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ABSTRACT 

 Hypertension disease is a major problem in public health either in 

Indonesia or in the world. This disease is the second non contagious disease from 

10 top disease in Puskesmas Laguboti. Based on the profile of Puskesmas 

Laguboti in 2011, that there were 1299 people got hypertension from 18.401 

people. 

 This research is descriptive analytic type with cross sectional design that 

purposes to identifythe factors related with hypertension. This reseach is 

performed in territorial of Puskesmas Laguboti, regency of Toba Samosir in 2012, 

sampling is performed with accidental Sampling, technique with sampling 

quantity of 30 people. Instruments used are questionnaire, medical record, 

tensimeter, and stethoscope. Primary date is obtained from questionnaire that is 

distributed by researcher by direct interview and secondary date is obtained from 

patients medical record who come to check up and diagnosed hypertension. 

 Statistical test uses chi- square (X
2
) with mean degree α=0,05. The result 

of research indicates fat food consumption has a relation with hypertension X
2
 

calculation > X
2
 table (7,444>5,991), salty food consumption has a relation with 

hypertension X
2
 calculation > X

2
 table (8,062 >5,991), family background has a 

relation with hypertension X
2
 calculation > X

2
 table (6,172 >5,991), weight does 

not have a relation with hypertension X
2
 calculation > X

2
 table (4,061 < 0,488) 

 Based on this research, it can be concluded that fat food consumption, 

salty food consumption, and family background have relation with hypertension. 

Medical experts are experted to actively contribute to give promotion and 

information about hypertension. 
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LATAR BELAKANG 

 Penyakit hipertensi menjadi 

masalah utama dalam kesehatan 

masyarakat yang ada di Indonesia 

maupun di beberapa Negara yang 

ada di dunia. Semakin meningkatnya 

populasi usia lanjut maka angka 

prevalensinya kemungkinan besar 

juga akan bertambah dan akibat 

jangka panjang yang ditimbulkan, 

dan mempunyai konsekuensi tertentu 

(Yogiantoro, 2006) 

 Hipertensi adalah keadaan 

tekanan darah sistolik > 140 mmHg 

dan tekanan diastolik >90 mmHg. 

Tekanan darah juga dipengaruhi oleh 

aktivitas fisik, dimana akan lebih 

tinggi pada saat melakukan aktivitas 



dan lebih rendah ketika istirahat. 

Hipertensi yang tidak diketahui 

penyebabnya didefenisikan sebagai 

hipertensi esensial (Sheps, 2005) 

 Faktor resiko hipertensi 

antara lain adalah faktor genetik, 

umur, jenis kelamin, konsumsi 

makanan berlemak, peningkatan 

Berat Badan, asupan garam, dan 

kebiasaan merokok. Hipertensi 

bersifat diturunkan atau bersifat 

genetik. Individu dengan riwayat 

keluarga hipertensi mempunyai 

resiko dua kali lebih besar untuk 

menderita hipertensi daripada orang 

yang tidak mempunyai keluarga 

dengan riwayat hipertensi. 

Mengkonsumsi makanan berlemak 

erat kaitannya dengan kenaikan berat 

badan yang beresiko terjadinya 

hipertensi. Hal ini disebabkan lemak 

dapat menimbulkan sumbatan pada 

pembuluh darah sehingga dapat 

meningkatkan tekanan darah. 

Asupan garam yang tinggi yang 

secara tidak langsung akan 

meningkatkan tekanan darah 

(Yogiantoro, 2006) 

 Hasil penelitian yang 

dilakukan Sugiharto (2007), semakin 

tua umur, maka resiko terserang 

hipertensi akan semakin besar. 

Kebiasaan sering mengkonsumsi 

makanan yang asin-asin merupakan 

factor resiko terjadinya hipertensi 

sebanyak 4,57%. Berat badan 

berlebihan (obesitas) secara statistic 

merupakan factor resiko terjadinya 

hipertensi 2,04%. Sedangkan 

menurut Sutedjo (2002), asupan 

garam antara 5 – 15 gram perhari 

prevalensi hipertensi meningkat 

menjadi 15 – 20%.  

