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Abstrak: Tekanan darah tinggi sering disebut sebagai pembunuh gelap (silent killer), 

karena termasuk penyakit yang mematikan tanpa disertai dengan gejala-gejalanya 

terlebih dahulu sebagai peringatan korbannya. Obesitas termasuk salah satu faktor yang 

meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. IMT dan lingkar pinggang merupakan cara 

untuk penentuan status gizi yang digunakan untuk mengetahui apakah seseorang 

dikatakan obesitas atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Responden dalam penelitian ini adalah wanita yang 

berusia 18-50 tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purporsive sampling 

dan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi (dari hasil interview terpimpin) 

didapatkan 54 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik 

responden sebagian besar berumur 40-50 tahun (50%). Pendidikan terbanyak adalah 

lulusan SD (42,6%). Pekerjaan terbanyak adalah ibu rumah tangga atau tidak bekerja 

(20,4%). Nilai IMT terbesar pada kelompok ≥23 (53,7%) dan nilai lingkar pinggang 

kategori ≤80 (61,1%). Tekanan darah pada kategori pre-hipertensi (57,4%). Rata-rata 

umur responden yaitu 36 tahun, IMT sebesar 37,99 kg/m
2
, lingkar pinggang sebesar 

79,63 cm, dan tekanan darah sebesar 118/81 mmHg. Analisis statistik menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara nilai IMT dengan tekanan darah dengan p-value 0,443 

(p>0,05). Terdapat hubungan antara lingkar pinggang dengan tekanan darah dengan p-

value 0,048 (p<0,05). 

Kata Kunci: Indeks Massa Tubuh, Lingkar Pinggang, Tekanan Darah 

Abstract: High blood pressure is known as the silent killer, because it includes a deadly 

disease without symptoms accompanied with advance warning to the victims. Obesity is 

one of the factors that increase the risk of high blood pressure. Body Mass Index (BMI) 

and waist circumference is a way for determining the nutritional status is used to 

determine whether a person is said to be obese or not. The method of research is the 

study of analytic observasional with a cross sectional approach. The respondents is 

woman aged 18-50 years old. Sampling done by the purposive sampling and which 

meet the criteria for inclution and exclusion (of guided interview result) obtained 54 

respondents. The result showed that the majority of respond characteristics aged 40-50 

years old (50%). The largest is a graduate education at elementary school (42,6%). Most 

jobs are a housewife or not working (20,4%). Most of the value of BMI in group ≥23 

(53,7%) and the value of waist circumference category ≤80 (61,1%). Blood pressure is 

the majority of the categories pre-hypertension (57,4%). The average of respondents is 

36 year, BMI amounting 37,99 kg/m
2
, waist circumference of 79,63 cm, and blood 

pressure of 118/81 mmHg. Stastistical analysis shows that there is no relationship 

between the value of BMI with blood pressure with p-value 0,443 (p>0,05). The 
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existence of a relationship between waist circumference between waist circumference 

and blood pressure with p-value 0,048 (p<0,05). 

Keywords: Body Mass Index, Waist Circumference, Blood Pressure 

 

PENDAHULUAN 

Menurut World Health 

Organization (2008), diperkirakan 36 

juta dari 57 juta kematian di seluruh 

dunia disebabkan oleh Penyakit Tidak 

Menular (PTM). Penyakit ini termasuk 

penyakit utama seperti penyakit 

jantung, kanker, penyakit pernapasan 

kronis dan diabetes, termasuk sekitar 9 

juta kematian sebelum usia 60 (United 

Nations, General Assembly, 2011). 

WHO memperkirakan,pada tahun 2020 

PTM akan menyebabkan 73% 

mortalitas dan 60% seluruh morbiditas 

di dunia. Diperkirakan negara 

yangpaling merasakan dampaknya 

adalah negara berkembangtermasuk 

Indonesia. 

Salah satu PTM yang menjadi 

masalah kesehatan yang sangat serius 

saat ini adalah hipertensi yang disebut 

sebagai silent killer yang menjadi salah 

satu penyebab utama meningkatnya 

morbiditas dan kecacatan (United 

Nations, General Assembly, 2011). 

Menurut WHO dan the International 

Society of Hypertension (ISH), saat ini 

terdapat 600 juta penderita hipertensi 

diseluruh dunia, dan 3 juta di antaranya 

meninggal setiaptahunnya. Tujuh dari 

setiap 10 penderita tersebut 

tidakmendapatkan pengobatan secara 

adekuat. Apabila tidak dapat teratasi, 

maka tekanan darah tinggi akan 

mengakibatkan jantung bekerja keras 

hingga pada suatu saat akan terjadi 

kerusakan yang serius (Muhammadun, 

2010).  

Usaha yang sudah digalakkan 

dunia yaitu berdasarkan tanggapan 

Deklarasi Politik Persatuan Bangsa 

Bangsa (PBB) mengenai penyakit tidak 

menular, yang disahkan pada 2011. 

Berdasarkan kesepakatan tersebut 

semua negara diminta memberi tekanan 

lebih besar pada upaya mendorong aksi 

kesadaran masyarakat untuk 

meningkatkan pencegahan dan 

pemantauan penyakit tidak menular 

seperti sakit jantung, stroke dan 

hipertensi. Hipertensi dapat 

menyebabkan kondisi tubuh tidak 

mampu mengendalikan tekanan darah 

hingga berlebihan, sehingga volume 

darah meningkat dan saluran darah 

menyempit sehingga jantung memompa 

lebih keras untuk menyuplai oksigen 

dan nutrisi ke setiap sel dalam tubuh 

(Siswono, 2009).Hipertensi merupakan 

penyakit kronis yang paling umum 

dengan kejadian mendadak, karena 

dapat menyebabkan kerusakan organ 

secara permanen. Menyebabkan 

beberapa penyakit jantung, otak dan 

ginjal, mengakibatkan komplikasi berat 

dan mengancam jiwa, serta kematian 

(Sabouhi et al, 2011). 

