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ABSTRACT 

Background : Old age is one risk group prone to malnutrition, lack of good nutrition and over 
nutrition. The process of aging is a complex process because it involves physical changes, 
psychological, social and economic functions. Physical changes are sustainable and will 
function disorder associated with impaired nutrient intake. 

Objective : This study aims to determine the relationship of sodium intake and nutritional 
status on blood pressure in elderly patients in the Territory New PHC Bojo Barru. This study 
is a cross sectional study was conducted in the Territory New PHC Bojo Barru in January 
2009. Samples in this study is that as many as 50 elderly people. The sampling method 
sampling with the criteria pusposive able to communicate and willing to undertake the 
research.  

Results : The results showed that the elderly who have either sodium intake as many as 20 
people (40.0%). Average sodium intake is 3.6 grams of sample or 6300 mg per day. Elderly 
who have normal nutritional status of as many as 22 people (44.0%), who have high blood 
pressure as much as 28 people (56.0%). Average systolic pressure of the sample was 173.4 
mmHg 100.8 mmHg and diastolic blood pressure. Based on statistical analysis using chi 
square test, there was no significant relationship between sodium intake on blood pressure in 
the elderly (p = 0086) and nutritional status on blood pressure in the elderly (p = 0894). 

Key words : Sodium Intake, Nutritional Status, blood pressure, elderly patients   
 
PENDAHULUAN 

Angka harapan hidup manusia 
Indonesia semakin meningkat sejalan dengan 
meningkatnya taraf hidup dan pelayanan 
kesehatan. Kondisi ini membuat populasi orang 
berusia lanjut di Indonesia semakin tinggi. 
Laporan WHO tahun 1998, diketahui bahwa 
angka harapan hidup orang Indonesia 
meningkat dari 65 tahun (1997) menjadi 73 
tahun (2025) (Hikmatul-iman, 2005). 

Jumlah penduduk Indonesia yang 
berusia 60 tahun ke atas dari tahun ketahun, 
mengalami peningkatan pada tahun 1971 
sebesar 5.3 juta atau 4.5% dari seluruh 
penduduk. Berturut-turut pada sensus berikutnya 
menjadi 8.0 juta atau 5.5% pada tahun 1980 dan 
kemudian tahun 1990 adalah 11.3 juta jiwa atau 
6.3%, pada tahun 2000 jumlahnya mencapai 15 
juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2005 

menjadi 19 juta atau 8.5% dari jumlah penduduk 
(Saenum, 1996). Sedangkan di Propinsi 
Sulawesi Selatan, jumlah penduduk berusia 60 
tahun ke atas pada tahun 2006 sebanyak 
638.002 orang (BPS Sulsel,  2007). 

Berbagai gangguan kesehatan yang 
disertai kecacatan tubuh pada golongan usia 
lanjut sebagai akibat gaya hidup dan pola makan 
yang salah, jika tidak diantisipasi dengan baik 
akan merupakan masalah yang serius bagi 
bangsa Indonesia. Dengan bertambah besarnya 
jumlah penduduk usia lanjut, pola penyakit juga 
bergeser ke arah penyakit degeneratif seperti 
gangguan jantung, gangguan sistem anggota 
gerak, gangguan penglihatan, gangguan intake 
makanan yang sangat erat hubungannya 
dengan konsumsi bahan makanan atau gizi 
(Saenum, 1996). 
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Kecenderungan gaya hidup yang tidak 
sehat yang semakin luas terutama diperkirakan 
yang dialami usia lanjut perlu diantisipasi, 
misalnya pola makan yang tidak teratur, 
kurangnya asupan serat, lebih senang dengan 
makanan berlemak dan tinggi garam, pola tidur 
tidak teratur, kurang olah raga, polusi udara 
yang semakin pekat, dan berbagai tekanan atau 
masalah-masalah yang memicu stress dan 
depresi. Semakin lama akan membuat tubuh 
semakin rentan penyakit dan mempercepat 
proses penuaan. 

Banyak perubahan yang dialami 
seseorang ketika memasuki usia lanjut, dan ada 
hal-hal yang harus diwaspadai seperti 
mengerasnya pembuluh-pembuluh darah nadi, 
serangan jantung, hipertensi, radang sendi, 
gangguan kelenjar, gangguan saluran kemih, 
gangguan pencernaan dan kanker (Hikmatul-
iman, 2005). 

