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ABSTRACT
THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY MASS INDEX, SEX, AGE, BLOOD GROUP AND HEREDITY WITH BLOOD
PRESSUREOFGOVERNMENTEMPLOYEEINPEKANBARU

Background: The increasing prevalence of hypertension is an important public health problem contributing to
significant excess disease and mortality. The risk factors of high blood pressure were obesity, sex difference, aged,
and heredity. Some factors had clearly evidence that had relationship with blood pressure, but other had not clearly,
e.g. blood group.
Objectives: To study the relationship between BMI, sex, age, blood group and heredity of hypertension with blood
pressure
Methods: A cross-sectional survey was conducted in Pekan Baru. Subjects were government employee. Blood
pressure was collected using sphygmanometer. Weight were cotlected.by SECA and height by microtoice. Blood
group, sex, age, heredity was collected using questionaire. The JNC 7 was used to classify of hypertension.
Re8ulta: A subject of 510 government employee aged 30 55 years was selected in Pekan Baru. The prevalence of
pre.hyparten8lon waa 37,6% md hypertension we8 10,4%, The prevalence of overwaight and obeaa (BMI 2 26,O) waa
608%. BMI wse poeltlvaly 888OClat0d with cyatole blood praaeure (SBP). Thl8 8tudy found that every BMI unlt inoranaa
wal slaoclnted with en SBP Incruano of 0,362 mmHp lor men nnd women, Diaetolo blood pretnun (DBP) of woman
woe lower 3,4 polnt than men, There wan penltively OOclOCiRt@dbstween aged and ny8telddiaetole. Every on@yelr
lncronte wae ea8ocleted with on SBB lncrtrnne of 0,493 mmHg end 0,188 mmHg BBP. Blood group wa8 not
nenocleted with SBP, and DBP bul SBP of A8 blood group8 we8 lower than A, B or 0 blood group, rnd UBP WUI lower
than B biood group. There ws8 strong aaaoclntion between hered~tyhypertennlon and SBP, and DBP. SBB of subject
that had hypertension heredity wee higher 4,8 mmHg, and diastole was higher $5 mmHg than sublect wllhout heredity
hypertension.
Conclu8lona: There waa poeltlvely aeeoclatad batwean BMI and SBP; between aged end SBP, and DBP, Men had
higher DBP than woman. Subject that had hypertenslon heredlty had higher SBP, and DBP than aubjact without
hypertenslon heredlty. [Penal 0121 Maken 2008,31(2): 51-58]
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PENDAHULUAN

P

enyeklt tekanan darah tlnggl etnu hlpertanal
adaleh suetu ksadaen dimana saseorang
mengalami penlngkatan teksnan darah di atas
normal yeng mengakibatkan penlngkatan angka
kesakltan irnorbldltasl den anaka kematifln
(mortalitas).
Kejadlan hlpartenal aecara global cenderung
menlngkat, terutama dl negare maju dan negare yang
aedang mengalami tranaisi epldemiologi. Diperkirakan
pada tahun 2000 sekltar 59 juta penduduk Arnerlka
menderita hlpertensi yang memerlukan pengobaten
(1). Dl Indonesia prevatensi hipertensl dlkatangan usia
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dewaea tekl adalah 27% dan 29% pad8 perempunn
(2). Haall analisis data Suwel Kesehatan Rumah
Tangga (SKRT) 2004 menunjukkan prevalensl
hipertensl borderline (130.169185-96 mmHg) adalah
30,8% dan hi~ertensi( r 1601100 mmHa)
-. adalnh 6,6%
(3)
Penullaan tekanan darah aepertl 110170 mmHg
adalah didnearkan pada dua fane delam setiap denyul
janlung. Nilal yang leblh tinggi (sistol) menunjukkan
fase derah yang sedang dipompa oleh jantung, nilal
yang lebih rendah (diastol) menunjukkan fase darah
kembali ke dalam jantung.
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Klasifikasi hipertensi t e r b a ~menurut the Joint
National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure
(JNC 7) untuk prahipertensi adalah 120-139180-89
mmHg, hipertensi I adalah 140-159190-99 mmHg dan
hipertensi II adalah >1601>100 mmHg (1).
Hipertensi dibagi menjadi dua golongan yaitu: 1)
Hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak
diketahui penyebabnya. Hipertensi ini besarannya 95%
dari total kasus hipertensi. Banyak faktor yang
mempengaruhi terjadinya hipertensi esensial seperti
genetik, lingkungan, peningkatan natrium, kegemukan,
merokok, alkohol, dan lain-lain; 2) Hipertensi skunder
atau hipertensi renal. Terdapat pada 5% dari kasus
hipertensi. Penyebab spesifiknya seperti penggunaan
estrogen, penyakit ginjal, hiperaldosteronisme,
kehamilan, dan lain-lain (4).
Peningkatan tekanan darah terjadi berkaitan
dengan beragam faktor risiko, baik yang tidak dapat
diubah maupun faktor yang dapat diubah. Faktor risiko
yang tidak dapat diubah meliputi genetik, keadaan gizi
dan kesehatan masa janin atau masa lalu, jenis
kelamin dan umur. Faktor risiko yang dapat diubah
adalah kegemukan dan gaya hidup yang meliputi
aktifitas fisik dan diet. Pada tulisan ini akan disajikan
bagaimana hubungan antara berbagai faktor risiko
seperti IMT, jenis kelamin, umur, golongan darah dan
riwayat keturunan hipertensi dengan tekanan darah.