Hipertensi dapat diakibatkan 

karena kondisi tubuh. Orang yang 

gemuk, jantungnya bekerja lebih keras 

dalam memompa darah. Hal ini dapat 

dipahami karena biasanya pembuluh 

darah orang-orang yang gemuk terjepit 

kulit yang berlemak. Keadaan ini dapat 

mengakibatkan naiknya tekanan 

darah.WHO(2010) menyatakan bahwa 

ada lebih dari satu milyar orang di dunia 

ini mengalami overweight dan tiga ratus 

juta diantaranya mengalami obesitas. 



Nissan Marwadias, Amalina Tri Susilani, Dwi Ratnaningsih : Hubungan Indeks Massa.. 
 

26 
 

Kegemukan atau obesitas adalah faktor 

risiko yang dapat meningkatkan 

penyakit jantung dan dapat 

menyebabkan kelainan metabolisme 

yang dapat mempengaruhi tekanan 

darah, kolesterol, trigliserid, dan 

resistensi hormon insulin (WHO, 2010).  

World Health Organization 

(WHO, 2008) dan National Institute of 

Health (1998) telah memberikan 

pedoman menggunakan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) sebagai ukuran kriteria 

untuk cutpoints untuk kelebihan berat 

badan dan obesitas (Hu et al, 2000). 

Tingkat IMT pada wanita tidak 

menunjukkan hubungan negatif yang 

tinggi untuk hipertensi tetapi hubungan 

prevalensi yang positif dengan diabetes 

(Benn, 1971). Sehingga IMT dapat 

digunakan sebagai pengukuran yang 

tepat untuk mengetahui kegemukan 

seseorang. Jika seseorang tersebut juga 

mengalami hipertensi, maka IMT dapat 

digunakan untuk mengetahui faktor 

risiko hipertensi, yaitu overweight atau 

obesitas. 

Data Kementerian Kesehatan di 

Indonesia menyatakan, sebanyak 31 

persen masyarakat Indonesia menderita 

hipertensi atau tekanan darah tinggi. 

Artinya, 1 dari 3 orang menderita 

penyakit tersebut. Meskipun sulit untuk 

mengubah demografi dan karakteristik 

pribadi, norma-norma budaya dan status 

sosial ekonomi, meningkatkan 

pengetahuan melalui intervensi 

pendidikan pengobatan dapat 

mempengaruhi secara positif keyakinan 

pasien tentang obat-obatan (Magadza et 

al, 2009). Hipertensi dan kerusakan 

organ secara permanen dapat 

menyebabkan komplikasi jiwa dan 

mengancam kematian (Sabouhi et 

al,2011). Penyakit kronis seperti 

hipertensi, memerlukan asupan obat 

seumur hidup dan perubahan life style. 

Berdasarkan pengukuran 

tekanan darah, prevalensihipertensi di 

Indonesia adalah 32,2% dan risiko 

hipertensi yang disebabkan oleh 

obesitas abdominal terdapat 25% 

(Rahajeng dan Sulistyowati, 2009). 

Kurangnya pengetahuan tentang 

hipertensi menyebabkan tidak adanya 

kesadaran dari penderita dan pelaku, 

yang merupakan kendala utama dalam 

mengendalikan penyakit (Oskay et al, 

2010). Penyakit yang tidak disadari ini 

sangat tidak terkontrol dan dapat 

meningkatkan risiko terjadinya 

kebutaan, stroke, dan penyakit jantung. 

Risiko mengalami komplikasi tersebut 

lebih tinggi bila terdapat faktor risiko 

kardiovaskular lain seperti obesitas dan 

diabetes. Peningkatan tekanan darah 

berkepanjangan akan merusak 

pembuluh darah di sebagian besar tubuh 

dan dapat mengancam kehidupan 

seseorang (Siregar, 2013). 

Tekanan darah dipandang 

normal jika berada pada kisaran di 

bawah 120/80 mmHg. Seseorang 

dianggap menderita hipertensi bila 

tekanan darah 140/90 mmHg ke atas, 

merupakan kategori hipertensi sedang 

dan berat. Penderita tekanan darah 

tinggi berisiko dua kali lipat menderita 

penyakit jantung koroner. Risiko 

penyakit jantung menjadi berlipat ganda 

apabila penderita tekanan darah tinggi 

juga merokok, menderita diabetes dan 

hiperkolesterol. Perbaikan pola hidup 

menjadi cara untuk mencegah 

komplikasi penyakit (Khancit, 2013). 

Gejala yang sering ditimbulkan akibat 

hipertensi akut adalah serangan jantung, 

gagal jantung, stroke, gagal ginjal, 

kehilangan penglihatan yang progresif, 

nyeri di kaki ketika berjalan, dan 
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aneurisma. Dengan menggali riwayat 

kehidupan akan sangat membantu 

menegakkan diagnosis apakah gejala 

yang timbul akibat hipertensi. 

