Artikel Penelitian

Hubungan Perilaku Merokok,
Konsumsi Makanan/Minuman, dan
Aktivitas Fisik dengan Penyakit Hipertensi
pada Responden Obes Usia Dewasa
di Indonesia
Marice Sihombing
Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi,
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta

Abstrak: Obesitas atau kelebihan berat badan merupakan masalah kesehatan di dunia. Obesitas
akan meningkatkan insidensi berbagai penyakit salah satunya adalah hipertensi. Penelitian
analitik data Riskesdas 2007 ini bertujuan untuk mendapatkan prevalensi hipertensi pada
responden obes berumur 18 tahun ke atas dan menilai hubungan antara berbagai karakteristik
seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, status ekonomi dan perilaku merokok,
konsumsi makanan asin, minuman berkafein, bumbu penyedap (vetsin, kecap,terasi) dan
aktivitas fisik dengan risiko hipertensi. Desain penelitian adalah cross sectional di 440
kabupaten/kota di 33 propinsi di Indonesia. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan
pengukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan dan tekanan darah oleh tenaga terlatih.
Jumlah responden obes yang berumur 18 tahun ke atas berjumlah 114 692 orang. Hasil analisis
menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi pada responden obes yang berumur 18 tahun ke
atas sebesar 48,6%. Prevalensi hipertensi pada laki-laki obes 50,1% dan prevalensi pada
perempuan obes 47,9%. Risiko hipertensi meningkat pada responden obes berumur 55 tahun ke
atas (OR 8,37; 95%CI 7,68-9,13), jenis kelamin laki-laki (OR 1,18; 95%CI 1,12-1,35), tingkat
pendidikan rendah (OR 1,40; 95%CI 1,30-1,49), mantan perokok (OR 1,22; 95%CI 1,11-1,35),
kurang aktivitas fisik (OR 1,05; 1,00-1,10), status ekonomi tinggi (OR 1,05; 95%CI 1,01-1,09).
Tidak terdapat hubungan bermakna antara tempat tinggal, konsumsi makanan asin, konsumsi
kafein dan bumbu penyedap dengan hipertensi.
Kata kunci: obesitas, hipertensi, Riskesdas
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Abstract: Obesity is a pandemic health problem. Obesity increases the incidence of various
diseases one of which is hypertension. The objective of the study was to obtain prevalence of
hypertension in obese respondents above 18 years old and was to assess the association between
various respondent characteristics i.e age, sex, education, living area, economic status and
smoking habit, consumption of salty foods, caffeine beverages, flavorings (vetsin, soy sauce,
shrimp) and physical activity with the risk of hypertension. The research design was a cross
sectional study conducted in 440 regencies in 33 provinces in Indonesia. Data were collected by
direct interview and physical measurement such as body weight, height and blood pressure by
trained surveyors. The number of obese respondents above 18 years old were 114 692. The
results show that the prevalence of hypertension in obese respondents above 18 years old was
48.6%. Prevalence of hypertension in obese man was 50.1% prevalence in obese women was
47.9%. The risk of hypertension increased in obese respondent age 55+ years old (OR 8.37;95%
CI 7.68-9.13), male gender (OR 1.18;95% CI 1.12-1.25), lower education level (OR 1.40;95% CI
1.30-1.49), ex smokers (OR 1.22;95% CI 1.11-1.35), insufficient physical activity (OR 1.05;95%
CI 1.00-1.10) and economic status (OR 1.05;95% CI 1.01-1.09). The association with living
area, consumption of salty food, caffeine beverages and flavorings (vetsin, soy sauce, shrimp)
were not statistically significant.
Keywords: obesity, hypertension, Riskesdas