 Di dunia hamper 1 miliar 

orang atau 1 dari 4 orang dewasa 

menderita hipertensi. Di negara 

berkembang penyakit hipertensi 

menjadi masalah utama dalam 

kesehatan masyarakat yang ada di 

Indonesia maupun di beberapa 

Negara berkembang lainnya yang 

ada didunia. Diperkirakan sekitar 

80% kenaikan kasus hipertensi 

terutama di Negara berkembang dari 

sejumlah 639 juta kasus ditahun 

2000 diperkirakan menjadi 1,15 

milyar tahun 2025. Prediksi ini 

didasarkan pada angka penderita 

hipertensi saat ini dan pertambahan 

penduduk saat ini (Armilawaty, 

2007) 

 Di Indonesia dari hasil Survei 

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), 

prevalensi hipertensi di Indonesia 



adalah 8,3% (pengukuran standar 

WHO) yaitu pada batas tekanan 

darah normal 160/90 mmHg. Pada 

tahun 2000 prevalensi penderita 

hipertensi di Indonesia mencapai 

21% (pengukuran standar Depkes) 

yaitu pada batas tekanan darah 

normal 139/89 mmHg (Depkes RI, 

2003) 

 Dari data Dinas Kesehatan 

dalam laporan tahunan Badan Pusat 

Statistik (BPS) Propinsi Sumut 

tentang jumlah kunjungan penderita 

hipertensi di Medan tahun 2002 – 

2006. Penderita hipertensi pada 

tahun 2002 sebanyak 44.660 orang, 

pada tahun 2003 sebanyak 61.654 

orang, pada tahun 2004 sebanyak 

69.615 orang, dan pada tahun 2005 

sebanyak 82.715 orang. Di tahun 

2006, jumlah penderita hipertensi di 

Medan Johor adalah sebanyak 2.828 

orang. 

 Dari Profil Puskesmas 

Laguboti (2011), hipertensi 

merupakan penyakit kedua dari 10 

penyakit terbesar yang ada di 

Puskesmas Laguboti, yaitu sebanyak 

1.021 penderita pada tahun 2009, 

1.045 penderita pada tahun 2010, 

1.299 penderita pada tahun 2011, 

dengan diagnosa hipertensi, yaitu 

sebanyak 101 penderita di bulan 

Januari 2012. Penderita terutama 

pada lanjut usia dengan umur ≥ 45 

yang sudah terdiagnosa penyakit 

hipertensi bias mencapai ± 5 orang 

per harinya. Lanjut usia yang ada di 

daerah wilayah Kecamatan Laguboti 

diduga memiliki resiko yang tinggi 

akan terkena hipertensi. Pengamatan 

terhadap kebiasaan masyarakat 

menunjukkan bahwa tingkat 

konsumsi lemak dan makanan yang 

serba asin-asin seperti kebiasaan 

masyarakat dengan memakan ikan 

asin 1–2 potong perharinya dan 

makanan bersantan didaerah ini 

cukup tinggi serta cenderung 

memiliki pola hidup yang tidak sehat 

seperti kebiasaan merokok, begadang 

dan mengkonsumsi minuman alkohol 

seperti tuak. 

 Pola  hidup yang demikian 

sebenarnya telah disadari sebagian 

besar lanjut usia, namun mereka 

mengabaikan masalah tersebut dan 

tanpa disadari hipertensi secara 

perlahan telah mengancam hidupnya. 

Selain itu, kesadaran lanjut usia 

untuk memeriksakan kesehatannya 

masih sangat rendah. Meskipun 

banyak diantara mereka 

mengeluhkan gejalah yang mengarah 



ke hipertensi. Informasi yang jelas 

mengenai bahaya pola hidup yang 

tidak sehat serta factor resiko 

hipertensi tidak pernah diperoleh 

masyarakat. Hal ini mengakibatkan 

penatalaksanaan hipertensi di daerah 

ini semakin jauh dari titik 

keberhasilan. 