Pemeriksaan fisik termasuk 

mendengarkan denyut jantung dan paru-

paru, merasakan denyut nadi di 

pergelangan tangan dan pergelangan 

kaki (Yusri, 2011). Kementrian 

Kesehatan RI pada tahun 2012 

melakukan beberapa upaya, yang 

dilakukan oleh pemerintah melalui 

Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan 

dasar, Puskesmas melakukan 

pencegahan primer dengan mengurangi 

faktor risiko hipertensi melalui promosi 

kesehatan, pencegahan sekunder dengan 

deteksi dini sehingga dapat dilakukan 

pengobatan secara dini, dan pencegahan 

tersier dengan menangani kasus 

hipertensi dengan cepat dan 

mempertahan kualitas hidup penderita 

agar terhindar dari komplikasi yang 

lebih lanjut. 

Prevalensi hipertensi di Jawa 

Tengah berdasarkan pengukuran 

tekanan darah adalah 37% (Rahajeng 

dan Sulistyowati, 2009). Kesadaran tiap 

individu harus ditingkatkan. Antara lain 

dengan melakukan pengukuran tensi 

secara berkala dan modifikasi pola 

makan dengan mengurangi garam. 

Hipertensi tidak bisa disembuhkan, 

hanya bisa dikendalikan melalui 

mengkonsumsi obat secara rutin 

(Lestariningsih, 2013). Pengobatan atau 

penatalaksanaan hipertensi 

membutuhkan waktu lama, seumur 

hidup dan harus terus menerus. Jika 

modifikasi gaya hidup tidak 

menurunkan tekanan darah ke tingkat 

yang diinginkan, maka harus diberikan 

obat (Tjandra, 2012). 

Beberapa metode pengukuran 

antropometri untuk melihat komposisi 

lemak tubuh, yaitu lingkar pinggang, 

Rasio Lingkar Pinggang Panggul 

(RLPP) dan presentase lemak tubuh 

(Indriati, 2010). Beberapa indikator 

obesitas yang sering dikaitkan dengan 

tekanan darah antara lain Indeks Massa 

Tubuh (IMT), lingkar pinggang, RLPP, 

dan presentase lemak tubuh 

(Novianingsih dkk, 2012). 

Hasil penelitian yang dilakukan 

di luar negeri dan di Indonesia  masih 

belum jelas diketahui apakah indikator 

obesitas yang paling baik di antara IMT, 

lingkar pinggang danRasio 

LingkarPinggangPanggul sebagai faktor 

risiko penyakit kardiovaskular. 

Sehingga penulis melakukan penelitian 

mengenai hubungan Indeks Massa 

Tubuh dengan tekanan 

darahdanlingkarpinggangdengantekanan

darah. Studi pendahuluan yang 

dilakukan pada bulan Januari 2014 

mendapatkan hasil yaitu, pada tahun 

2013, jumlah wanita (18-50 tahun) di 

Dusun Kalibang, Wonokerto, Wonogiri, 

Jawa Tengah terdapat 115 orang. Dari 

data tahun 2013 yang mengalami 

hipertensi ringan dan sedang terdapat 

30,4%. Faktor penyebab yang diketahui 

yaitu konsumsi garam yang berlebihan 

dan 

adanyatimbunanlemakataukegemukan. 

Obesitas terdapat 34,7%, yang 

kemungkinan dapat menjadi faktor 

risiko terjadinya hipertensi. 13 dari 

wanita yang memiliki berat badan 

berlebih kurang menyadari bahwa 

kegemukan dapat menjadi pemicu 

hipertensi, sehingga tidak menghindari 

faktor penyebab hipertensi secara dini. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian observasional analitik dengan 

desain cross sectional. Pendekatan 

cross sectional merupakan suatu 

penelitian untuk mempelajari dinamika 

hubungan antara faktor-faktor risiko 

dengan efek, dengan cara pendekatan 

observasi atau pengumpulan data 

sekaligus atau dalam satu waktu yang 

sama (Ari, 2010). 

Populasi target adalah subjek 

wanita (18-50 tahun) yang meliputi 

wanita dewasa usia subur dan tidak 

dalam masa kehamilan. Sedangkan 

target cakupannya adalah seluruh warga 

Dusun Kalibang, Desa Wonokerto, 

Kecamatan Wonogiri, Kabupaten 

Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah. 

Jumlah populasi adalah sebesar 115 

orang. 

Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik purporsive sampling, 

merupakan teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2011). Dengan kriteria 

inklusi wanita berusia 18-50 tahun. 

Kriteria eksklusi yaitu, memiliki 

riwayat hipertensi, sedang meminum 

obat hipertensi, pernah terkena stroke, 

sedang hamil, sedang mengalami 

gangguan jiwa berat. 

Jumlah sampel yang akan 

diambil 54 orang dengan d=0,10; dari 

N=115 orang. Berdasarkan rumus 

Slovin (Notoatmodjo, 2005)dengan 

perhitungan: 

𝒏 =
𝑵

𝟏 +  𝑵 (𝒅)𝟐
 

Penelitian yang dilakukan pada 

bulan Mei 2014 ini memiliki variabel 

dependent yaitu tekanan darah dan 

variabel independent yaitu Indeks 

Massa Tubuh dan lingkar pinggang. 

Sumber data berupa data primer 

yang dikumpulkan atau didapatkan oleh 

peneliti dengan pengukuran 

antropometri secara langsung. Setelah 

melakukan anamnesis kepada 

responden dan diberikan beberapa 

pertanyaan yang mengarah pada faktor 

inklusi dan eksklusi, jika subjek 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

maka dilakukan pengukuran tekanan 

darah dengan menggunakan 

sphygmomanometer dan stetoskop, 

berat badan dengan timbangan berat 

badan dewasa, tinggi badan dengan  

stature meter/pengukur tinggi badan, 

lingkar pinggang dengan tape 

measuring/metlin. Kemudian dilakukan 

pencatatan hasil pengukuran pada setiap 

responden sehingga menjadi suatu data. 