Pendahuluan
Obesitas adalah suatu keadaan penimbunan lemak yang
berlebihan di dalam jaringan adiposa tubuh yang dapat
menimbulkan masalah kesehatan. Obesitas akan mengaktifkan
kerja jantung dan dapat menyebabkan hipertrofi jantung
dalam kurun waktu lama, curah jantung, isi sekuncup jantung,
volume darah dan tekanan darah cenderung naik.1 Di samping
itu, fungsi endokrin juga terganggu seperti sel-sel beta
pankreas akan membesar, insulin plasma meningkat dan
toleransi glukosa juga ikut meningkat. Hal ini akan memungkinkan seseorang berpeluang besar akan terkena
penyakit jantung, hipertensi, DM, penyakit kandung kemih
dan kanker.2-5
Jumlah penyandang Obesitas terus meningkat setiap
tahun terutama di kota-kota besar. Data Statistic International Obesity Task Force melaporkan lebih dari 30%
populasi di Eropa Timur menderita obesitas (IMT >30 kg/
m2).6 Berdasarkan data The National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES), selama periode 2007-2008
diketahui prevalensi obesitas pada orang dewasa di Amerika
sebesar 33,8%. Prevalensi obesitas pada laki-laki sekitar
32,2% dan pada perempuan sebesar 35,5%.7
Di Indonesia, obesitas berdasarkan hasil penelitian
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Himpunan Studi Obesitas Indonesia (HISOBI) pada karyawan
di beberapa perusahaan di Indonesia memperlihatkan bahwa
prevalensi obesitas (IMT >30 kg/m2) pada laki-laki sebesar
9,16% dan pada perempuan 11,02%.8 Sementara itu hasil
survei nasional yang dilakukan pada tahun 1996/1997 di
ibukota seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa
pada kelompok umur 18 tahun ke atas, mengalami overweight
sebesar 8,1% pada laki-laki dan 10,5% pada perempuan sedang
yang menderita obes pada laki-laki 6,8% dan perempuan
13,5%.9 Menurut Depkes tahun 2001, melaporkan bahwa pada
kelompok umur 40-49 tahun yang mengalami overweight dan
obesitas pada laki-laki berturut-turut adalah 24,4% dan 23%
sedang pada perempuan berturut-turut sebesar 30,4% dan
43,0%.6 Prevalensi overweight dan obesitas lebih tinggi pada
perempuan dibandingkan dengan laki-laki.7,10,11 Hal ini
disebabkan metabolisme pada perempuan lebih rendah
terlebih lagi setelah menopause.
Obesitas merupakan faktor risiko utama dari beberapa
penyakit degeneratif dan metabolik, salah satunya adalah
penyakit hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi.
Hipertensi merupakan suatu keadaan ketika tekanan darah
meningkat melebihi batas normal yaitu 120/80 mmHg.
Hipertensi saat ini sudah menjadi masalah serius tidak saja di
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negara maju melainkan juga di negara berkembang.
Berdasarkan Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT
1995) diketahui prevalensi hipertensi sebesar 8,3% dan
meningkat menjadi 21% pada tahun 2004 (SKRT 2004).10
Menurut laporan Riskesdas 2007 (Riset Kesehatan Dasar
2007) prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 31,7%.11
Angka ini cukup tinggi dan bila tidak mendapat pengobatan
akan berakhir dengan kematian akibat serangan jantung,
stroke dan gagal ginjal. Itu sebabnya penyakit hipertensi
sering disebut the silent killer. Riskesdas merupakan hasil
riset berbasis komunitas dengan sampel rumah tangga dan
anggota rumah tangga yang dilaksanakan di 440 kabupaten/
kota (dari jumlah keseluruhan sebanyak 454 kabupaten/kota)
yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2007
sehingga data dapat mewakili populasi di tingkat kabupaten/
kota di seluruh Indonesia.11
Peningkatan Indeks Massa Tubuh (IMT) erat kaitannya
dengan penyakit hipertensi baik pada laki-laki maupun pada
perempuan. Kenaikan berat badan (BB) sangat berpengaruh
pada mekanisme timbulnya kejadian hipertensi pada orang
yang obes akan tetapi mekanisme terjadinya hal tersebut
belum dipahami secara jelas namun diduga pada orang yang
obes terjadi peningkatan volume plasma dan curah jantung
yang akan meningkatkan tekanan darah.6
Berdasarkan laporan dari Swedish Obese Study diketahui
bahwa angka kejadian hipertensi pada penderita obes
sebesar 13,6%.12 Begitu pula hasil survei MONICA III (2000)
diketahui bahwa prevalensi hipertensi meningkat pada orang yang memiliki berat badan lebih atau obes dan kolesterol
total dibandingkan dengan yang mempunyai berat badan
normal.13
Dalam tulisan ini ingin dikaji hubungan perilaku merokok,
pola konsumsi (makanan asin, minuman berkafein dan bumbu
penyedap) dan aktivitas fisik dengan penyakit hipertensi
pada orang yang obes berusia 18 tahun ke atas di Indonesia
berdasarkan data Riskesdas 2007.
Metode
Analisis ini menggunakan data Riskesdas Tahun 2007
yang telah digabung (merge) dengan Susenas 2007. Desain
analisis menggunakan rancangan cross-sectional dengan
metoda survei di 33 propinsi di Indonesia. Sampel adalah
seluruh rumah tangga dan anggota rumah tangga yang
terpilih sebagai sampel dalam Susenas Kor 2007. Penarikan
sampel Riskesdas dilakukan dengan teknik probability proportional to size (PPS) pada setiap kabupaten/kota yaitu
kemungkinan sebuah blok sensus masuk ke dalam sampel
blok sensus pada sebuah kabupaten/kota bersifat proporsional terhadap jumlah rumah tangga pada suatu kabupaten/
kota.
Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur
langsung kepada responden melalui wawancara pada
kunjungan rumah menggunakan kuesioner dan melalui
pengukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan dan
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tekanan darah oleh tenaga pengumpul data terlatih. Untuk
analisis ini dilakukan terhadap responden obes yang berumur
18 tahun ke atas. Adapun alasan pemilihan responden umur
18 tahun ke atas adalah karena penyakit hipertensi pada
Riskesdas 2007 diukur pada responden yang berumur 18
tahun ke atas, sesuai dengan ketentuan Join National
Commitee (JNC) VII 2003. Kriteria hipertensi sesuai JNC VII
2003 adalah hasil pengukuran tekanan darah sistolik >140
mmHg atau tekanan darah diastolik >90 mmHg.11
Variabel yang akan dianalisis meliputi variabel dependen
status hipertensi yaitu melalui pengukuran tekanan darah.
Variabel independen responden yang diduga memiliki
hubungan dengan penyakit hipertensi yaitu karakteristik
responden antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat
tinggal dan status ekonomi. Sedang perilaku responden
antara lain merokok, konsumsi makanan asin, minuman
berkafein (kopi), bumbu penyedap (vetsin, kecap, terasi) dan
aktivitas fisik.
Responden menderita obes berdasarkan dari Indeks
Massa Tubuh (IMT). Indeks Massa Tubuh (IMT) dihitung
berdasarkan hasil pembagian berat badan (BB) dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat (kg/m2). IMT
dibagi ke dalam 4 kategori yaitu kurus <18,5; normal 18,524,9; BB lebih 25-26,9 dan obes >27.2 Namun, dalam analisis