 Berdasarkan data di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai faktor-faktor 

yang berhubungan dengan penyakit 

hipertensi pada Lanjut usia di 

Puskesmas Laguboti Kabupaten 

Toba Samosir 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tentang faktor-

faktor yang berhubungan dengan 

penyakit hipertensi di Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba Samosir 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan 

kebiasaan mengkonsumsi 

makanan berlemak dengan 

penyakit hipertensi di Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba 

Samosir 

2. Untuk mengetahui hubungan pola 

asupan garam dengan penyakit 

hipertensi di Puskesmas Laguboti 

Kabupaten Toba Samosir 

3. Untuk mengetahui hubungan 

riwayat keluarga hipertensi 

dengan penyakit hipertensi di 

Puskesmas Laguboti Kabupaten 

Toba Samosir 

4. Untuk mengetahui hubungan berat 

badan dengan penyakit hipertensi 

di Puskesmas Laguboti Kabupaten 

Toba Samosir. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah 

1. Bagi Mahasiswa 

Sebagai sumber informasi bagi 

mahasiswa,tentang faktor-faktor 

yang berhubungan dengan 

penyakit hipertensi  

2. Bagi Tempat Penelitian  

Untuk memberikan informasi atau 

masukan tentang faktor-faktor 

yang berhubungan dengan 

penyakit hipertensi pada 

masyarakat di wilayah kerja 

Puskesmas Laguboti Kabupaten 

Toba Samosir dalam peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat 

3. Bagi Pendidikan 

Sebagai  bahan referensi di 

perpustakaan S1- Kesehatan 

Masyarakat Universitas Prima 

Indonesia Medan. 

 



METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian adalah 

deskriptif analitik dengan desain 

cross-sectional untuk mengetahui 

factor-faktor yang berhubungan 

dengan penyakit hipertensi di 

Puskesmas Laguboti Kabupaten 

Toba Samosir. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di 

Puskesmas Laguboti Kabupaten 

Toba Samosir pada bulan Maret 

2012 

Populasi dan Sampel 

 Yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah pasien lanjut 

usia yang berumur ≥ 45 tahun yang 

sudah terdiagnosa penyakit 

hipertensi. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah pasien yang 

datang berobat ke Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba Samosir 

sebanyak 30 orang. Penelitian ini 

menggunakan teknik accidental 

sampling yaitu mendata semua lanjut 

yang datang berobat ke Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba Samosir 

Sumber Data 

1. Data Primer 

Pengumpulan data dilakukan 

langsung dari responden yang 

dilakukan oleh peneliti melalui 

wawancara dan menggunakan 

kuisioner yang dibagikan 

langsung kepada responden 

2. Data Sekunder 

Diperoleh dari rekam medik 

Puskesmas Laguboti Kabupaten 

Toba Samosir 

 

Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 1. Defenisi operasional variabel penelitian 

No Variabel 
penelitian 

Defenisi 
operasional 

Parameter Alat ukur Skala 
ukur 

Hasil ukur 

1 Konsumsi 

makanan 
berlemak 

Kebiasaan 

responden 
dalam 

mengkonsumsi 

makanan 
berlemak 

sehari-hari  

1. Tinggi, 6 – 7x/minggu 

2. Rendah,1 – 
2x/minggu 

3. Tidak pernah, 

mengkonsumsi 
makanan berlemak  

Kuisioner Ordinal 1. Tinggi (kode 

1) 
2. Rendah (kode 

2) 

3. Tidak Pernah 
(kode 3) 

2 Asupan 

garam 

Tingkat asupan 

responden 
dalam 

mengkonsumsi 
garam sehari-

hari 

1. Tinggi, suka 

mengkonsumsi 
makanan yang asin 

2. Rendah, tidak suka 
mengkonsumsi 

makanan yang asin 

kuisioner ordinal 1. Tinggi (kode 

1) 
2. Rendah 

(kode2) 

3 Riwayat Riwayat 1. Ada riwayat kuisioner nominal 1. Ada riwayat 



penyakit 

keluarga 

keluarga 

langsung yang 
menderita 

hipertensi yaitu 

bapak dan ibu 

hipertensi 

2. Tidak ada 
riwayat 

hipertensi 

(kode 1) 

2. Tidak ada 
riwayat (kode 

2) 

4 Berat 

badan 

Suatu keadaan 

dimana terjadi 

penimbunan 
lemak yang 

berlebihan 

dalam tubuh 

1. Normal, IMT 18,5 – 25 

2. Gemuk, IMT 25 – 27 

3. Sangat gemuk, IMT 
>27 

4. Kurus, IMT < 18,5 

a. Timbangan 

BB 

b. Pengukuran 
TB 

Nominal 1. Normal 

(kode1) 

