
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep  

    

   

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

Keterangan: 

     : Diteliti 

 : Tidak diteliti 

Penjelasan:  

 Tekanan darah merupakan indikator dalam penentuan seseorang dapat dikatakan 

mengalami hipertensi. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 

mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Di dalam kerangka konsep ini 

dijelaskan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah pada penderita 
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hipertensi. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi hipertensi yaitu faktor langsung dan tidak 

langsung. Faktor langsung yang dapat mempengaruhi hipertensi antara lain status obesitas, 

merokok, konsumsi alkohol, minum kopi dan stres. Sedangkan faktor tidak langsung antara lain 

asupan serat, genetic, umur dan jenis kelamin. Faktor tidak langsung berhubungan dengan status 

Obesitas. Namun  dalam penelitian ini yang diteliti adalah hubungan antara asupan serat dan 

status obesitas dengan tekanan darah penderita hipertensi, karena hipertensi merupakan penyakit 

yang paling sering terjadi. Asupan serat tidak berhubungan langsung dengan tekanan darah. 

asupan serat berhubungan dengan status obesitas, dimana jika asupan serat rendah maka 

seseorang dapat mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Jika sudah mengalami obesitas, 

maka beresiko mengalami hipertensi karena pada orang yang mengalami obesitas akan 

membutuhkan lebih banyak darah untuk menyuplai oksigen dan makanan ke jaringan tubuhnya, 

sehingga volume darah yang beredar melalui pembuluh darah meningkat, curah jantung ikut 

meningkat dan akhirnya tekanan darah ikut meningkat, sehingga terjadi hipertensi.  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah asupan serat  

b. Variabel antara  

Variabel antara pada penelitian ini adalah status obesitas 

c. Variabel terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah tekanan darah pada penderita hipertensi. 

 

 



2. Definisi Operasional 

Tabel 3 

Definisi Operasional 

No

. 

Variable Definisi 

Operasional 

Cara dan Alat 

Pengukuran 

 

Hasil Ukur 

Skala 

Pengukuran 

1. Asupan 

Serat   

Jumlah 

konsumsi 

serat yang 

berasal dari 

makanan yang 

dikonsumsi 

sampel dalam 

satuan 

gram/hari 

Wawancara dengan 

metode recall 24 jam 

menggunakan 

formulir recall 24 

jam 

Kategori hasil ukur: 

- Sesuai anjuran  

(≥30 gram/hari) 

- Tidak sesuai anjuran  

(<30 gram/hari) 

(Hartono, 2012) 

Ordinal  

2. Status 

Obesitas 

Keadaan 

kelebihan 

lemak pada 

sampel yang 

diukur 

menurut IMT 

dan ditandai 

dengan IMT 

≥25 kg/m
2 

Pengukuran berat 

badan dilakukan 

dengan cara 

menimbang dengan 

timbangan injak dan 

tinggi badan 

dilakukan dengan 

mengukur 

menggunakan 

Kategori IMT : 

 Tidak Obesitas (<25 kg/m
2
)  

 Obesitas Tingkat 1 (25,0 – 

29,9 kg/m
2
) 

 Obesitas (≥30,0) 

(WHO, 2000) 

Ordinal 



microtoise 

3. Tekanan 

Darah 

Kadar tekanan 

darah pada 

sampel yang 

diukur oleh 

petugas 

puskesmas 

pada pagi hari 

dengan posisi 

sampel duduk. 

Pencatatan data 

rekam medis hasil 

ukur tekanan darah 

pada sampel 

berdasarkan 

tensimeter digital. 

Kategori hasil ukur: 

 Hipertensi Derajat I 

Sistolik: 140 – 159 

mmHg 

Diastolik: 90 – 99 

mmHg 

 Hipertensi Derajat II 

Sistolik: ≥160 mmHg 

Diastolik: ≥100 mmHg 

(JNC 7, 2003) 

Ordinal 

 

C. Hipotesis 

1. Ada hubungan antara asupan serat dengan tekanan darah pada penderita hipertensi di 

Puskesmas Tabanan III. 

2. Ada hubungan antara status obesitas dengan tekanan darah pada penderita hipertensi di 

Puskesmas Tabanan III 

 