ini IMT akan digolongkan dalam dua bagian yaitu tidak obes
<25 dan obes >25. Selanjutnya responden obes yang
digunakan sebagai sampel pada analisis ini.
Kebiasaan merokok dalam satu bulan terakhir dibuat
menjadi empat kategori yaitu merokok tiap hari, kadangkadang, mantan perokok dan tidak pernah merokok. Konsumsi
makanan asin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
makanan yang lebih dominan rasa asin seperti ikan asin, peda,
pindang, telur asin dll. Konsumsi minuman berkafein adalah
minuman yang mengandung kafein seperti kopi, coca-cola
dan keratingdaeng, sedang konsumsi bumbu penyedap yaitu
yang menggunakan vetsin, kecap dan terasi.
Konsumsi makanan/minuman merupakan variabel
komposit dari pertanyaan berapa kali responden mengkonsumsi makanan/minuman tersebut. Konsumsi makanan/
minuman diklasifikasi dalam 2 kategori yaitu “sering” apabila
responden mengonsumsi makanan/minuman tersebut >1 kali
per hari, dan 3-6 kali per minggu sedang “jarang” jika
mengonsumsi 1-2 kali per minggu, dan kurang dari 3 kali per
bulan. Aktivitas fisik dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu
aktivitas fisik cukup dan kurang. Aktivitas fisik cukup apabila
kegiatan dilakukan secara terus menerus sekurangnya 10
menit dalam satu kegiatan tanpa henti dan secara kumulatif
150 menit selama 5 hari dalam 1 minggu. Jika aktivitas fisik
tidak mencapai 150 menit selama 5 hari dalam 1 minggu maka
dikategorikan dengan aktivitas kurang.
Status ekonomi berdasarkan BPS dibagi dalam 5 kuintil
akan tetapi dalam analisis ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu
rendah dan tinggi. Status ekonomi rendah merupakan
gabungan kuintil 1 dan kuintil 2 sedang status ekonomi tinggi
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merupakan gabungan kuintil 3,4 dan 5.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan program
komputer SPSS versi 15. Data dianalisis dalam tiga tahap
yaitu univariat, bivariat dan multivariat. Analisis univariat
dilakukan untuk mengetahui prevalensi hipertensi pada
responden yang obes berumur 18 tahun ke atas, proporsi
dari masing-masing variabel yang akan disajikan secara
deskriptif.
Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Bila analisis bivariat menghasilkan nilai p<0,05, maka
variabel tersebut masuk ke tahap multivariat. Bila pada
analisis bivariat dihasilkan nilai p>0,05 namun, secara
substansi variabel tersebut dinilai penting maka variabel
tersebut dimasukkan ke dalam model multivariat. Tahap
berikutnya adalah seleksi kandidat variabel yang akan masuk
ke dalam model. Seleksi dilakukan secara berurutan dengan
cara semua variabel independen dimasukkan secara bersamaan, kemudian nilai p yang tidak bermakna (p>0,05)
dikeluarkan dari model dimulai dari nilai p yang terbesar.
Setiap pengeluaran satu variabel harus diperhatikan perubahan nilai OR dengan membandingkan nilai OR sebelum
dan sesudah variabel tersebut dikeluarkan. Bila terdapat
perbedaan nilai OR yang cukup besar (>10%), maka variabel
tersebut tidak dapat dikeluarkan dari model karena akan
mengganggu estimasi OR variabel independen yang lain.
Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui
besarnya hubungan antara variabel dependen dengan
variabel independen dengan mengontrol variabel yang
dianggap sebagai pengganggu (confounding).