2. Gemuk (kode 
2) 

3. Sangat Gemuk 

(kode 3) 
4. Kurus (kode 4) 

5 Penyakit 

Hipertensi 

Suatu keadaan 

tekanan darah 
sistolik lebih 

dari 140 mmHg 

dan tekanan 
diastolic lebih 

dari 90 mmHg 

1. Hipertensi 

ringan 
2. Hipertensi 

sedang 

3. Hipertensi 
tinggi 

a. Tensimeter 

& 
stetoskop 

b. Rekam 

medik 

nominal 1. Hipertensi 

ringan (kode 
1) 

2. Hipertensi 

sedang (kode 
2) 

3. Hipertensi 

tinggi (kode 
3) 

 

Aspek Pengukuran 

1. Konsumsi makanan berlemak 

a. Tinggi (kode 1): konsumsi 

makanan berlemak 6 – 

7x/minggu 

b. Rendah (kode 2): konsumsi 

makanan berlemak 1– 

2x/minggu 

c. Tidak pernah (kode3): tidak 

pernah mengkonsumsi 

makanan berlemak 

2. Asupan Garam 

a. Tinggi (kode 1): suka 

mengkonsumsi makanan 

asin-asin 

b. Rendah (kode 2): tidak suka 

mengkonsumsi makanan 

asin-asin 

3. Riwayat Keluarga 

a. Ada riwayat (kode 1): apabila 

ada keluarga penderita 

hipertensi 

b. Tidak ada riwayat (kode 2): 

apabila keluarga tidak ada 

yang menderita hipertensi 

4. Berat Badan 

a. Normal (kode 1): jika IMT 

18,5 – 25 

b. Gemuk (kode 2): jika IMT 25 

– 27 

c. Sangat Gemuk (kode 3): jika 

IMT > 27 

d. Kurus (kode 4): jika IMT < 

18,5 

5. Penyakit Hipertensi 



a. Hipertensi ringan (kode 1): 

jika tekanan darah 140-159/90 

– 99 mmHg 

b. Hipertensi sedang (kode 2): 

jika tekanan darah 160-

169/100 – 109 mmHg 

c. Hipertensi berat (kode 3): jika 

tekanan darah ≥ 180/≥ 110 

mmHg 

Metode Pengolahan Data dan 

Analisis Data 

Pengolahan Data 

Menurut Azhar dan Wahyuni (2007), 

pengolahan data dilakukan dengan 

cara: 

1. Editing dilakukan untuk 

memeriksa ketepatan dan 

kelengkapan data. Apabila data 

belum lengkap ataupun ada 

kesalahan data, dilengkapi dengan 

mewawancarai ulang responden. 

2. Coding: Data yang telah 

terkumpul dan dikoreksi ketepatan 

dan kelengkapannya kemudian 

diberi kode oleh peneliti secara 

manual sebelum diolah dengan 

komputer. 

3. Entri: Data yang telah diperoleh 

kemudian dimasukkan ke dalam 

program computer.  

Analisa Data  

a. Analisis univariat  

Analisis dilakukan dengan survei 

analitik terhadap variabel–variabel 

yang meliputi hubungan konsumsi 

makanan yang mengandung purin 

dengan kadar asam urat. 

b. Analisis bivariat  

Untuk melihat hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat 

dengan menggunakan uji chi-square 

(x2) pada tingkat kepercayaan 95% 

(α=0,05), sehingga apabila 

ditemukan hasil analisis statistik 

p<0,05 maka variabel tersebut 

dinyatakan berhubungan secara 

signifikan. 

HASIL PENELITIAN 

Deskripsi Lokasi Penelitian 

Puskesmas Laguboti berdiri sejak 

pada tahun 1970 yang terletak di 

jalan D.I. Panjaitan Kecamatan 

Laguboti Kabupaten Toba Samosir. 