Pengolahan data dengan editing 

yang bertujuan untuk memeriksa data 

untuk mengurangi kesalahan atau 

kekurangan dalam data. Kemudian 

koding dengan melakukan klasifikasi 

data ke dalam kategori yang sudah 

ditentukan penomoran sesuai dengan 

yang terpapar. Setelah itu dilakukan 

tabulasi agar mudah dibaca, diolah, dan 

distribusi data. 

Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan (Social Program Statistic 

Science) SPSS 22 for Windows. Analisis 

univariat untuk mengetahui 

karakteristik responden meliputi umur, 

pendidikan dan pekerjaan. Analisis 

bivariat untuk mengetahui adanya 

hubungan dua variabel, Kendall’s tau 

untuk variabel bebas dan terikat 

berskala ordinal yaitu tekanan darah dan 

IMT, Spearman rank untuk variabel 

bebas berskala nominal yaitu lingkar 
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pinggang dan variabel terikat yang 

berskala ordinal yaitu tekanan darah. 

HASIL PENELITIAN 

Telah dilakukan penelitian 

terhadap 54 orang responden di Desa 

Kalibang, Wonokerto, Wonogiri, Jawa 

Tengah pada bulan Mei 2014. 

Karakteristik subjek secara rinci dapat 

dilihat pada tabel 5 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden Penelitian Berdasarkan Karakteristik 

Indikator Hipertensi dan Tekanan Darah 

 

Variabel 
 Total (n=54)  

 N % 

Umur    

 40- 50 27 50,0 

 29- 39 11 20,4 

 18- 28 16 29,6 

Pendidikan    

 SD 23 42,6 

 SMP   9 16,7 

 SMA 20 37,0 

 Perguruan Tinggi   2   3,7 

Pekerjaan 
 

Tidak Bekerja 

 

11 

 

20,4 

 Pedagang 10 18,5 

 Buruh   6 11,1 

 Petani   8 14,8 

 Wiraswasta   7 12,9 

 Guru   1   1,9 

 Pegawai Swasta   5   9,3 

 Pelajar/ Mahasiswa   6 11,1 

IMT 
 

Lebih 

 

29 

 

53,7 

 Normal 22 40,7 

 Kurang   3   5,6 

Lingkar Pinggang 
 

Berlebih 

 

21 

 

38,9 

 Normal 33 61,1 

Tekanan Darah 
 

Hipertensi 

 

  8 

 

14,8 

 Pre-Hipertensi 31 57,4 

 Normal 15 27,8 

(Sumber: Data Primer) 
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Pada penelitian ini responden 

berumur 40-50 tahun merupakan 

responden dengan jumlah terbanyak 

yaitu sebanyak 27 orang (50%). Tingkat 

pendidikan responden paling banyak 

yaitu tamat SD sebanyak 23 orang 

(42,6%). Pekerjaan yang terbanyak 

yaitu sebagai Ibu Rumah Tangga atau 

tidak bekerja yaitu 11 orang (20,4%). 

Banyaknya responden wanita umur 

subur berdasarkan IMT (Indeks Massa 

Tubuh) yang berlebih sebanyak 29 

orang (53,7%) sedangkan berdasarkan 

lingkar pinggang yang berlebih 

sebanyak 21 orang (38,9%). Banyaknya 

responden yang termasuk hipertensi 

sebanyak 8 orang (14,8%) sedangkan 

responden yang termasuk pre-hipertensi 

sebanyak 31 orang (57,4%). 

 

 

Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Responden 

 

 
Umur 

(tahun) 

IMT 

(kg/m
2
) 

Lingkar 

Pinggang 

(cm) 

Sistolik 

(mmHg) 

Diastolik 

(mmHg) 

Jumlah   54 54   54   54   54 

Minimum   18 14,20   62,5   90   60 

Maximum   50 37,99 114 170 100 

Rerata   36,39 23,75   79,630 117,96   81,48 

Simpangan Baku   10,89   4,87   10,2815   18,13     9,04 

Range   33 23,79   51,5   80   40 

(Sumber: Data Primer) 

 

 

Berdasarkan tabel 6. 

menunjukkan bahwa rata-rata umur 

responden adalah 36 tahun dengan rata-

rata tekanan darah sistolik 117,96 

mmHg dan rata-rata tekanan darah 

diastolik 81,48 mmHg. Dari hasil 

pengukuran berat badan, tinggi badan 

dan lingkar pinggang terhadap 54 orang  

responden tersebut, didapatkan rata-rata 

IMT sebesar 23,75 kg/m
2
 dan rata-rata 

lingkar pinggang sebesar 79,63 cm. 

Rentang umur, tingkatan 

pendidikan dan jenis pekerjaan dapat 

dibandingkan dengan hasil pengukuran 

tekanan darah pada wanita, seperti yang 

dijelaskan pada tabel 7. dibawah ini: 

 

Tabel 7. Distribusi Karakteristik Responden Menurut Umur, Pendidikan dan 

Pekerjaan berdasarkan Tekanan Darah 

 

Tekanan Darah R p-value 

Umur 0,286 0,022 

Pendidikan 0,266 0,032 

Pekerjaan 0,356 0,002 
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Dari hasil Tabel 7. menunjukkan 

adanya hubungan dari karakteristik 

responden, yaitu umur, pendidikan, dan 

pekerjaan dari responden terhadap hasil 

pengukuran tekanan darah. Hasil uji 

statistik Kendall’s tau menunjukkan 

adanya hubungan yang positip dan 

sangat kuat dari umur (r=0,286), 

pendidikan (r=0,266), dan pekerjaan 

(r=0,356). Dan terdapat korelasi yang 

signifikan antara karakteristik 

responden tersebut dengan 

menunjukkan hasil p-value (p<0,05) 

pada umur sebesar 0,022, pendidikan 

sebesar 0,032, dan pekerjaan sebesar 

0,002.  