Keterbatasan penelitian ini adalah pertanyaan pada
kuesioner mengenai konsumsi makanan/minuman berisiko
tidak dijelaskan frekuensi waktu kebiasaan tersebut, seperti
kebiasaan makanan asin dalam seminggu atau sebulan yang
lalu tidak dijelaskan, sehingga data hasil kebiasaan konsumsi
menjadi bias.

Tabel 1 . Karakteristik Responden Obes Berumur 18 Tahun
ke Atas

•

Jenis variabel
Persentase

•

Jumlah responden

Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
• Umur (tahun)
18 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
>55
• Tempat tinggal
Kota
Desa
• Pendidikan
Pendidikan rendah (tidak sekolah,
SD, SMP)
Pendidikan menengah (SMA)
Pendidikan tinggi (D3, PT)
• Status ekonomi
Rendah
Tinggi

(n)

(%)

40 817
73 875

35,6
64,4

7
27
35
26
17

921
380
504
360
317

6,9
23,9
31,0
23,0
15,3

56 037
58 655

48,9
51,1

76 243

66,5

28 360
9 754

24,7
8,5

40 245
74 065

35,1
64,6

•
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Hasil
Berdasarkan data Riskesdas 2007 diketahui bahwa
responden yang berumur 18 tahun ke atas ada sebanyak 610
645 orang yang terdiri dari laki-laki 290 161 orang (47,8%) dan
perempuan 318 484 orang (52,2%). Sedang responden obes
ada sebanyak 114 692 (18,8%).
Dari hasil analisis diperoleh bahwa persentase prevalensi
penyakit hipertensi pada responden yang obes sebesar 48,6%
dan yang tidak hipertensi sebanyak 51,4%.
Tabel 1 memperlihatkan sebaran responden yang obes
berdasarkan jenis kelamin, umur, tempat tinggal, pendidikan
dan status ekonomi.
Pada tabel 2, ditampilkan perilaku/gaya hidup responden
obes yang mencakup merokok, aktivitas, serta konsumsi
makanan asin, kafein dan bumbu penyedap.
Tabel 2. Perilaku/gaya Hidup Responden Obes Berumur 18
Tahun ke Atas
Jenis variable

•

Jumlah responden
(n)

Merokok dalam 1 bulan
Tiap hari
Kadang-kadang
Mantan perokok
Tidak pernah
Aktivitas
Cukup
Kurang
Konsumsi
Makanan asin
Sering
Jarang
Minuman berkafein
Sering
Jarang
Konsumsi bumbu penyedap
(vetsin, kecap, terasi
Sering
Jarang

Persentase
(%)

22 339
5 587
4 570
82 072

19,5
4,9
4,0
71,6

89 949
24 743

78,4
21,6

27 523
86 641

24,0
75,5

41 352
72 817

36,1
63,5

90 191
23 781

78,6
20,7

Dari Tabel 3 diketahui bahwa ORcrude jenis kelamin 1,09
(95%CI, 1,06-1,13) yang berarti bahwa tidak ada perbedaan
risiko penyakit hipertensi antara responden obes baik lakilaki maupun perempuan. Berdasarkan kelompok umur
diketahui bahwa penyakit hipertensi risiko tertinggi ada pada
kelompok umur 55 tahun ke atas yaitu 8,9 kali dibandingkan
kelompok umur 18-24 tahun. Tidak terdapat perbedaan risiko
antara responden obes yang berdomisili di kota dengan
responden obes yang berdomisili di desa.
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Dari Tabel 3 diketahui variabel tempat tinggal tidak
masuk ke dalam analisis multivariat karena memiliki nilai
p>0,05 sedang jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan
status ekonomi masuk ke dalam analisis multivariat.

Tabel 4. Analisis Bivariat Penyakit Hipertensi Menurut Perilaku Responden Obes Berumur 18 Tahun ke Atas
Variabel
•

Tabel 3. Analisis Bivariat Penyakit Hipertensi Menurut
Karakteristik Responden Obes Berumur 18 Tahun
ke Atas
•
Variabel
Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
• Umur (tahun)
>55
45 – 54
35 – 44
25 – 34
18 – 24
• Tempat tinggal
Kota
Desa
• Pendidikan
Pendidikan rendah
(tidak sekolah, SD, SMP)
Pendidikan menengah (SMA)
Pendidikan tinggi (D3, PT)
• Status ekonomi
Tinggi
Rendah