Puskesmas Laguboti merupakan 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

I yang sangat diperlukan bagi 

masyarakat laguboti 

Analisa Univariat 

Hasil Penelitian Hasil penelitian 

diambil oleh peneliti dengan judul 

Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan penyakit Hipertensi di 



Puskesmas Laguboti Kabupaten 

Toba Samosir sebagai berikut yaitu: 

Tabel 2. Distribus frekuensi 

responden berdasarkan 

konsumsi makanan 

berlemak, Asupan garam, 

Riwayat penyakit, Berat 

badan, dan penyakit 

hipertensi di Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba 

samosir 

 

No Variabel Jumlah  

(n) 

Per 

(%) 

1 Makanan 

Berlemak: 

a. Tinggi 

b. Rendah 

c. Tidak pernah 

 

21 

9 

0 

 

70 

30 

0 

2 Asupan Garam: 

a. Tinggi 

b. Rendah  

 

17 

13 

 

56,7 

43,3 

3 Riwayat 

Keluarga: 

a. Ada riwayat 

b. Tidak ada 

riwayat 

 

22 

8 

 

73,3 

26,7 

4 Berat badan: 

a. Normal 

b. Gemuk 

c. Sangat 

gemuk 

d. Kurus  

 

15 

9 

6 

0 

 

50 

30 

20 

0 

5 Penyakit 

Hipertensi: 

a. Ringan  

b. Sedang 

c. Berat  

 

6 

19 

5 

 

20,0 

63,3 

16,7 

TOTAL 30 100 

 Berdasarkan tabel 2. konsumsi 

makanan berlemak mayoritas 

responden mengkonsumsi makanan 

berlemak tinggi sebanyak 21 orang 

(70%). Berdasarkan asupan garam, 

mayoritas responden mengkonsumsi 

garam tinggi sebanyak 17 orang 

(56,7%). Berdasarkan riwayat 

penyakit mayoritas responden 

dengan ada riwayat penyakit 

hipertensi sebanyak 22 orang 

(73,3%). Berdasarkan Berat badan, 

mayoritas responden memiliki berat 

badan normal yaitu sebanyak 15 

orang (50%). Berdasarkan penyakit 

hipertensi, mayoritas responden 

menderita hipertensi sedang yaitu 

sebanyak 19 orang (63,3%).  

Analisa Bivariat 

1. Hubungan Konsumsi Makanan 

Berlemak dengan Penyakit 

Hipertensi di Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba 

Samosir 

 Adapun hasil penelitian 

tentang konsumsi makanan berlemak 

responden terdapat pada tabel 3 

berikut ini:

 

Tabel 3. Hubungan Konsumsi Makanan Berlemak dengan Penyakit Hipertensi di 

Puskesmas Laguboti Kabupaten Toba Samosir 

Konsumsi 

makanan 

berlemak 

Penyakit Hipertensi df X
2
 

hitung ringan sedang berat Total 

n % n % n % N % 

Tinggi 6 28,6 10 47,6 5 23,8 21 100 2 7,444 

Rendah 0 0 9 100 0 0 9 100 



  

Hasil analisa bivariat dari 

tabel 3. Diperoleh X
2 

hitung = 7,444 

sedangkan X
2 

tabel= 5,991 dengan 

df=2 dan α = 0,05. Berdasarkan 

perbandingan chi-square hitung 

dengan chi-square tabel diketahui 

bahwa X
2
 hitung > X

2 
tabel (7,444 > 

5,991), maka Ho tolak atau Ha 

diterima jadi ada hubungan konsumsi 

makanan berlemak dengan hipertensi 

2. Hubungan Asupan Garam dengan Penyakit Hipertensi di Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba Samosir 

 Adapun hasil penelitian tentang asupan garam responden terdapat pada 

tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hubungan Asupan garam dengan Penyakit Hipertensi di Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba Samosir  

Asupan 

garam 

Penyakit Hipertensi df X
2
 

hitung ringan sedang berat Total 

n % n % n % N % 

Tinggi 5 29,4 7 41,2 5 29,4 17 100 2 8,602 

Rendah 1 7,7 12 92,3 0 0 13 100 

  

Hasil analisa bivariat dari 

tabel 4. Diperoleh X
2 

hitung = 8,602 

sedangkan X
2 

tabel= 5,991 dengan 

df=2 dan α = 0,05. Berdasarkan 

perbandingan chi-square hitung 

dengan chi-square tabel diketahui 

bahwa X
2
 hitung > X

2 
tabel (8,602 > 

5,991), maka Ho tolak atau  Ha 

diterima jadi ada hubungan asupan 

garam dengan hipertensi

 

3. Hubungan Riwayat Penyakit dengan Penyakit Hipertensi di Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba Samosir 