Hubungan IMT dengan Tekanan 

Darah dan Hubungan Lingkar 

Pinggang dengan Tekanan Darah 

Responden penelitian ini 

sebanyak 54 orang responden, 

menghasilkan analisis bivariat antara 

IMT dengan tekanan darah dan analisis 

bivariat antara lingkar pinggang dengan 

tekanan darah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 8. Hasil Analis Bivariat antara Tekanan Darah dengan IMT dan 

Lingkar Pinggang 

 

Tekanan Darah R p-value 

IMT 0,099 0,443 

Lingkar Pinggang 0,271 0,048 

 

Dari tabel 8. menunjukkan hasil uji 

statistik tidak adanya korelasi yang 

signifikan antara tekanan darah dengan 

IMT dengan menggunakan uji 

Kendall’s tau, terdapat hubungan 

positip yang sangat lemah antara IMT 

dengan tekanan darah (R=0,099), dan 

dengan nilai p-value sebesar 0,443 

(p>0,05) sehingga secara statistik tidak 

bermakna. 

 

Untuk uji statistik tekanan darah 

menunjukkan adanya korelasi yang 

signifikan dengan lingkar pinggang 

menggunakan uji Spearman Rank, nilai 

p-value sebesar 0,048 (p<0,05) dengan 

arah korelasi positip sebesar 0,271 atau 

27,1%, yang berarti semakin besar 

angka lingkar pinggang maka semakin 

tinggi tekanan darahnya. 

 

PEMBAHASAN 

 

Pengukuran Indeks Massa 

Tubuh (IMT) atau Body Mass Index 

(BMI) hanya untuk orang dewasa atau 

berumur ≥18 tahun (Marliani, 2007). 

Sehingga responden penelitian ini 

adalah wanita yang berumur mulai dari 

18 tahun. Hasil penelitian terhadap 

subjek umur 18-50 tahun yang 

dilakukan di Desa Kalibang, 

Wonokerto, Wonogiri, Jawa Tengah 

pada bulan Mei 2014, didapatkan 54 

responden dari perhitungan Rumus 

Slovin. Penelitian cross sectional 

menggunakan jumlah responden yang 

relatif besar atau banyak dengan asumsi 

variabel bebas yang berpengaruh cukup 
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banyak. Responden ini terdiri dari 27 

orang responden yang berumur 40-50 

tahun, 11 orang responden yang 

berumur 29-39 tahun, dan 16 orang 

responden yang berumur 18-28 tahun.  

Penelitian ini dilakukan dengan 

pengukuran, dilakukan dalam waktu 

yang bersamaan dan tidak diulang dilain 

waktu karena tidak perlu melakukan 

follow-up dan dilakukan untuk meneliti 

sekaligus banyak variabel. Penelitian ini 

meneliti tekanan darah sebagai variabel 

dependent, indeks massa tubuh dan 

lingkar pinggang sebagai variabel 

independet. Penelitian ini tidak bersifat 

memaksa responden untuk mengalami 

faktor yang diperkirakan bersifat 

merugikan kesehatan (faktor risiko) 

karena penelitian ini tidak dilakukan 

dengan memberikan terapi sehingga 

tidak ada dampak yang diberikan. 

Pengambilan sampel dari semua 

subjek wanita umur 18-50 tahun dan 

memenuhi kriteria pemilihan sampai 

jumlah subjek terpenuhi. Dengan teknik 

purporsive sampling yang memiliki 

kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria 

responden yang diambil adalah wanita 

berusia 18-50 tahun yang tidak sedang 

hamil, tidak memiliki riwayat 

hipertensi, tidak sedang meminum obat 

antihipertensi, tidak pernah menderita 

penyakit stroke, dan tidak sedang 

mengalami gangguan jiwa yang berat. 

Data yang diperoleh kemudian 

digunakan sebagai bahan analisis data. 

Untuk mengetahui faktor luar, 

yaitu umur, pendidikan dan pekerjaan 

dalam hubungannya dengan tekanan 

darah, maka dilakukan uji Kendall’s 

tau. Hasil yang didapatkan adalah ada 

kemaknaan dengan tekanan darah antara 

variabel umur dengan p-value=0,022; 

pendidikan (p-value=0,032) dan 

pekerjaan (p-value=0,002). Semakin 

bertambahnya umur responden maka 

semakin tinggi tekanan darahnya 

(R=0,286), sejalan dengan hasil 

penelitian Ekowati Rahajeng dan 

Sulistyowati Tuminah (2009), tingginya 

hipertensi sejalan dengan bertambahnya 

umur, disebabkan oleh perubahan 

struktur pada pembuluh darah besar, 

sehingga lumen menjadi lebih sempit 

dan dinding pembuluh darah menjadi 

kaku, sebagai akibatnya adalah 

meningkatnya tekanan darah sistolik. 