TUJUAN
Tulisan ini secara umum bertujuan untuk
mempelajari berbagai faktor yang berhubungan
dengan tekanan darah sistol dan diastol. Adapun
secara khusus tulisan ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara IMT, jenis kelamin, usia, golongan
darah dan riwayat keturunan hipertensi dengan
tekanan darah sistol dan diastol. Disamping ih ingin
diketahui besarnya prevalensi hipertensi dan
kegemukan di kalangan PNS di kota Pekan Baru.

BAHANDANCARA
Penelitian dilakukan di instansi pemerintah di Kota
Pekan Baru, instansi pemerintah yang dipilih menjadi
tempat penelitian mempunyai pegawai diatas 100
orang. Penelitian ini bersifat cross-sectional yang
merupakan penelitian terapan di masyarakat.
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan rumus n =
02 PQlD dengan alfa = 0,05, dimana P = 20%
(penentase subjek yang menderita tekanan darah
tinggi), Q = 80% (persentase subjek yang tidak
menderita tekanan darah tinggi), dan D=4%
(penyimpangan yang diharapkan dari subjek terhadap
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populasi), maka besar subjek yang diteliti minimal 385
orang. PNS yang menjadi subjek dipilih berdasarkan
kriteria inklusi: 1) usia 30 - 55 tahun; 2) golongan II
keatas; dan 3) bersedia menjadi subjek penelitian.
Penelitian ini melibatkan 2 orang enumerator
lulusan Fakultas Ekologi Manusia IPB, dan 1 orang
lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Sebelum
pengumpulan data dilakukan pelatihan yang bertujuan
agar mereka: (1) mampu melakukan pengumpulan
data dengan benar sehingga memiliki persepsi dan
interpretasi yang sama terhadap setiap pertanyaan
dalam kuesioner; dan (2) memilik~ ketrampilan
melakukan pengukuran tekanan darah dan
antropometri (berat dan tinggi badan).
Enumerator dilatih oleh perawat yang terlatih
untuk melakukan pengukuran tekanan darah. Untuk
menentukan presisi dan akurasi, pelatih dan
enumerator melakukan pengukuran kepada minimal 10
orang. Pada setiap subjek, pelatih dan enumerator
melakukan pengukuran dua kali. Pelatihan dilakukan
sebanyak 3 sesi (masing-masing sesi dengan 10
orang) sampai didapat hasil presisi dan akurasi yang
diinginkan antara pelatih dan enumerator.
Data tekanan darah dikumpulkan dengan
sphygmanometer. Sebelum dilakukan pengukuran
tekanan darah subjek diistirahatkan sekitar 30 menit.
Selama masa istirahat subjek diminta untuk tidak
merokok, makan, dan beraktifitas fisik yang dapat
mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darah.
Penoukuran berat badan dilakukan denaan
timbang;
SECA. Sebelumnya timbangan terstbut
teiah dikalibrasi dengan batu timbangan 0,5 dan 1 kg.
Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan microtoice.
Pengumpulan data karakteristik subjek meliputi
,enis keiamin, umur,tanggal lahir, golongan darah,
penyakit yang diderita, upaya yang dilakukan untuk
mengobati
tersebut,dengan
dan riwayat
keturunan
hipefiensi penyakit
dikumpulkan
menggunakan
kuesioner bersamaan dengan pengukuran tekanan
darah dan antropometri.
Dalam analisis ini variabel indeks massa tubuh,
jenis kelamin, usia, golongan darah, dan riwayat
keturunan hipertensi adalah variabel bebas, sedangkan
tekanan darah sistol, dan diastol adalah variabel
terikat. Variabel-variabel yang dikumpulkan dianalisis
dengan menggunakan: 1) univariat untuk melihat
karakteristik dari masing-masing variabel; 2) bivariat
untuk melihat hubungan variabel satu dengan yang
lain.