 Adapun hasil penelitian tentang riwayat penyakit responden terdapat pada 

tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5. Hubungan Riwayat Penyakit dengan Penyakit Hipertensi di Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba Samosir  

Riwayat 

penyakit 

Penyakit Hipertensi df X
2
 

hitung ringan sedang berat Total 

n % n % n % N % 

Ada 

riwayat 

2 9,1 16 72,7 4 18,2 22 100 2 6,172 

Tidak 

ada 

riwayat 

4 50 3 37,5 1 12,5 8 100 

  



Hasil analisa bivariat dari 

tabel 5. Diperoleh X
2 

hitung = 6,172 

sedangkan X
2 

tabel= 5,991 dengan 

df=2 dan α = 0,05. Berdasarkan 

perbandingan chi-square hitung 

dengan chi-square tabel diketahui 

bahwa X
2
 hitung > X

2 
tabel (6,172 > 

5,991), maka Ho tolak atau Ha 

diterima jadi ada hubungan riwayat 

penyakit dengan hipertensi

 

4. Hubungan Berat Badan dengan Penyakit Hipertensi di Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba Samosir 

 

 Adapun hasil penelitian tentang berat badan  responden terdapat pada tabel 

6 berikut ini: 

Tabel 6. Hubungan Berat badan dengan Penyakit Hipertensi di Puskesmas Laguboti 

Kabupaten Toba Samosir 

Berat 

badan 

Penyakit hipertensi df X
2
 

hitung ringan sedang berat Total 

n % n % n % N % 

Normal 3 20 11 73,3 1 6,7 15 100 4 4,061 

Gemuk 1 11,1 6 66,7 2 22,2 9 100 

Sangat 

gemuk 

2 33,3 2 33,3 2 33,3 6 100 

  

Hasil analisa bivariat dari 

tabel 6. Diperoleh X
2 

hitung = 4,061 

sedangkan X
2 

tabel= 5,991 dengan 

df=2 dan α = 0,05. Berdasarkan 

perbandingan chi-square hitung 

dengan chi-square tabel diketahui 

bahwa X
2
 hitung < X

2 
tabel (4,061 < 

5,991), maka Ho diterima atau Ha 

ditolak  jadi  tidak ada hubungan 

berat badan dengan hipertensi 

PEMBAHASAN 

1. Hubungan Konsumsi Makanan 

Berlemak dengan Penyakit 

Hipertensi di Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba 

Samosir 

 

Hasil analisa bivariat dari tabel 3. 

diperoleh X
2 

hitung = 7,444 

sedangkan X
2 

tabel= 5,991 dengan 

df=2 dan α = 0,05. Berdasarkan 

perbandingan chi-square hitung 

dengan chi-square tabel diketahui 

bahwa X
2
 hitung > X

2 
tabel (7,444 > 

5,991), maka Ho tolak atau Ha 

diterima jadi ada hubungan konsumsi 

makanan berlemak dengan 

hipertensi. 

Kebiasaan responden 

mengkonsumsi makanan berlemak 

tinggi setiap harinya beresiko lebih 

besar terkena hipertensi 

dibandingkan dengan kebiasaan 



responden mengkonsumsi makanan 

berlemak rendah setiap harinya. 

Kebiasaan mengkonsumsi makanan 

berlemak, terutama lemak jenuh erat 

kaitannya dengan peningkatan kadar 

kolesterol dalam darah yang beresiko 

menyebabkan terjadinya hipertensi. 

2. Hubungan Asupan Garam 

dengan Penyakit Hipertensi di 

Puskesmas Laguboti 

Kabupaten Toba Samosir 

Hasil analisa bivariat dari tabel 4. 

Diperoleh X
2 

hitung = 8,602 

sedangkan X
2 

tabel= 5,991 dengan 

df=2 dan α = 0,05. Berdasarkan 

perbandingan chi-square hitung 

dengan chi-square tabel diketahui 

bahwa X
2
 hitung > X

2 
tabel (8,602 > 

5,991), maka Ho tolak atau  Ha 

diterima jadi ada hubungan asupan 

garam dengan hipertensi 

Kebiasaan responden 

mengkonsumsi makanan yang asin-

asin dalam jumlah yang banyak 

setiap harinya beresiko lebih besar 

terkena hipertensi dibandingkan 

dengan responden mengkonsumsi 

makanan yang asin-asin dalam 

jumlah sedikit setiap harinya. 

