitas, tubuhnya bekerja keras untuk membakar kelebihan energi yang masuk. 

Pembakaran energi ini memerlukan supai oksigen dalam darah yang cukup. Semakin 

banyak energi yang dibakar, maka semakin banyak pula pasukan oksigen dalam darah. 

Banyaknya pasokan darah tentu menajdikan jantung bekerja lebih keras. Dampaknya 

tekanan darah orang yang obesitas cenderung tinggi. 

C. Asupan Serat 

1. Pengertian Serat 

Serat pangan adalah makanan berbentuk karbohidrat kompleks yang terdapat pada 

dinding sel tanaman pangan manusia. Serat pangan memiliki fungsi yang sangat penting 

bagi pemeliharaan, pencegahan penyakit dalam terapi gizi (Wresdiyati, 2004). Serat 

dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu serat alami dan serat sintetis (serat buatan 



manusia). Serat sintetis dapat diproduksi secara murah dalam jumlah yang besar. Namun, 

serat alami memiliki berbagai kelebihan khususnya dalam hal kenyamanan. 

Serat alami meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan 

proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat 

digolongkan ke dalam: 

a. Serat tumbuhan/serat pangan; biasanya tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan 

kadang-kadang mengandung pula lignin. Contoh dari serat jenis ini yaitu katun dan 

kain ramie. Serat tumbuhan digunakan sebagai bahan pembuat kertas dan tekstil. 

Serat tumbuhan juga penting bagi nutrisi manusia. 

b. Serat kayu, serat yang berasal dari batang tumbuhan berkayu. 

c. Serat hewan, umumnya tersusun atas protein tertentu. Contoh dari serat hewan yang 

dimanfaatkan oleh manusia adalah serat ulat (sutra) dan bulu domba (wol). 

d. Serat mineral, umumnya dibuat dari asbestos. Saat ini asbestos adalah satu-satunya 

mineral yang secara alami terdapat dalam bentuk serat panjang. 

Kebutuhan serat pada manusia yaitu 25-40 gram per hari agar dapat memenuhi 

kebutuhan serat yang dibutuhkan tubuh. Berdasarkan Dietary Approaches to Stop 

Hypertension (DASH), anjuran konsumsi serat untuk penderita hipertensi yaitu >30 

gram/hari (Hartono, 2012). Pada diet DASH, energi yang dikonsumsi berkisar 2.000 

kkal/hari. Energi ini berasal dari berbagai jenis makanan yaitu karbohidrat (6 sampai 

8 porsi/hari), sayuran (4 sampai 5 porsi/hari), buah-buahan (4 sampai 5 porsi/hari), 

susu dan produk susu rendah atau tanpa lemak (2 sampai 3 porsi/hari), daging, unggas 

dan ikan (maksimal 6 porsi/hari), kacang-kacangan, biji-bijian dan polong-polongan 

(4 sampai 5 porsi/minggu), lemak dan minyak (2 sampai 3 porsi/hari), manisan 



terutama yang rendah atau tanpa lemak (maksimal 5 porsi/minggu), dan sodium 

(maksimal 2,300 mg/hari).  

2. Manfaat Serat 

Mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat sangat disarankan oleh 

pakar kesehatan dunia.Serat bisa meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh 

karena bisa membantu organ-organ tubuh agar bekerja lebih normal.Sebaliknya, bila 

kekurangan serat maka masalah pencernaan bisa mengakibatkan resiko penyakit 

tertentu.Berikut ini adalah manfaat serat untuk tubuh. 

a. Menurunkan Resiko Penyakit Jantung 

Makanan yang banyak mengandung serat akan membantu tubuh dalam mengelola 

kesehatan jantung. Hubungan ini ditunjukkan dengan manfaat serat yang akan 

membantu sistem kerja pencernaan. Pencernaan yang baik akan membuat tubuh bisa 

mendapatkan berat badan yang ideal. Selain itu berat badan yang ideal akan 

menjauhkan diri dari resiko obesitas. Sehingga serat akan membantu menurunkan 

resiko penyakit jantung dan stroke. 