Tidak semua orang dengan IMT 

normal juga memiliki pinggang yang 

normal. Hal ini juga berlaku sebaliknya 

ketika orang dengan IMT yang tinggi 

tetapi distribusi lemaknya tidak terpusat 

di pinggang dan bagian abdomen maka 

risiko terhadap penyakit kardiovaskuler 

lebih kecil. Hal ini didukung dalam 

penelitian Upik Setyaningsih (2013) 

yang menyatakan bahwa indikator IMT 

(Indeks Massa Tubuh) tidak bisa 

menggambarkan lemak tubuh secara 

langsung. 

Berdasarkan hasil uji statistik 

menggunakan korelasi Kendall’s tau 

menunjukkan bahwa tidak terdapat 

korelasi yang signifikan antara IMT 

dengan tekanan darah dengan nilai p-

value sebesar 0,443 (p>0,05), angka 

kekuatan korelasi r=0,099 (hubungan 

yang sangat lemah) dan berpola positif 

yang berarti semakin besar IMT 

seseorang maka semakin tinggi tekanan 

darahnya. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Upik Setyaningsih di Semarang pada 

tahun 2013, bahwa tidak ada hubungan 

antara IMT dengan tekanan darah. 

Penelitian Faridah (2012) di 

Desa Sukamanah Kecamatan 

Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya 
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menghasilkan sebesar 72,3% responden 

wanita usia subur (20-44 tahun) 

memiliki IMT gemuk. Terdapat 

hubungan antara IMT dengan tekanan 

darah pada wanita usia subur (p 

value=0,001). Responden yang 

diketahui gemuk sebesar 64,7% lebih 

berisiko menderita hipertensi sebanyak 

4,97 kali lebih besar daripada responden 

yang memiliki IMT normal. 

IMT digunakan untuk memantau 

status gizi seseorang dan sebagai 

gambaran risiko kesehatan yang 

berhubungan dengan berat badan. IMT 

kurang dapat menyebabkan munculnya 

penyakit infeksi. Responden yang 

memiliki IMT kurang yaitu 5,6%. 

Sedangkan IMT lebih dapat 

meningkatkan risiko penyakit 

degeneratif, sebesar 53,7% memiliki 

IMT yang berlebih. 

Steve et al (2008) memperoleh 

hasil penelitian yaitu IMT yang berlebih 

menyebabkan hipertensi dan obesitas 

pada wanita Asia China dan wanita 

berkulit putih Amerika, tidak pada 

wanita berkulit hitam Amerika. Wanita 

di Indonesia cenderung memiliki kulit 

sawo matang, tidak condong ke kulit 

putih maupun hitam, ada sebagian yang 

berkulit kuning seperti wanita Asia 

yang berasal dari China. 

Ada perbedaan yang signifikan 

dalam perbandingan semua variabel 

kardiometabolik terkait antara IMT 

yang berbeda (atau lingkar pinggang) di 

kategori dalam kelompok usia muda 

dan menengah. Menurut Ying et al 

(2010), prevalensi kelebihan berat 

badan/obesitas dan kegemukan pada 

pinggang adalah tinggi pada wanita 

muda dan setengah baya di Cina. 

Lingkar Pinggang adalah prediktor yang 

baik untuk penyakit jantung dan 

diabetes. Pengukuran Lingkar Pinggang 

dan IMT secara bersamaan akan 

menjadi prediktor yang lebih baik dari 

penyakit jantung dan diabetes mellitus 

daripada pengukuran IMT atau Lingkar 

Pinggang saja. 

Hasil uji statistik menggunakan 

Spearman Rank, menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi yang signifikan antara 

lingkar pinggang dengan tekanan darah 

dengan nilai p-value sebesar 0,048 

(p<0,05) dan angka kekuatan korelasi 

r=0,271 (hubungan yang lemah) dan 

berpola positip yang berarti  semakin 

besar lingkar pinggang seseorang maka 

semakin tinggi tekanan darahnya. 

Hasil penelitian ini sama 

hasilnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Putri Rahayu 

Meilaningrum di Kota Malang (2013) 

yaitu indikator lingkar pinggang 

berhubungan signifikan terhadap 

tekanan darah sistolik dan menunjukkan 

adanya hubungan yang positip. Dengan 

Pradana Nur Oviyanti (2010) di 

Mojoroto, Kediri dengan hasil analisis 

statistik antara lingkar pinggang dan 

rasio lingkar pinggang dan panggul 

dengan tekanan darah pada subjek 

perempuan menunjukkan adanya 

hubungan yang bermakna. Pradana juga 

mempunyai kesimpulan bahwa lingkar 

pinggang terutama pada perempuan 

dapat digunakan sebagai screening 

obesitas dan hipertensi bagi tenaga 

kesehatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Castillo et al (2004) di Mexico 

menunjukkan hasil yang sama dengan 

penelitian ini, wanita yang berusia <50 

tahun yang memiliki lingkar pinggang 

berlebih adalah sebesar 81,4%. Semakin 

tinggi prosentase lingkar pinggang yang 

berlebih akan menyebabkan semakin 
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tinggi prevalensi Diabetes 

Mellitus (DM) dan Hipertensi. 

Penelitian Berentzen et al (2012) 

dengan kriteria responden yang tidak 

memiliki penyakit kronis di Kanada, 

Finlandia, dan Turki memperoleh hasil 

penelitian yaitu prediksi massa dalam 

perut oleh Lingkar Pinggang tidak 

meningkat dengan penambahan IMT. 

 Jadi IMT yang berlebih tidak 

menyebabkan kegemukan abdomen. 