Menurut penelitian Hull (2002), 

menunjukkan adanya kaitan antara 

asupan natrium dengan hipertensi. 

Asupan natrium yang meningkat 

menyebabkan tubuh meretensi cairan 

yang meningkatkan volume darah 

yang berpotensi menyebabkan 

hipertensi. 

3. Hubungan Riwayat Penyakit 

dengan Penyakit Hipertensi di 

Puskesmas Laguboti 

Kabupaten Toba Samosir 

 Hasil analisa bivariat dari tabel 5. 

Diperoleh X
2 

hitung = 6,172 

sedangkan X
2 

tabel= 5,991 dengan 

df=2 dan α = 0,05. Berdasarkan 

perbandingan chi-square hitung 

dengan chi-square tabel diketahui 

bahwa X
2
 hitung > X

2 
tabel (6,172 > 

5,991), maka Ho tolak atau Ha 

diterima jadi ada hubungan riwayat 

penyakit dengan hipertensi. 

 Dari hasil penelitian, sebagian 

besar responden penderita hipertensi 

memiliki riwayat keluarga penderita 

hipertensi. Menurut Wade (2003), 

faktor genetik/riwayat pada keluarga 

tertentu akan menyebabkan keluarga 

itu mempunyai resiko menderita 

hipertensi. Hal ini berhubungan 

dengan peningkatan kadar sodium 

intraseluler dan rendahnya rasio 

antara potasium terhadap sodium 

individu dengan orang tua dengan 

hipertensi mempunyai resiko dua 

kali lebih besar untuk menderita 

hipertensi dari pada orang yang tidak 

mempunyai keluarga dengan riwayat 

hipertensi. 



4. Hubungan Berat Badan 

dengan Penyakit Hipertensi di 

Puskesmas Laguboti 

Kabupaten Toba Samosir 

Hasil analisa bivariat dari tabel 6. 

Diperoleh X
2 

hitung = 4,061 

sedangkan X
2 

tabel= 5,991 dengan 

df=2 dan α = 0,05. Berdasarkan 

perbandingan chi-square hitung 

dengan chi-square tabel diketahui 

bahwa X
2
 hitung < X

2 
tabel (4,061 < 

5,991), maka Ho diterima atau Ha 

ditolak  jadi  tidak ada hubungan 

berat badan dengan hipertensi 

Dari hasil penelitian, sebagian 

besar responden penderita hipertensi 

memiliki berat badan gemuk dan 

sangat gemuk. Menurut penelitian 

Hull (2003), bila berat badan 

meningkat diatas berat badan ideal 

maka resiko hipertensi juga 

meningkat. Curah jantung dan 

volume darah sirkulasi pasien 

obesitas dengan hipertensi lebih 

tinggi dibandingkan dengan 

penderita yang mempunyai berat 

badan normal. Makin keras dan 

sering otot jantung harus memompa, 

makin besar tekanan yang 

dibebankan pada arteri, kondisi ini 

meningkatkan resiko penyakit 

hipertensi. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Ada hubungan konsumsi 

makanan berlemak dengan 

penyakit hipertensi di 

Puskesmas Laguboti 

Kabupaten Toba Samosir 

b. Ada hubungan asupan garam 

dengan penyakit hipertensi di 

Puskesmas Laguboti 

Kabupaten Toba Samosir 

c. Ada hubungan riwayat 

penyakit dengan penyakit 

hipertensi di Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba 

Samosir 

d. Tidak ada hubungan berat 

badan dengan penyakit 

hipertensi di Puskesmas 

Laguboti Kabupaten Toba 

Samosir 

2. Saran 

a. Kepada responden dan 

masyarakat, untuk memeriksa 

tekanan secara rutin dan 

menghindari konsumsi 

makanan pencetus terjadinya 

hipertensi seperti membatasi 

makanan serba asin, makanan 

tinggi lemak 

b. Kepada petugas kesehatan, 

untuk meningkatkan promosi 



kesehatan tentang pola hidup 

sehat serta memberikan 

konseling pola makan sehat 

bagi penderita hipertensi 
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