b. Menjaga Kesehatan Kulit 

Serat yang terdapat pada buah dan sayuran ternyata juga sangat baik untuk 

menjaga kesehatan kulit.Serat bisa memindahkan berbagai jenis racun, bakteri dan 

jamur yang berasal dari makanan dan masuk dalam sistem pencernaan. Berbagai jenis 

racun dan bakteri lain bisa menurunkan kesehatan kulit seperti menjadi pemicu 

jerawat dan kulit kusam. Sehingga konsumsi serat akan membantu tubuh dalam 

menjaga kesehatan kulit. 

c. Mencegah Polip Usus 



Penyakit polip usus disebabkan karena usus mengalami peradangan.Peradangan 

ini dipicu oleh berbagai jenis makanan yang menumpuk pada usus karena tidak bisa 

keluar menjadi feses. Bakteri dan jamur yang berasal dari makanan akan membuat 

usus terkontaminasi sehingga menimbulkan reaksi peradangan. Peradangan yang 

terus terjadi dan tidak mendapatkan pengobatan maka akan menjadi polip. Dengan 

makan serat maka semua jenis zat makanan yang menumpuk pada usus bisa keluar 

menjadi feses. 

d. Mencegah Wasir 

Wasir adalah penyakit yang disebabkan karena pembengkakan pembuluh darah 

yang berada di area dubur. Hal ini dipicu oleh proses buang air besar yang tidak 

lancar selain itu mengejan terlalu kuat juga bisa menyebabkan peradangan di sekitar 

dubur. Jika makan serat secara teratur maka usus akan bekerja dengan baik untuk 

mengolah makanan sehingga proses buang air besar menjadi lebih lancar. 

e. Menurunkan Resiko Diabetes Tipe 2 

Diabates tipe 2 disebabkan karena tubuh tidak mampu memproduksi insulin 

sesuai dengan kebutuhan tubuh.Penyakit ini sering terjadi pada orang yang masuk 

dalam golongan obesitas. Konsumsi serat yang teratur membuat tubuh membutuhkan 

proses yang lebih lama sehingga membuat perut bisa menjadi lebih kenyang. Diet 

dengan berbagai jenis makanan yang mengandung tinggi serat juga bisa mengurangi 

asupan kalori sehingga bisa membuat tubuh memiliki kadar gula darah yang normal. 

f. Menurunkan Resiko Kanker 

Beberapa jenis kanker seperti kanker usus dan kanker yang menyerang saluran 

pencernaan lain disebabkan karena tubuh kekurangan serat. Mengkonsumsi makanan 



yang mengandung serat bisa meningkatkan sistem kerja pencernaan sehingga 

mengurangi potensi penyakit kanker usus besar, kanker indung telur, kanker rahim 

dan kanker payudara. 

g. Membantu Tubuh Mendapatkan Energi 

Tubuh kita membutuhkan energi untuk mendapatkan tenaga dan melakukan 

berbagai jenis aktifitas.Serat adalah salah satu jenis bentuk karbohidrat yang mudah 

diserap oleh tubuh dan organ saluran pencernaan. Konsumsi serat secara teratur dapat 

meningkatkan penyerapan energi . Serat bisa menghasilkan energi dengan cara yang 

lebih ringan sehingga bisa membantu menurunkan berat badan. 

3. Akibat Jika Tubuh Kekurangan Serat 

Ketika asupan serat yang masuk ke dalam tubuh anda tidak cukup, pastilah tubuh 

akan merespon melalui fungsi – fungsi organ yang menjadi tidak optimal. Berikut ini 

adalah gejala – gejala dan penyakti yang kemungkinan timbul apabila anda kekurangan 

asupan serat dalam satu hari : 



a. Sembelit  

Sembelit merupakan suatu kondisi dimana anda akan mengalami kesulitan dalam 

melakukan buang air besar. Sembelit akan mengakibatkan rasa tidak nyaman di 

bagian lambung dan perut anda, seolah perut anda terasa penuh. 

b. Kadar gula darah yang tidak stabil 

Salah satu pemicu dari munculnya penyakit diabetes adalah kekurangan serat. Selain 

itu, kekurangan asupan serat dalam satu hari dapat menimbulkan efek tidak stabilnya 

gula darah dalam tubuh, yang artinya, akan berpengaruh kepada kesehatan tubuh 

secara umum. 

c. Penyakit Pembuluh Darah 

Selain penyakit penyakit diatas penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah juga 

dapat terjadi ketika kita kekurangan serat, penyakit ini antara lain jantung, stroke dan 

juga penyakit ginjal. 

d. Kenaikan berat badan 

Serat memiliki fungsi utama dalam mengikat lemak sehingga mudah dicerna dan 

dibuang dari tubuh. Ketika anda mengalami kondisi kekurangan serat, maka dapat 

dipastikan, lemak dalam tubuh anda akan sulit keluar, dan mengendap sehingga anda 

akan mengalami kegemukan. 