ORcrude

95% CI

1,09
1

1,06-1,13
referens

8,90
4,42
2,50
1,44
1

8,20-9,70
4,08-4,78
2,31-2,70
1,33-1,56
referens

1,00
1

0,97-1,04
referens

1,32

1,32-1,49

0,93
1

0,87-0,99
referens

1,10
1

1,06-1,14
referens

Nilai p
<0,001

•

<0,001

0,761

<0,001

<0,001

ORcrude odds ratio crude, 95% CI: 95% confidence interval

Hasil dari Tabel 4 diketahui tidak terdapat perbedaan
risiko penyakit hipertensi pada responden obes dengan
perilaku merokok tiap hari dalam 1 bulan terakhir dengan
yang tidak pernah merokok. Namun, responden obes yang
mantan perokok mempunyai ORcrude 1,80 (95%CI, 1,64-1,95)
dibandingkan dengan responden obes yang tidak pernah
merokok. Risiko terjadinya hipertensi pada responden obes
yang kurang aktivitas sebesar 1,20 kali dibanding responden
obes yang cukup aktivitas.
Dari variabel perilaku/gaya hidup yang memiliki nilai p
<0,05 adalah kebiasaan merokok dan aktivitas fisik sementara
kebiasaan mengonsumsi makanan asin, minuman berkafein
dan bumbu penyedap (umumnya mengandung MSG)
memiliki nilai p>0,05 sehingga tidak masuk ke dalam analisis
multivariat.
Dari Tabel 5 diketahui hasil akhir analisis multivariat
memperlihatkan bahwa jenis kelamin laki-laki obes berisiko
hipertensi 1,18 kali dibandingkan perempuan. Menurut
kelompok umur diperoleh responden obes berumur 55 tahun
ke atas berisiko 8,37 kali lebih besar dibandingkan responden
berumur antara 18-24 tahun.
Berdasarkan tingkat pendidikan diketahui responden
obes yang berpendidikan rendah mempunyai faktor risiko
hipertensi 1,40 kali lebih besar dibandingkan yang ber-
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•

Merokok tiap hari
Tiap hari
Kadang-kadang
Mantan perokok
Tidak pernah
Aktifitas
Kurang
Cukup
Konsumsi
Makanan asin
Sering
Jarang 1 referens
Minuman berkafein
Sering
Jarang
Konsumsi bumbu penyedap
(vetsin, kecap, terasi)
Sering
Jarang

ORcrude

95% CI

Nilai p

0,95
1,10
1,80
1

0,92-1,00
1,03-1,20
1,64-1,95
referens

<0,001

1,20
1

1,15-1,26
referens

0,97

0,94-1,00

0,98
1

0,94-1,01
referens

<0,001

<0,110

0,212

0,357
1,02
1

0,97-1,08
referens

ORcrude odds ratio crude, 95% CI: 95% confidence interval

pendidikan tinggi sedang yang berpendidikan menengah
tidak ada perbedaan risiko dengan yang berpendidikan tinggi.
Berdasarkan status ekonomi responden yang obes diketahui
bahwa status ekonomi tinggi terlihat relatif berisiko hipertensi
dibandingkan dengan status ekonomi rendah. (OR=1,05; 95%
CI, 1,01-1,09).
Tabel 5. Hasil Akhir Analisis Multivariat
Variabel
Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
• Umur (tahun)
>55
45 – 54
35 – 44
25 – 34
18 – 24
• Pendidikan
Pendidikan rendah
(tidak sekolah, SD, SMP)
Pendidikan menengah (SMA)
Pendidikan tinggi (D3, PT)
• Status ekonomi
Tinggi
Rendah
• Merokok
Tiap hari
Kadang-kadang
Mantan perokok
Tidak pernah
• Aktivitas
Kurang
Cukup