Karakteristik subjek
Penelitian dilakukan pada 9 instansi Pemerinlah
yang terdiri dari tujuh dinas tingkat I dan dua dinas
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tingkat II. Dinas tingkat I terdiri dari Dinas Kehutanan,
Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Dinas Sosial,
Kantor Pelayanan Pajak, Dinas Perikanan dan
Kelautan dan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda)
Propinsi. Dinas tingkat II terdiri dari Kantor Sekretariat
Walikota dan Bappeda Kota.
Jumlah subjek yang diukur tekanan darah dan
antropometri adalah 633 orang, namun yang
mengetahui golongan darahnya adalah 510 orang.
Pada Tabel 1. dapat dilihat karakteristik subjek. Jumlah
subjek laki-laki dan perempuan terlihat hampir sama,
yaitu 342 orang (54,0%) laki-laki dan 291 orang (46%)
perempuan. Usia subjek berkisar antara 30,O sampai
55.8 tahun dengan rerata 423 ? 6.5 tahun, dan
median 43,l tahun.
Jenis golongan darah subjek yang terbanyak
adalah 0 yaitu 3 dari 8 orang (37,5%),golongan darah
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A dan B masing-masing 2 dari 8 orang yaitu (25.3%),
dan hanya 1 dari 8 orang (12.0) dengan golongan
darah AB.
lndeks Massa Tubuh (IMT) berkisar antara 16.99
sampai 39,76, rerata IMT 26,3 ? 3,7 dan median 26.1
KgIm2. Jumlah subjek yang berstatus gizi normal
hampir sama banyaknya dengan yang berstatus gizi
gemuk. Terlihat bahwa 3 dari 5 orang subjek sudah
mengalami kelebihan berat badan (gemuk dan gemuk
sekali) yaitu 60,6%. Subjek yang mempunyai riwayat
keturunan hipertensi jumlahnya sekitar 1 diantara 3
orang (29,2%).
Berdasarkan klasifikasi tekanan darah JNC 7,
prevalensi prahipertensi cukup tinggi yaitu 37,6% atau
3 dari 8 orang sudah mengalami prahipertensi, dan 1
dari 10 orang menderita hipertensi.

Tabel 1
KaraMeristik Subjek
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Hubungan IMT, jenls kelamln, usia, golongan
darah, dan riwayat keturunan dengan tekanan
darah slstoi
Analisis normalitas untuk data tekanan darah
sistol dan diastol menunjukkan kedua variabel tersebut
normal, sehingga dapat dilakukan analisis secara linier.
Pada Tabel 2, dapat dillhat nilai konstanta. B dan nilai
pvalue menurut karakteristik subjek. Hasil analisis
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statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna (p
= 0,038) antara IMT dengan tekanan darah sistol yaitu
setiap peningkatan 1 poin iMT akan meningkatkan
tekanan darah sistoi sebanyak 0,362 mmHg. Hal yang
sama terjadi pada usia, yaitu setiap peningkatan umur
1 tahun akan meningkatkan tekanan darah sistol
sebanyak 0.493 mmHg.