Sehingga adanya hubungan positip yang 

signifikan apabila lingkar pinggang 

semakin meningkat maka tekanan darah 

akan meningkat tidak mempengaruhi 

IMT yang berlebih dengan tekanan 

darah yang tinggi. 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan: 

1. Karakteristik responden di Dusun 

Kalibang, Wonokerto, Wonogiri, 

Jawa Tengah berdasarkan 

kelompok umur terbanyak adalah 

pada kelompok umur 40-50 tahun 

sebanyak 27 orang (50%). Sebagian 

besar lulusan SD sebanyak 23 

orang (42,6%) dan untuk pekerjaan 

sebagian besar adalah sebagai 

sebagai ibu rumah tangga atau tidak 

bekerja sebanyak 11 orang (20,4%). 

2. Indeks Massa Tubuh (IMT) pada 

wanita pada umur 18-50 tahun di 

Dusun Kalibang, Wonokerto, 

Wonogiri, Jawa Tengah sebagian 

pada nilai ≥23 cm yaitu sebesar 

53,7%. Lingkar pinggang sebagian 

pada nilai ≤80 cm yaitu sebesar 

61,1%. Tekanan darah lebih banyak 

pada kategori pre-hipertensi yang 

memiliki tekanan darah 120-139 

atau 80-90 yaitu 57,4% 

3. Nilai rata- rata umur responden 

wanita yang berusia 18-50 tahun di 

Dusun Kalibang, Wonokerto, 

Wonogiri yaitu 36 tahun, IMT 

sebesar 37,99 kg/m
2
, lingkar 

pinggang sebesar 79,63 cm, dan 

tekanan darah 118/81 mmHg. 

4. Tidak ada hubungan antara Indeks 

Massa Tubuh (IMT) dengan 

tekanan darah dengan nilai p 

sebesar 0,443 atau p>0,05. 

5. Ada hubungan antara lingkar 

pinggang dengan tekanan darah 

dengan nilai p=0,048 atau p<0,05. 

 

SARAN 

1. Bagi Kepala Puskesmas agar dapat 

memantau tekanan darah pasien 

melalui pemeriksaan awal pada 

setiap pasien dan dapat  mengetahui 

status gizi setiap pasien, selain 

melakukan pemantauan status gizi 

melalui penimbangan berat badan 

dan pengukurang tinggi badan juga 

pemantauan lingkar pinggang 

pasien. 

2. Bagi masyarakat agar dapat 

memantau kondisi tubuhnya 

dengan melakukan timbang berat 

badan, mengukut tinggi badan dan 

lingkar pinggang serta mengukur 

tekanan darah sehingga dapat 

menghindari risiko penyakit 

hipertensi yang disebabkan karena 

adanya peningkatan risiko karena 

meningkatnya besar IMT dan 

lingkar pinggang. 

3. Bagi Direktur Institusi hendaknya 

perlu dilakukan monitoring status 

gizi pasien yang memiliki tekanan 

darah tinggi dengan cara 

pengukuran antropometri 

berdasarkan lingkar pinggang pada 
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4. wanita dan selalu diberikan edukasi 

tentang pencegahan terjadinya 

kegemukan bahkan obesitas. 

5. Bagi peneliti lain perlu penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui faktor-faktor 

risiko lain yang mempengaruhi tekanan 

darah. 

6. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan memperhatikan indikator 

obesitas yang lain, misalnya lingkar 

lengan atas, lingkar panggul, dan juga 

faktor lain yang mempengaruhi tekanan 

darah, serta untuk mengurangi variasi, 

hasil tekanan darah perlu dilakukan 

pengukuran tekanan darah pada rentang 

beberapa hari pada saat yang sama agar 

nilai tekanan darah yang diperoleh lebih 

valid. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adib M. 2009. Cara Mudah Memahami dan 

Menghindari Hipertensi Jantung 

dan Stroke. Yogyakarta: Dianloka. 

Anggraini. 2009. Kendalikan Stress dan 

Hipertensi, Raih Produktivitas. 

Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia: depkes.co.id 

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Berentzen et all. 2012. Waist Circumference 

Adjusted for Body Mass Index and 

Intra-Abdominal Fat Mass.  

Bustan, M.N. 2007. Epidemiologi Penyakit 

Tidak Menular. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Castillo et all. 2004. Diabetes and 

Hypertension Increases in a Society 

with Abdominal Obesity. Public 

Health Nutrition. 

Elsanti, Salma. 2009. Panduan Hidup Sehat 

Bebas Kolesterol, Stroke, 

Hipertensi & Serangan Jantung. 

Yogyakarta: Araska. 

Erkoc et all. 2012. Hypertension Knowledge-

Level Scale (HK-LS). Int. J. 

Environ. Res. Public Health. 

Falkner et all. 2013. High Risk Blood 

Pressure and Obesity Increase the 

Risk for Left Ventricular 

Hypertrophy in African-American 

Adolescent. J Pediatr. 

Faridah, Wiwi Uluwiyah. 2012. Indeks Massa 

Tubuh sebagai Faktor Risiko 

Hipertensi pada Wanita Usia Subur 

di Desa Sukamanah Kecamatan 

Cigalontang Kabupaten 

Tasikmalaya. Universitas 

Siliwangi: Fakultas Ilmu 

Kesehatan. 

Guyton dan Hall. 2007. Buku Ajar Fisiologi 

Kedokteran,Edisi 11. Jakarta: EGC. 

Idham  I,  Sanjaya  W. 2005. Angiotensin-II  

dan Remodelling  Vaskuler. Cermin  

Dunia Kedokteran. 