Hipertensi merupakan masalah 
kesehatan penting pada pelayanan kesehatan 
primer karena angka prevalensi yang tinggi dan 
akibat jangka panjang yang ditimbulkannya. 
Secara patofisiologi terjadinya hipertensi 
disebabkan oleh retensi Natrium dalam darah. 
Retensi Natrium dapat disebabkan oleh 
pengaruh hormon diuretik. Natrium diretensi oleh 
ginjal dan menyebabkan naiknya volume 
sirkulasi. Peningkatan Natrium dapat pula 
disebabkan karena diet garam yang tinggi 
(Basri, 2003). 

Berdasarkan data Ditjen Yanmedik 
Depkes RI tahun 2006, Jumlah pasien 
Hipertensi rawat jalan di Rumah Sakit di 
Indonesia tahun 2005 sebanyak 464.697 orang 
dengan kategori Hipertensi esensial (primer) 
(Depkes RI, 2007) 

Jumlah pasien Hipertensi rawat jalan di 
Rumah Sakit di Sulawesi Selatan tahun 2006 
sebanyak 3.573 orang dengan kategori 

Hipertensi esensial (primer), sedangkan kategori 
Hipertensi lainnya sebanyak 3.475 orang 
(Dinkes Propinsi Sulsel, 2007) 

Puskesmas Bojo Baru Kabupaten Barru 
memiliki 13 Posyandu Usia Lanjut, yang memiliki 
sasaran Usia Lanjut sebanyak 40-50 orang. 
Berdasarkan data Puskesmas Bojo Baru tahun 
2007, menunjukkan bahwa rata-rata 10 orang 
(25%) Usia Lanjut menderita Hipertensi. 

Asupan garam (Natrium Chlorida) dapat 
meningkatkan tekanan darah. Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 
penurunan asupan natrium ±1,8 gram/hari dapat 
menurunkan tekanan darah sistolik 4 mmHg dan 
diastolik 2 mmHg pada penderita hipertensi dan 
penurunan lebih sedikit pada individu dengan 
tekanan darah normal. Respons perubahan 
asupan garam terhadap tekanan darah 
bervariasi diantara individu yang dipengaruhi 
oleh faktor genetik dan juga faktor usia 
(Kurniawan, 2002) 

Disarankan asupan garam < 6 gram 
sehari atau kurang dari 1 sendok teh penuh. Dari 
berbagai penelitian, terbukti bahwa kenaikan 
berat badan dapat meningkatkan tekanan darah 
dan terjadinya hipertensi, walaupun pada 
program penurunan berat badan. Penurunan 
tekanan darah dapat terjadi sebelum tercapai 
berat badan yang diinginkan. Penurunan sistolik 
dan diastolik rata-rata per kg penurunan berat 
badan adalah 1,6 / 1,1 mmHg. Sehingga 
dianjurkan untuk selalu menjaga berat badan 
normal, untuk menghindari terjadinya hipertensi 
(Kurniawan, 2002) 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, 
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang hubungan asupan Natrium dan status 
gizi terhadap tekanan darah pada usia lanjut di 
Wilayah Kerja Puskesmas Bojo Baru Kabupaten 
Barru. 

METODE  PENELITIAN 
 
Penelitian ini merupakan penelitian 

cross sectional study, yang dilaksanakan di 
Wilayah kerja Puskesmas Bojo Baru Kabupaten 
Barru yang dilaksanakan pada bulan Juli – 
Februari 2008. Populasi ialah semua penduduk 
yang berusia lanjut di Wilayah kerja Puskesmas 
Bojo Baru Kabupaten Barru Tahun 2008. 
Sampel ialah golongan usia lanjut yang berusia 
≥ 60 tahun yang menjalani rawat jalan di 
Puskesmas Bojo Baru Kabupaten Barru. Metode 

pengambilan sampel ialah dengan 
menggunakan metode pusposive sampling 
dengan kriteria sebagai berikut : Mampu 
berkomunikasi, tidak dalam keadaan dan atau 
menderita penyakit tertentu. 