ORsuaian

95% CI

1,18
1

1,12-1,25
referens

8,37
4,30
2,50
1,45
1

7,68-9,12
3,96-4,66
2,31-2,70
1,34-1,60
referens

1,40

1,30-1,49

1,13
1

1,05-1,21
referens

1,05
1

1,01-1,09
referens

0,83
1,02
1,22
1

0,78-0,88
0,93-1,11
1,11-1,35
referens

1,05
1

1,00-1,10
referens

Nilai p
<0,001

•

<0,001

<0,001

0,011

<0,001

0,018

95% CI: 95% confidence interval
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Menurut kebiasaan merokok dalam satu bulan terakhir,
responden obes yang mantan perokok mempunyai risiko 1,22
kali lebih besar dibanding yang tidak pernah merokok
sementara responden obes yang merokok tiap hari
memperlihatkan efek proteksi terhadap hipertensi. Kurang
aktivitas pada responden obes relatif berisiko dibandingkan
dengan responden obes yang cukup aktivitas. (OR=1,05 95%
CI, 1,00-1,10).
Diskusi
Dari hasil analisis diketahui bahwa prevalensi hipertensi
pada responden obes sebesar 48,6%. Persentase prevalensi
hipertensi pada laki-laki obes (50,1%) sedang prevalensi
hipertensi pada perempuan obes (47,9%). Nilai ini cukup
tinggi bila dibandingkan dengan prevalensi hipertensi pada
orang obes seperti yang dilaporkan oleh Swedish Obese
Study yaitu 13,6%.12
Berdasarkan hasil analisis multivariat diperoleh 6 variabel
independen yang berisiko terhadap kejadian hipertensi
(p<0,05) pada responden obes berusia 18 tahun ke atas antara
lain jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, status ekonomi,
perilaku merokok, dan aktivitas fisik.
Jenis kelamin laki-laki obes cenderung berisiko
hipertensi 1,2 kali dibandingkan perempuan (ORsuaian= 1,18
95%CI 1,12-1,25). Dari beberapa hasil penelitian diketahui
bahwa perempuan lebih rentan menderita hipertensi
dibandingkan laki-laki.7,10,11 Menurut data WHO (2000)
diperkirakan 972 juta orang (26,4%) di dunia mengidap
hipertensi dan tidak ada perbedaan risiko menderita hipertensi
antara laki-laki (26,6%) dan perempuan (26,1%).13 Hasil survei
MONICA III (2000) diketahui bahwa prevalensi hipertensi
pada janda/duda lebih tinggi dibandingkan dengan yang
memiliki pasangan.13 Ini memperlihatkan bahwa risiko
menderita hipertensi relatif sama antara laki-laki dan
perempuan.
Menurut kelompok umur diketahui bahwa responden
obes yang berumur 55 tahun ke atas memiliki risiko paling
besar yaitu 8,4 kali dibandingkan dengan responden obes
berumur 18-24 tahun. Secara umum diketahui bahwa tekanan
darah akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur
dan semakin meningkat lagi dengan berat badan lebih (overweight) dan obes. Peningkatan tekanan darah akan menjadi
lebih besar lagi bila ada riwayat keluarga yang hipertensi
dan mempunyai stress emosional yang tinggi. Pada orang
yang obes, jumlah darah yang beredar akan meningkat, cardiac out put akan naik dan ini akan meningkatkan tekanan
darah. dikutip dari 1 Tekanan darah tinggi atau hipertensi
meningkatkan morbiditas dan mortalitas penyakit kardiovaskuler, stroke dan ginjal. Oleh karena itu responden obes
yang berumur 55 tahun ke atas yang menderita hipertensi
akan menjadi rentan terhadap berbagai penyakit seperti
jantung, stroke, DM, gagal ginjal, kanker dan sebagainya,
sehingga akan terjadi penurunan kualitas hidup akibat
penyakit-penyakit tersebut.2-5 Hasil penelitian MONICA
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(1994) diketahui bahwa hipertensi pada usia lanjut yang overweight sebesar 19,9% dan pada yang obes lebih tinggi lagi
yaitu 29,8%.14 Saat ini penyakit hipertensi sudah menjadi
global burden. Pada tahun 2000, angka kematian yang
disebabkan penyakit hipertensi cukup tinggi yaitu sebesar
12,8%.15
Berdasarkan analisis multivariat diketahui bahwa
responden obes yang memiliki tingkat pendidikan rendah
berisiko menderita hipertensi lebih besar 1,40 kali dibandingkan dengan responden obes berpendidikan tinggi. Hasil
penelitian Rebecca (2007) di Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara tingkat