Karyadi, E. 2002. Hidup Bersama Penyakit 

Hipertensi, Asam Urat, dan 

Penyakit Jantung. Jakarta: Intisari 

Mediatama. 

Kasper  DL,  Braunwald  E,  Fauci  AS  et  al. 

2005. Hypertension. Harrison’s 

Manual of Medicine,16th edition. 

New York. 

Khomsan et al. 2004. Pengantar Pangan dan 

Gizi. Jakarta: Penebar Swadaya. 

Krontorádová et all. 2008. Overweight and 

Decreased Baroreflex Sensivity as 

Independent Risk Factors for 

Hypertension in Children, 

Adolescents, and Young Adult. 

Physiological Research. 

Krummel et al. 2004. Dietary Intake of 

Children at High Risk for 

Cardiovascular Disease. J am Diet 

Assoc. 

Kumar, Vinay and Abbas. 2005. 

Hypertension Vascular Disease. In 

: Robn and Cotran Pathologic 

Basis of Disease 7th edition. 

Philadelpia: Elsevier Saunders. 



Nissan Marwadias, Amalina Tri Susilani, Dwi Ratnaningsih : Hubungan Indeks Massa.. 
 

36 
 

Lekoubou et all. 2010.  Hypertension, 

Diabetes Mellitus and Task Shifting 

in Their Management in Sub-

Saharan Africa. Int. J. Environ. 

Res. Public Health. 

Liu, Bette. 2010. Body Mass Index and Risk 

of Liver Cirrhosis in Middle Aged 

UK Women. BMJ. 

Marliani et al. 2007. 100 Question & Answer 

Hipertensi. Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, Gramedia. 

Marliani. 2007. Hipertensi dan Faktor 

Risikonya dalam Kajian 

Epidemiologi. 

Meilaningrum, Putri Rahayu. 2013. 

Hubungan Beberapa Indikator 

Obesitas dengan Tekanan Darah 

pada Usia Dewasa di Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. 

Universitas Brawijaya Malang: 

Program Studi Ilmu Gizi Fakultas 

Kedokteran. 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. Metodologi 

Penelitian Kesehatan. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Oviyanti, Pradana Nur. 2010. Hubungan 

antara Lingkar Pinggang dan 

Rasio Lingkar Pinggang Panggul 

dengan Tekanan darah pada Subjek 

Usia Dewasa. Universitas Sebelas 

Maret: Fakuktas Kedokteran. 

Rahajeng, Ekowati dan Sulistyowati T. 2009. 

Prevalensi Hipertensi dan 

Determinannya di Indonesia. 

Jakarta: Maj Kedokt Indon 

Rakhmawati, Annis. 2009. Hubungan antara 

Indeks Massa Tubuh dengan Usia 

Awal Andropause. Universitas 

Sebelas Maret: Fakultas 

Kedokteran. 

Riset Kesehatan Dasar. 2007. Pedoman 

Pengukuran dan Pemeriksaan. 

Jakarta:  Departemen Kesehatan RI. 

Roehandi. 2008. Treatment of High Blood 

Pressure. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 

Sabouhi et al. 2011. Knowledge, Awareness, 

Attitudes and Practice About 

Hypertension in Hypertensive 

Patients Reffering to Public Health 

Care Centers in Khoor & Biabanak 

2009. Iran. J. Nurs. Midwivery Res. 

Saraswati, S. 2009. Diet Sehat untuk Penyakit 

Asam Urat, Diabetes, Hipertensi 

dan Stroke. Jogjakarta: A Plus 

Book. 

Sargowo D. 2009. Hypertension and Vascular 

Molecular Biology  Research  

Review  on  Biomolecular 

Mechanism.  In:  Suhardjono,  

Mayza  A,  Soenarta AA  dkk  

editors.  The  3rd  Scientific  

Meeting  on Hypertension.  

Indonesian  Society  of 

Hypertension. Jakarta: InaSH. 

Setyaningsih, Upik. 2013. Hubungan Indeks 

Massa Tubuh dan Rasio Lingkar 

Pinggang Panggul dengan Tekanan 

Darah pada Pasien Hipertensi 

Rawat Jalan di RS Tugurejo 

Semarang. Universitas 

Muhammadiyah Semarang: 

Program Studi Ilmu Gizi. 

Stevens et all. 2008. Impact of Body Mass 

Index on Incident Hypertension and 

Diabetes in Chinese Asians, 

American Whites, and American 

Blacks. Am J Epidemiol. 

Susalit. 2001. Buku Ajar Penyakit Dalam. 

Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 

Tandra. 2003. Merokok dan Kesehatan. 

Surabaya: Berita KOMNAS PMM. 

Turchin et all. 2010. Encounter Frequency 

and Blood Pressure in Hypertensive 

Patient with Diabetes. 

Hypertension. 

United Nations, General Assembly. 19- 20 

September 2011. Political 

Declaration of the High- Level 

Meeting of the General Assembly 

on the Prevention and Control of 

Non- Communicable Disease. In 



Jurnal Permata Indonesia, Volume 5, Nomor 2, November 2014, Hal. 24-37 
 

37 
 

Proceedings of Sixty- Sixth Session 

Agenda, Item 117. Follow- up to 

the Outcome of the Millenium 

Summit. New York, USA. 

Ying et all. 2010. Body Mass Index, Waist 

Circumference, and Cardiometabolic 

Risk Factors in Young and Middle-

Aged Chinese Women. J Zhejiang 

Univ-Sci B (Biomed & Biotechnol). 