Status gizi, diperoleh dengan melakukan 
pengukuran antropometri, asupan Natrium, 
diperoleh dengan melakukan wawancara 
menggunakan formulir recall 24 jam, Tekanan 
darah, diperoleh dengan menggunakan alat 
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tensi meter dengan merk dagang Rinster. 
Pengukuran dilakukan oleh seorang Perawat 
kesehatan. 

Data status gizi dianalisis secara manual 
dengan menggunakan kalkulator, sedangkan 
data asupan Natrium dianalisis dengan 

menggunakan Software Nutrisurvei. Untuk 
mengetahui hubungan antar variabel dilakukan 
analisis statistik dengan menggunakan uji che-
square. Semua data disajikan dalam bentuk 
tabel distribusi frekuensi dan narasi. 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Asupan Natrium 

Tabel 1. 
Distribusi Sampel Berdasarkan Asupan Natrium 

di Wilayah Puskesmas Bojo Baru Kabupaten 
Barru Tahun 2009 

 
Asupan 
Natrium n % 

Tinggi 
Normal 
Rendah 

18 
20 
12 

36.0 
40.0 
24.0 

Total 50 100 

 
Hasil penelitian diketahui bahwa 

sebagian besar usia lanjut  yang menjadi sampel 
pada penelitian ini memiliki asupan natrium baik 
yaitu sebanyak 20 orang (40.0%), sebanyak 18 
orang (36.0%) tinggi dan sebanyak 12 orang 
(24.0%) rendah. Rata-rata asupan natrium 
sampel tergolong tinggi yaitu 6.3 gr atau 6300 
mg per hari, asupan natrium yang normal untuk 
usia lanjut ialah 4-6 gr per hari. 

Asupan natrium usia lanjut lebih banyak 
diperoleh dari garam dapur, sedangkan natrium 
dari bahan makanan tergolong sedikit. Hal 
tersebut disebabkan karena pada umumnya usia 
lanjut di Wilayah Puskesmas Bojo Baru 
Kabupaten Barru jarang mengonsumsi makanan 
yang banyak mengandung natrium seperti 
makanan kaleng, makanan yang diawetkan dan 
lain-lain. 

Metode yang digunakan  untuk 
mendapatkan asupan natrium pada penelitian ini 
ialah metode food recall serta wawancara 
tentang jumlah penggunaan garam dapur setiap 
masakan, akan tetapi metode tersebut hanya 
mampu menggambarkan kandungan natrium 
dari bahan makanan dan garam dapur, 
sedangkan kandungan natrium dari  
monosodium glutamate tidak dapat diketahui. 

Budiarso (2003), menyatakan bahwa 
sumber utama natrium atau sodium di negara 
negara Barat adalah garam dapur. Akan tetapi di 

Indonesia, disamping garam dapur dan ikan 
asin, sumber lain yang lebih potensial adalah 
monosodium glutamate (MSG/Vetcin).  Kadar 
Natrium/sodium dalam 1 gram garam dapur 
setara dengan kadar natrium/sodium yang 
terkandung dalam 3 gram (1 sendok teh) 
MSG/Vetcin. Satu  gram garam dapur membuat 
1 mangkok sop atau mie menjadi asin, 
Sebaliknya 3 gram MSG/Vetcin tidak terasa 
asin, malah terasa lezat dan gurih. Sehingga 
secara tidak sadar, bisa keracunan natrium atau 
sodium karena penambahan  MSG/Vetcin yang 
berlebih. 

Status Gizi 
Tabel 2 

Distribusi Sampel Berdasarkan Status Gizi di 
Wilayah Puskesmas Bojo Baru Kabupaten Barru 

Tahun 2009 
 

Status Gizi n % 

Gemuk 
Normal 
Kurus 

15 
22 
13 

30.0 
44.0 
26.0 

Total 50 100 

 
Hasil penelitian diketahui bahwa 

sebagian besar usia lanjut  yang menjadi sampel 
pada penelitian ini memiliki status gizi normal 
yaitu sebanyak 22 orang (44.0%), sebanyak 15 
orang (30.0%) gemuk dan sebanyak 13 orang 
(26.0%) kurus. 