4. Makanan yang Banyak Mengandung Serat 

a. Buah Pepaya 

Pepaya sangat dikenal dikalagan masyarakat, pepaya juga merupakan salah satu buah 

yang kaya akan serat dan dapat melancarkan buang air besar seain itu pepaya juga 

dikenal atau sering digunakan untuk merawat kulit agar kulit menjadi lebih sehat dan 

kenyal. Sebab pepaya juga merupakan buah yang kaya akan serat. 

b. Buah Pisang 

Buah juga merupakan salah satu buah yang terkenal di masyarakat selain rasanya 

yang enak, pisang juga dapat digunakan untuk dikonsumsi.Sebab buah pisang juga 

mrupakan salah satu buah yang memiliki banyak serat. 

c. Buah Apel 

Siapa yang tidak kenal dengan buah apel ini, banyak sekali warna dan jenis buah apel, 

namun sama saja manfaatnya, bah apel juga memiliki kandungan serat yang banyak 

sehingga bah apel juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk makanan yang dapat 

dikonsumsi, dalam penyeimbanagn serat. 

d. Brokoli 

Brokoli bisa kita temui dalam makanan atau sayur sayuran, brokoli juga merupakan 

sayuran yang memiliki kaya akan serat, jadi brokoli juga sayuran yang dapat 

direkomendasikan untuk dikonsumsi. 



e. Beras Merah 

Serat larut banyak ditemukan didalam beras merah, untuk itu beras merah juga dapat 

dikonsumsi sebagai salah satu makanan yang dapat dikonsumsi untuk mengatasi 

penyaki yang dapat disebabkan karena kurangnya serat. 

f. Gandum Utuh 

Selain digunakan sebagai makanan pokok di eropa dan juga amerika gandum utuh 

memiliki serat yang tinggi, serat yang terdapat pada gandum utuh ini dapat diserap 

secara perlahan sehingga kita tidak akan mudah merasa lapar. Dan tubuh kita juga 

menjadi lebih sehat. 

g. Kubis  

Kubis dikemas dengan aneka nutrisi penting termasuk serat dan antioksidan 

penting.Satu cangkir kubis yang sudah dimasak menyediakan sekitar seperempat dari 

kebutuhan serat harian anda. Kubis bisa ditambahkan dalam banyak olahan makanan 

seperti bkso, sup dan soto ayam, sehingga anda tidak perlu khawatir untuk 

mendapatkan serat darinya. 

h. Jagung 

Jagung merupakan makanan sumber serat yang sangat baik karena disisi lain juga 

rendah gula. Jagung menjadi makanan yang dianjurkan untuk penderita diabetes 

sebagai pengganti nasi putih.Kandungan serta yang tinggi dari jagung bisa membantu 

mengontrol gula darah pada penderita diabetes dan mengurangi risiko peyakit 

diabetes bagi orang normal.Dalam 12 ons jagung mengandung sekitar 4 gram serat 

(16% DV), 171 kalori. 

 



D. Hubungan asupan serat dan status obesitas dengan tekanan darah 

Mekanisme serat untuk menurunkan hipertensi berkaitan dengan asam empedu. 

Serat pangan mampu mengurangi kadar kolesterol yang bersirkulasi dalam plasma darah, 

sebab serat pangan bisa mengikat garam empedu, mencegah penyerapan kolesterol di 

dalam usus, dan meningkatkan pengeluaran asam empedu lewat feses, sehingga dapat 

meningkatkan konversi kolesterol plasma menjadi asam empedu. Pada penderita dengan 

kelebihan berat badan berisiko lebih besar menderita hipertensi dibandingkan dengan 

orang yang kurus. Obesitas adalah faktor resiko yang dikaitkan dengan hipertensi.  

 