Tabel 2
Nilai Konstanta, B dan p-value Tekanan Darah Sistol menurut Karakterlstlk Subjek
Karakteristik Subjek
IMT
Usia
Jenis Kelamin
- Laki-laki
- Perempuan
Golongan darah
- AB
-A
-B
-0
Riwayat keturunan Hipertensi
- Ya
- Tidak

Konstanta

I

B

p-value

103,247
91,669

0,362
0,493

0,038
0,000

115,729

-2,051

0,117

109,932

0,979

0,117

12,900

-4,770

0,001

Tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara
jenis keiamin dengan tekanan darah sistoi juga tidak
ditemukan hubungan yang bermakna antara goiongan
darah dan tekanan darah sistol, namun biia dilakukan
analisis lebih lanjut, terlihat bahwa ada perbedaan

yang bermakna antara tekanan darah sistol goiongan
darah AB dengan golongan darah lainnya. Tekanan
darah sistol subjek golongan darah AB iebih rendah
dibandingkan dengan subjek yang mempunyai tekanan
darah A, B atau 0 (Tabel 3).

Tabel 3
Nilai Rerata Perbedaan Tekanan Darah Slstol p-value dan 95% Confidence Interval Menurut Golongan Darah
Go1 Darah
AB

A
B

Go1 Darah
A
B
0
B
0
0

Rerata perbedaan
-5,9838(')
-5,5698(')
-5,3480(')
0,4140
0,6357
0.2218

Riwayat keturunan mempunyai hubungan yang
bermakna dengan golongan darah sistol, dimar~a
subjek yang tidak mempunyai riwayat keturunan

p-value
0,009
0,015
0,013
0,820
0,703
0.894

95% Confidence Interval
-10,453
-1,514
-10,039
-1,100
-9,578
-1,118
-3,167
3,995
-2,642
3,914
-3,056
3,500

mempunyai tekanan darah sistol lebih rendah 4.8
mmHg dibandingkan dengan yang mempunyai riwayat
keturunan hipertensi.
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Hubungan IMT, jenis kelamin, usia, golongan
darah, dan riwayat keturunan dengan tekanan
darah diastol
Pada Tabel 4 dapat dilihat hubungan antara IMT,
jenis kelamin, usia, golongan darah, dan riwayat
keturunan dengan tekanan darah diastol. Tidak
ditemukan hubungan yang bermakna antara IMT
dengan tekanan darah diastol, namun ada hubungan
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yang bermakna antara umur dan tekanan darah diastol
yaitu setiap peningkatan umur 1 tahun akan
meningkatkan tekanan darah .diastol 0,189 mmHg.
Tekanan darah diastol perempuan lebih rendah dari
subjek iaki-laki. Terdapat hubungan yang bermakna
antara jenis kelamin dengan tekanan darah diastol,
dimana tekanan darah diastol perempuan lebih rendah
3,4 mmHg dibandingkan laki-laki.

Tabel 4
Nilai Konstanta, B dan p-value Tekanan Darah Diastol menurut Karakteristik Subjek

Tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara
golongan darah dan tekanan darah diastol, namun bila
dilakukan analisis lebih lanjut, terlihat bahwa ada
perbedaan yang bermakna antara tekanan darah

diastol golongan darah AB dengan golongan darah B.
Tekanan darah diastol subjek golongan darah AB lebih
rendah dibandingkan B.

Tabel 5
Nllai Rerata Perbedaan Tekanan Darah Diastol p dan 95% Confidence Interval Menurut Golongan Darah
Gol Darah
AB

A

Gol Darah
A
B
0
B

0
B

0

Rerata perbedaan
-2,1965
-3,4143(')
-1,8361
-1,2178
0.3604
1,5782

BAHASAN
Keterbasan dari Penelitian ini adalah hanya
mengambil subiek
bekeria sebagai PNS di Kota
Pekan
sehingga tidak dapat menggambarkan