Data tersebut relevan dengan hasil 
analisis Christijani (2003), berdasarkan data 
morbiditas Survei Kesehatan Rumah Tangga 
(SKRT) tahun 2001 dan data Kor-Susenas tahun 
2001 diketahui bahwa 82,9% pralansia tergolong 
memiliki status gizi normal, sebanyak 14,1% 
pralansia memiliki status gizi kurang dan 
sebanyak 3,0% pralansia tergolong memiliki IMT 
status gizi lebih.  
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Tekanan Darah 
Tabel 3 

Distribusi Sampel Berdasarkan Tekanan Darah 
di Wilayah Puskesmas Bojo Baru Kabupaten 

Barru Tahun 2009 
 

Tekanan 
Darah n % 

Tinggi 
Normal 

28 
22 

56.0 
44.0 

Total 50 100 

  
Tabel 4. 

Distribusi Sampel Berdasarkan Tekanan Darah 
Sistolik dan Diastolik di Wilayah Puskesmas 

Bojo Baru Kabupaten Barru Tahun 2009 
 

Tekanan Darah n % 

Sistolik 
Tinggi 
Normal 

 
17 
33 

 
34.0 
66.0 

Diastolik  
Tinggi 
Normal 

 
19 
31 

 
38.0 
62.0 

Total 50 100 

 
Hasil penelitian diketahui bahwa 

sebagian besar usia lanjut  memiliki tekanan 
darah tinggi yaitu sebanyak 28 orang (56.0%) 
dan normal sebanyak 22 orang (44.0%). Rata-
rata tekanan darah sampel ialah 173.4 mmHg 
untuk sistolik dan 100.8 mmHg untuk diastolik. 

Rossum (2000), menjelaskan bawah 
walaupun peningkatan tekanan darah bukan 
merupakan bagian normal dari ketuaan, insiden 
hipertensi pada lanjut usia adalah tinggi. Setelah 
umur 69 tahun, prevalensi hipertensi meningkat 
sampai 50%.  

Pada tahun 1988-1991 National Health 
and Nutrition Examination Survey menemukan 
prevalensi hipertensi pada kelompok umur 65-74 

tahun sebagai berikut : prevalensi keseluruhan 
49,6% untuk hipertensi derajat 1 (140-159/90-99 
mmHg), 18,2% untuk hipertensi derajat 2 (160-
179/100-109 mmHg), dan 6.5% untuk hipertensi 
derajat 3 (>180/110 mmHg).  

Penelitian di Rotterdam, Belanda 
ditemukan  dari 7983 penduduk berusia di atas 
55 tahun, prevalensi hipertensi meningkat 
sesuai dengan umur, lebih tinggi pada 
perempuan (39%) dari pada laki-laki (31%). Di 
Asia, penelitian di kota Tainan, Taiwan 
menunjukkan hasil sebagai berikut: penelitian 
pada usia diatas 65 tahun dengan kriteria 
hipertensi berdasarkan JNVC, ditemukan 
prevalensi hipertensi sebesar 60,4% (laki-laki) 
dan perempuan (61,9%), yang sebelumnya telah 
terdiagnosis hipertensi adalah 31,1% (laki-laki 
29,4% dan perempuan 33,1%), hipertensi yang 
baru terdiagnosis adalah 29,3% (laki-laki 29,7% 
dan perempuan 28,8%). Pada kelompok ini, 
adanya riwayat keluarga dengan hipertensi dan 
tingginya indeks masa tubuh merupakan faktor 
risiko hipertensi. Ditengarai bahwa hipertensi 
sebagai faktor risiko pada lanjut usia. Pada studi 
individu dengan usia >50 tahun mempunyai 
tekanan darah sistolik terisolasi sangat rentan 
terhadap kejadian penyakit kardiovaskuler. 