pendidikan dan kejadian hipertensi. Responden dengan
tingkat pendidikan SMP/SMA mempunyai OR= 0,21 (95% CI
0,45-0,99) dibandingkan dengan responden yang berpendidikan SD/tidak sekolah, sedang yang berpendidikan
tinggi OR=0,10 (95% CI 0,02-0,59).16 Responden dengan
tingkat pendidikan tinggi diharapkan lebih mudah mencari
pengetahuan dan informasi yang luas untuk meningkatkan
derajat kesehatannya. Dengan demikian mereka mampu
memproteksi diri dan bila ada keluhan kesehatan lebih mudah
untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan.
Berdasarkan analisis multivariat diketahui bahwa status ekonomi tinggi nilai OR adalah 1,05 kali dibandingkan
dengan status ekonomi rendah. Ini memperlihatkan risiko
hipertensi antara status ekonomi tinggi dan ekonomi rendah
relatif sama. Setiap orang baik dengan status ekonomi tinggi
maupun status ekonomi rendah berpeluang menderita
hipertensi bila tidak menjalankan pola hidup sehat.
Analisis multivariat terhadap perilaku merokok dalam 1
bulan terakhir diketahui bahwa responden obes mantan
perokok meningkatkan risiko hipertensi 1,2 kali dibandingkan
dengan responden obes yang tidak pernah merokok. Sedang
responden obes yang merokok setiap hari menunjukkan efek
proteksi terhadap risiko hipertensi dengan ORsuaian 0,83. Hasil
penelitian ini belum dapat menjelaskan pengaruh merokok
tiap hari dalam 1 bulan terakhir dengan risiko mendapat
hipertensi. Hasil ini berbeda dengan beberapa hasil penelitian
yang menyatakan bahwa perilaku merokok akan meningkatkan risiko hipertensi.17-19 Namun, peneliti lain menyatakan
bahwa sebagian besar perokok memiliki tekanan darah lebih
rendah dari yang tidak merokok. Hal ini kemungkinan
disebabkan nafsu makan menurun yang menyebabkan
adanya penurunan berat badan. Kemungkinan lain disebabkan adanya pengeluaran energi yang dipicu nikotin
dan juga adanya efek vasodilator dari cotinine yaitu
metabolit utama dari nikotin yang dapat menyebabkan respon
hipotensi.20-21 Sedang pada mantan perokok, tekanan darah
biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak pernah
merokok.21
Analisis multivariat menunjukkan bahwa kurang
aktivitas fisik berisiko hipertensi 1,05 kali dibandingkan
dengan cukup aktivitas fisik. Kurang aktivitas fisik diketahui
sebagai faktor risiko berbagai penyakit tidak menular seperti
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hipertensi, jantung, stroke, DM dan kanker.22-24 Aktivitas fisik
yang dilakukan secara teratur seperti olahraga dapat menurunkan tahanan perifer yang akan menurunkan tekanan darah
dan melatih otot jantung sehinggga menjadi terbiasa bila
jantung mendapat pekerjaan yang lebih berat karena adanya
kondisi tertentu. Di samping itu olahraga yang teratur akan
merangsang pelepasan endorfin (morfin endogen) yang
menimbulkan euphoria dan relaksasi otot sehingga tekanan
darah tidak meningkat.25
Kesimpulan
Persentase prevalensi hipertensi pada responden obes
sebesar 48,6%. Persentase prevalensi hipertensi pada lakilaki obes (50,1%) sedang persentase prevalensi hipertensi
pada perempuan obes (47,9%). Laki-laki obes mempunyai
risiko 1,18 kali lebih besar dibandingkan perempuan obes.
Risiko hipertensi meningkat sejalan dengan bertambahnya
umur responden. Responden obes dengan tingkat pendidikan
rendah berisiko hipertensi 1,40 kali dibandingkan responden
obes yang berpendidikan tinggi. Risiko hipertensi relatif sama
pada responden obes berstatus ekonomi tinggi dengan
ekonomi rendah begitu juga dengan responden obes yang
kurang aktivitas dengan yang cukup aktivitas. Responden
obes mantan perokok berisiko hipertensi 1,22 kali dibandingkan dengan responden obes yang tidak merokok.
Sementara itu lokasi tempat tinggal, konsumsi makanan asin,
minuman berkafein dan konsumsi bumbu penyedap tidak
berhubungan bermakna dengan hipertensi pada penelitian
ini.
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