P
0,132
0,019
0,183
0,297
0,736
0,140

95% Confidence Interval
-5,057
0,664
-6,275
-0,554
-4,543
,871
-3.510
1,074
-1,737
2,458
-0,520
3,676

i
di
keadaan . tekanan darah S e l u ~ h ~ o ~ u l a sPNS
Provinsi Riau. Selain itu penelitian 'ini' hanya melihat
hubungan variabel indeks massa tubuh, ,enis kelamin,
usia, golongan darah, dan riwayat keturunan, Masih
banyak "ariabe[ lain yang berhubungan dengan
~

~
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tekanan darah misalnya kebiasaan merokok, konsumsi
garamlsayuranlbuah-buahanllemak, stress, dan
aktifitas fisik.
Prevalensi prahlpertensi pada penelitian ini cukup
tinggi yaitu 37,6%. Prevalensi hipertensi lebih rendah
(10,4%) dibandingkan prevalensi hipertensi di
Indonesia yaitu sekitar 20%. Prevalensi kegemukan
(IMT>25,0) pada subjek penelitian ini lebih tinggi
(60.6%) dari prevalensi kegemukan di daerah
perkotaan yailu 14.9% pada laki-iaki dewasa dan
24,0°h pada wanita dewasa (5). Hal ini disebabkan
populasi dalam penelitian ini adalah homogen yaitu
PNS golongan II keatas.
Hasil penelilian ini menunjukkan ada hubungan
yang bermakna (p = 0,038) antara IMT dengan
tekanan darah sistol, untuk setiap peningkatan 1 poin
IMT akan meningkatkan tekanan darah sistol sebanyak
0,362 mmHg. Berbagai hasil penelitian menunjukkan
ada hubungan antara IMT dengan tekanan darah.
Penelitian yang dilakukan oleh Pinzon (6) pada orang-
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orang yang berusia 18-22 tahun menunjukkan bahwa
indeks massa tubuh beriebih mempunyai hubungan
terhadap lebih tingginya tekanan darah. Hasil
penelitian ini menemukan setiap 1 unit peningkatan
BMI akan meningkatkan tekanan darah sistole 0.91
pada laki-laki dan 0,72 mmHg pada perempuan: dan
tekanan darah diastoi 0,75 pada laki-laki dan 0.50
mmHg pada perempuan. Hasil analisis Survei
Kesehatan Rumah Tangga tahun 2004 menunjukkan
orang gemuk berisiko 1,85 kali dan obese 2,52 kaii
dibandingkan orang normal untuk menjadi tekanan
darah borderline (130-159185-99 mmHg) (3).
Pada Gambar 1 dapat dilihat bagaimana
hubungan teoritts antara kegemukan dan hipertensi.
Massa lemak dalam tubuh akan mempengaruhi
tekanan darah dalam berbagai cara dianlaranya adalah
melalui pembentukan angiotensinogen, asam lemak
yang teroksidasi pada pembentukan aldosteron, atau
melalui
sympathetic nervous
system
(7).

Gambar 1
Hubungan Teoritis antara Gemuk dan Hipertensi
Terdapat hubungan yang bermakna antara umur
dengan tekanan darah sistol, diastoi, dan sistoildiastol.
Setlap peningkatan umur 1 tahun akan meningkatkan
lekanan darah sistol sebanyak 0,493 mmHg dan
tekanan darah diastoi sebanyak 0,189 mmHg Hal ini
karena elastisilas pembuluh darah berkurang dengan
semakin meningkatnya umur, sehingga terjadi
peningkatan tekanan darah.
Golongan darah adalah ciri khusus darah dari
suatu individu karena adanya perbedaan jenis
karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel

darah merah. Golongan darah O+ adalah yang paling
umum dijumpai, meskipun pada daerah tertenlu
golongan A lebih dominan, dan adapula beberapa
daerah dengan 80% populasi dengan golongan darah
B (8). Pada penelitian ini diternukan subjek dengan
golongan darah 0 sebanyak 37,5% dan hanya 12,0%
dengan golongan darah AB.
Dalam penelit~an lekanan darah sistol subjek
golongan darah AB lebih rendah dibandingkan dengan
subjek yang mempunyai tekanan darah A, B atau 0,
dan ada perbedaan yang bermakna antara tekanan
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darah diastol golongan darah AB dengan golongan
darah B. Penelitian yang dilakukan di Pakistan
menunjukkan golongan darah A mempunyai risiko
terkena penyakit kardiovaskular lebih tinggi
dibandingkan dengan tekanan darah lainnya (9).
Menurut D' Adamo (10) fosfatase alkalin usus, yaitu
suatu enzim yang diproduksi di usus halus yang fungsi
utamanya adalah memecah kolesterol dan lemak
makanan, secara alami terdapat dalam kadar yang
tinggi pada golongan darah 0 dan B. Seballknya
golongan darah A dan AB memlllki enzim ini dalam
kadar yang rendah. Sejumlah penalillan menyetakan
bahwe kelidalmampuan untuk memecah lemak
makancln menyebabkan golongan darah A dan AB
memlllkl kolesterol leblh tinggi dan labih banyak
serangan janti~ngdaripada golongan darah B dan 0.
Dalam penelitian ini ditemukan ada hubungan
yang bermakna antara jenis kelamin dengan tekanan
darah diastol. Tekanan darah diastol perempuan lebih
rendah 3,4 mmHg dibandingkan laki-laki. Hormon hormon wanita disebutkan sebagai salah satu faktor
yang mempengaruhi tekanan darah perempuan
sehingga lebih rendah dibandingkan tekanan darah
laki-laki. Disamping itu kromosom X berperan pada
tekanan darah (11).
Riwayat keturunan hipertensi secara konsisten
berhubungan baik dengan tekanan darah sistol,
maupun diastol. Subjek dengan riwayat keturunan
hipertensi mempunyai tekanan darah sistol lebih tinggi
4,8 mmHg, dan diastol lebih tinggi 3,5 mmHg
dibandingkan dengan subjek yang tidak mempunyai
riwayat keturunan hipertensi. Pada 70.80% kasus
hipertensi esensial, didapatkan riwayat hipertensi di
dalam keluarga. Apabila riwayat hipertensi didapatkan
pada kedua orang tua, maka dugaan hipertensi
esensial lebih besar. Hipertensi juga banyak dijumpai
pada penderita kembar monozigot (satu telur), apabila
salah satunya menderita hipertensi. Dugaan ini
menyokong bahwa faktor genetik mempunyai peran
didalam terjadinya hipertensi.
KESIMPULAN
1.

2.

3.

Prevalensi prahipertensi dan hipertensi 1/11 pada
PNS di Kota Pekan B ~ Nmasing-masing adalah
37,6% dan 10,4%. Prevalensi kegemukan (IMT 2
25) adalah 60,6%.
Terdapat hubungan antara IMT dengan tekanan
darah sistol. Setiao
1 Doin IMT akan
, ,~eninakatan
"
meningkatkan tekanan darah si;tol sebanyak
0.362 mmHo.
ferdapat hibungan antara jenis kelamin dengan
tekanan darah diastol. Tekanan darah diastol
perempuan lebih rendah 3,4 mmHg dibandingkan
laki-laki.

4.

5.

6.
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Terdapat hubungan yang bermakna antara usia
dengan tekanan darah sistol, dan diastol. Setiap
peningkatan umur 1 tahun akan meningkatkan
tekanan darah sistol sebanyak 0,493 mmHg dan
tekanan darah diastol sebanyak 0,189 mmHg.
Subjek dengan golongan darah AB mempunyai
tekanan darah sistol lebih rendah dibandingkan
dengan A, B atau 0; dan mempunyai tekanan
darah diastol lebih rendah dari golongan darah 8.
Terdapat hubungan yang bermakna antara
riwayat keturunan hlpertansi dengan dangan
lekanan darah sislol, dan diastol. Subjek dengan
riwayat keturunan hipertensi mempunyai tekanan
darah sistol lebih tlnggi 4,8 mmHg, dan diastol
lebih tlnggi 3,5 mmHg dibandlngkan dengan
subjek yang tidak mempunyai riwayat kturunan
hipertensi

SARAN
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang
berbagai faktor yang berhubungan dengan tekanan
darahlhipertensi, terutama faktor-faktor yang belum
secara jelas menunjukkan adanya hubungan dengan
tekanan darahlhipertensi.
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