Hubungan Asupan Natrium terhadap Tekanan 
darah 

Prevalensi hipertensi di Indonesia telah 
banyak diteliti di beberapa rumah sakit dan di 
masyarakat hasil penelitian menunjukkan bahwa 
saat ini hipertensi merupakan masalah 
kesehatan masyarakat dan memerlukan 
penanganan secara optimal, untuk mengurangi 
morbiditas dan mortalitas akibat komplikasi 
langsung maupun tak langsung. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 
terjadinya hipertensi ialah asupan natrium. 
Parsoedi (2002) menjelaskan bahwa konsumsi 
natrium berhubungan dengan kejadian 
hipertensi, tetapi data penelitian pada daerah-
daerah dimana konsumsi garam tinggi  tidak 
selalu mempunyai prevalensi tinggi.
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Tabel 5. 
Distribusi Asupan Natrium Sampel Berdasarkan Tekanan Darah di Wilayah Puskesmas Bojo Baru 

Kabupaten Barru Tahun 2009 
 

Asupan 
Natrium 

Tekanan Darah 
p Tinggi Normal Total 

n % n % n % 
Tinggi 
Normal 
Rendah  

8 
15 
5 

16.0 
30.0 
10.0 

10 
5 
7 

20.0 
10.0 
14.0 

18 
20 
12 

36.0 
40.0 
24.0 0.086 

Total 28 56.0 22 44.0 50 100 

 
Berdasarkan analisis statistik dengan 

menggunakan uji che square, diketahui bahwa 
tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 
asupan natrium dengan tekanan darah pada 
usia lanjut  di Wilayah Puskesmas Bojo Baru 
Kabupaten Barru (p=0.193). Dari 27 orang 
(54.0%) yang memiliki asupan natrium kurang 
memiliki tekanan darah tinggi. Hal tersebut dapat 
disebabkan oleh fleksibilitas pembuluh darah 
usia lanjut  di Wilayah Puskesmas Bojo Baru 
Kabupaten Barru sudah mulai berkurang. 
Mengingat sifat dari fisiologi usia lanjut bahwa 
pertambahan usia disertai dengan penurunan 
kemampuan fisiologi hampir semua organ tubuh. 

Natrium, jika dikonsumsi lebih banyak 
akan meretensi lebih banyak air untuk 
mempertahankan pengenceran elektolit, 
sehingga cairan intenstin bisa terakumulasi dan 
volume plasma meningkat. Peningkatan volume 
plasma dapat menyebabkan peningkatan 
tekanan darah, terutama bila fleksibilitas 
pembuluh darah menurun oleh aterosklerosis 
(Basri, 2003) .  

Natrium diabsorbsi, terutama di dalam 
usus halus. Natrium diabsorbsi secara aktif 
(membutuhkan energi). Natrium yang diabsorbsi 
dibawa oleh aliran darah ke ginjal. Di ginjal 

natrium disaring dan dikembalikan ke aliran 
darah dalam jumlah yang cukup untuk 
mempertahankan taraf natrium dalam darah. 
Kelebihan natrium yang jumlahnya mencapai 90 
– 99 % dari yang dikonsumsi, dikeluarkan 
melalui urine. Pengeluaran natrium ini diatur 
oleh hormon aldosteron, yang dikeluarkan 
kelenjar adrenalin bila kadar natrium darah 
menurun. Aldosteron merangsang ginjal untuk 
mengabsorbsi kembali natrium. Dalam keadaan 
normal, natrium yang dikeluarkan melalui urin 
sejajar dengan jumlah natrium yang dikonsumsi. 
Jumlah natrium dalam urin tinggi bila dikonsumsi 
tinggi, dan rendah bila dikonsumsi rendah 
(Almatsier, 2001). 

Status Gizi dan Tekanan Darah 
Hubungan obesitas dan hipertensi telah 

diketahui sejak lama dan kedua keadaan ini 
sering dikaitkan dengan peningkatan risiko 
penyakit kardiovaskular. Pada Swedish Obese 
Study didapatkan angka kejadian hipertensi 
pada obesitas adalah sebesar 13,5% dan angka 
ini akan makin meningkat seiring dengan 
peningkatan indeks massa tubuh dan rasio 
linggar pinggang. 

  

Tabel 6 
Distribusi Status Gizi Sampel Berdasarkan Tekanan Darah di Wilayah Puskesmas Bojo Baru  

Kabupaten Barru Tahun 2009 
 

Status Gizi 
Tekanan Darah 

p Tinggi Normal Total 
n % n % n % 

Gemuk 
Normal 
Kurus  

8 
12 
8 

16.0 
24.0 
16.0 

7 
10 
5 

14.0 
20.0 
10.0 

15 
22 
13 

30.0 
44.0 
26.0 0.894 

Total 28 56.0 22 44.0 50 100 
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Berdasarkan analisis statistik dengan 
menggunakan uji che square, diketahui bahwa 
tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 
status gizi terhadap tekanan darah pada usia 
lanjut  di Puskesmas Bojo Baru Kabupaten Barru 
(p=0.858). 

