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Abstrak
Di Indonesia, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 menunjukkan
prevalensi hipertensi secara nasional mencapai 34,1%. Dan untuk proporsi obesitas pada tahun
2018 mencapai 21,8 (18 tahun keatas). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan obesitas dengan kejadian hipertensi pada individu usia ≥ 18 tahun di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh individu usia ≥ 18 tahun yang tercatat hasil ukur tekanan
darah serta berat badan dan tinggi badan pada data riskesdas 2018 . Sampel pada penelitian ini
menggunakan teknik total smpling, dengan jumlah sampel sebanyak 618.898 responden yang
mewakili. Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan di analisis menggunakan uji chi
square. Hasil penelitian menunjukan sebanyak 102.022 (36,8%) responden mengalami
kejadian hipertensi pada obesitas. Kemudian terdapat hubungan antara obesitas dengan
kejadian hipertensi pada individu usia ≥ 18 tahun di Indonesia (p value= 0,000).
Kata Kunci: Obesitas, Hipertensi

Abstract
Obesity Relationship With Hypertension In Individuals ≥ 18 Years Old In
Indonesia (Advanced Analysis Of Riskesdas Data 2018). In Indonesia, the results of Basic
Health Research (Riskesdas) in 2018 showed that the national prevalence of hypertension
reached 34.1%. And the proportion of obesity in 2018 reached 21.8 (18 years and over). The
purpose of this study was to determine the relationship between obesity and the incidence of
hypertension in individuals aged ≥ 18 years in Indonesia. This study used an analytical method
with a cross sectional approach. The population in this study were all individuals aged ≥ 18
years who recorded the results of measuring blood pressure as well as body weight and height
in the 2018 Riskesdas data. The sample in this study used the total smpling technique, with a
total sample of 618,898 representing respondents. Data is presented in the form of distribution
tables and analyzed using the chi square test. The results showed that as many as 102,022
(36.8%) respondents experienced the incidence of hypertension in obesity. Then there is a
relationship between obesity and the incidence of hypertension in individuals aged ≥ 18 years
in Indonesia (p value = 0.000).
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