Hasil penelitian Budhiarta dan Aryana 
tahun 2007 di Bali Utara menunjukkan bahwa 
tidak terdapat korelasi antara obesitas dengan 
DM dan hipertensi. Dijumpai korelasi antara 
kadar glukosa darah dengan hipertensi sistolik. 
Kebanyakan dari sampel dengan DM dan 
hipertensi dijumpai pada penduduk dengan usia 
lanjut. Prevalensi DM dan hipertensi pada 
penduduk desa Pedawa mungkin lebih banyak 
disebabkan oleh proses penuaan dan faktor 
genetik. 

Banyak penelitian membuktikan adanya 
hubungan antara indeks massa tubuh dengan 
kejadian hipertensi dan diduga peningkatan 
berat badan mempunyai peranan penting pada 
mekanisme timbulnya hipertensi pada orang 
dengan obesitas. Mekanisme terjadinya hal 
tersebut belum sepenuhnya dipahami, tetapi 
pada obesitas didapatkan adanya peningkatan 
volume plasma dan curah jantung yang akan 
meningkatkan tekanan darah. Hal ini mungkin 
berkaitan dengan beberapa perubahan gaya 
hidup, latihan jasmani, diet dan pemakaian obat 
anti obesitas, sedangkan untuk obat anti 
hipertensi sampai saat ini belum ada 

rekomendasi mengenai obat antihipertensi 
utama yang dianjurkan untuk keadaan ini. 

Beberapa penelitian yang mempelajari 
mekanisme yang mendasari hipertensi pada 
obesitas ini menyatakan bahwa hal ini 
dihubungkan dengan hiperinsulinemia, resistensi 
insulin dan sleep apnea syndrome, akan tetapi 
akhir-akhir ini terjadi pergeseran konsep, dimana 
diduga terjadinya resistensi leptin merupakan 
penyebab yang mendasari beberapa perubahan 
hormonal, metabolik, neurologi dan 
hemodinamik pada hipertensi dengan obesitas.  

Penanganan hipertensi dengan obesitas 
adalah meliputi usaha menurunkan berat badan 
dan penggunaan obat anti hipertensi. Upaya 
menurunkan berat badan dapat dilakukan 
melalui perubahan gaya hidup, latihan jasmani, 
diet dan pemakaian obat anti obesitas. Obat anti 
hipertensi umumnya diberikan pada pasien 
obesitas dengan hipertensi yang gagal 
menurunkan berat badannya atau pada 
hipertensi derajat sedang berat. Penyekat enzim 
konverting angiotensin, angiotensin reseptor 
bloker, kalsium antagonis dan alfa bloker 
merupakan obat anti hipertensi yang dapat 
diberikan pada keadaan ini. Diuretik dan beta 
bloker walaupun memiliki efektifitas yang baik 
untuk mengontrol tekanan darah, tetapi memiliki 
efek yang kurang menguntungkan pada obesitas 
(Hartono, 2000). 

 
 
KESIMPULAN 
 
1. Usia lanjut memiliki asupan natrium tinggi 

(36.0%).  
2. Usia lanjut berstatus gizi gemuk (30.0%). 
3. Usia lanjut memiliki tekanan darah tinggi 

(56.0%).  

4. Tidak terdapat hubungan antara asupan 
natrium dengan tekanan darah.  

5. Tidak terdapat hubungan antara status gizi 
dengan tekanan darah. 

SARAN 
 
1. Usia lanjut diharapkan tetap harus 

mempertimbangkan menu makanan yang 
sesuai dengan usia serta zat gizi yang 
berimbang, karena terdapat indikasi 
peningkatan tekanan darah dan status gizi 
lebih.  

2. Posyandu lansia harus diaktifkan sebagai 
wadah untuk memantau kondisi kesehatan 
usia lanjut. 

3. Untuk mengetahui asupan natrium perlu 
mempertimbangkan metode dan media yang 
tepat sehingga mampu menggambarkan 
asupan natrium dengan tepat 
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