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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

A. Seleksi Study dan Penilaian Kualitas 

Database pencarian  

Memasukan semua kata yang ada 

dalam  judul literatur review 

 

 

Dispesifikkan dalam 5 tahun terakhir  

(2015-2020) 

 

Dispesifikkan dengan kata kunci tiap 

variable 

96 Hasil 

Disesuaikan dengan kriteria inklusi  

Disesuaikan dengan rumusan masalah 

dan tujuan 

 

Gambar 1. Artikel Berdasarkan Kriteria Inklusi dan Eksklusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Hasil 

762 Hasil 

 Google Scholar 

1.020 Hasil 

602 Hasil 

4 Hasil 
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1. Hasil Pencarian dan seleksi Kualitas 

Adapun hasil pencarian jurnal yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan literar review di 

tampilkan dalam tabel berikut : 

Tabel 1 Sintesis/Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

No  
PENULIS 

& TAHUN 
TUJUAN METODE SAMPEL TEMUAN KESAMAAN KEUNIKAN 

1. 

Pusparine, 

dkk 

(2016) 

Bertujuan 

untuk 

mengetahui 

hubungan 

kadar 

hematokrit 

dengan 

tekanan darah 

sistolik (TDS) 

dan diastolik 

(TDD) pada 

pria dewasa 

muda obesitas 

sentral 

 

Menggunaka

n metode 

Analitik 

korelasi 

Sampel 

yang 

digunakan 

sebanyak 24 

mahasiswa 

yang 

hipertensi 

Hasil nilai terendah 

untuk tekanan darah 

sistolik (TDS) 110 

mmHg dan nilai 

tertinggi 160 mmHg 

Tekanan darah diastolik 

(TDD) didapatkan nilai 

terendah 70 mmHg dan 

nilai tertinggi 110 

mmHg. Kadar 

hematokrit didapatkan 

nilai terendah 38,4% 

dannilai tertinggi 54,6%. 

Karakteristik lingkar 

pinggang didapatkan 

nilai terendah 90 cm dan 
nilai tertinggi 128 cm 

 

Jurnal ini 

memiliki 

keseaman 

tempat 

dengan 

jurnal 2 

yaitu 

tempat 

penelitiann

ya di 

manado 

 

Keunikan yang 

didapatkan bahwa 

semakin tinggi 

kadar hematokrit 

maka semakin 

tinggi insidensi 

hipertensi 

bergantung pada 

faktor risiko. 
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No  
PENULIS 

& TAHUN 
TUJUAN METODE SAMPEL TEMUAN 

KESAMAA

N 
KEUNIKAN 

 

2. 

 Villarsi, 

dkk 

 

 

(2016) 

 

Untuk 

mengetahui 

Hubungan 

antara lingkar 

pinggang 

dengan kadar 

hematokrit 

pada laki – 
laki dewasa 
muda 

Deskriptif 

analitik 

dengan 

desain 

potong 

lintang 

Sampel 

sebanyak 27 

orang yang 

mengalami 

obesitas 

Pada sampel obesitas 

berjumlah 27 orang.  

Dengan umur 20-28 tahun 

, lingkar pinggang mulai 

dari 90 cm – 128 cm dan 

kadar hematokrit yang 

paling rendah 42,1% dan 

paling tertinggi 51,2%. 

 

 

 

Tempat 

penelitian 

pada jurnal 

ini sama 

dengan jurn

al 1 yaitu di 

Universitas 

Sam 

Ratulangi 

Mandado. 

Keunikkan jurnal 

ini mengunakan 

subjek laki – laki. 

Serta kriteria 

eksklusinya laki-

laki yang sedang 

meminum kopi. 
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No  
PENULIS 

& TAHUN 
TUJUAN METODE SAMPEL TEMUAN KESAMAAN KEUNIKAN 

 

3. 

 

 

 

Batara, dkk 

 

 

(2016) 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

hematokrit 

pada obesitas 

dengan 

tekanan darah 

Merupakan 

penelitian 

obesrvasion

al analitik 

Sampel 

yang 

digunakan 

yaitu siswa-

siswi 

sebanyak 60 

yang  

obesitas 

yang sudah 

menjalani 

pengukuran 

Hasil penelitian 60 

siswa-siswi yang obesitas 

terdiri dari 21 laki-laki 

dan 39 perempuan, 34 

remaja dengan tekanan 

darah tinggi, 26 remaja 

dengan tekanan darah 

normal. Dengan kadar 

hematokrit paling rendah 

38,2% dan tertiggi 53,3 

%. 

Memiliki 

kesamaan 

tempat 

penelitian 

dengan 

jurnal 1 

dan  2 yaitusa

ma- sama dari 

Universitas 

Sam Ratulangi 

Manado 

  Keunikan pada 

jurnal tersebut 

melibatkan 966 

siswa, tetapi 

hanya di gunakan 

60 siswa yang 

memenuhi kriteria 

inklusi. 
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No  
PENULIS 

& TAHUN 
TUJUAN METODE SAMPEL TEMUAN KESAMAAN KEUNIKAN 

 

4. 

Kartika, dkk 

 

 

(2020) 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

obesitas 

dengan 

kejadian 

hipertensi 

Desain 

Penelitian 

ini adalah 

cross 

sectional 

Jumlah 

sampel 100 

orang yang 

memenuhi 

kriteria 

inklusi yaitu 

usia 45-59 

tahun. 

Hasil penelitian 

menunjukkan angka 

kejadian hipertensi pada 

pra lansia adalah 65% 

dan terdapat hubungan 

yang bermakna antara 

obesitas dengan kejadian 

hipertensi. Bahwa 

obesitas berhubungan 

dengan kejadian 

hipertensi dengan resiko 

2,53 kali lebih besar 

dibandingkan dengan 

tidak obesitas. 

 

Pada jurnal ini 

memiliki 

kesamaan 

dengan jurnal 

3 yantu pada 

tujuan untuk 

melihat 

apakah ada 

hubungan 

obesitas dan  

hipertensi 

Keunikan pada 

jurnal ini adalah 

sempel yang 

digunakan adalah 

pra lansia yang 

berusia 45-59 

tahun. 
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2. Daftar Artikel Hasil Pencarian 

Pada pencarian jurnal  atau artikel di dapatkan beberapa jenis jurnal yang 

sama dengan judul study literatur yang dipilih, tetapi memiliki metode yang 

berbebada. 

Tabel 2 Daftar artikel hasil pencarian. 

No Sumber (Penulisan 

& Tahun) 

Deskripsi Topik/Isu Yang Sedang Direview 

1.  

 Puspitarinie, dkk (2016) 

Jurnal pertama membahas hubungan kadar 

hematokrit dengan tekanan darah pada pria 

dewasa muda obesitas sentral, dimana 

mengenai hubungan tekanan darah dengan 

viskositas darah menemukan bahwa whole 

blood viscosity (WBC) cenderung lebih tinggi 

pada pria, perokok, dan responden dengan 

obesitas sentral. 

2.  Villarsi, et al (2016) Jurnal kedua memebahas mengenai hubungan 

lingkar pinggang dengan kadar hematokrit 

pada pria dewasa muda. Karena pada 

pemeriksaan secara berkala pada obesitas 

sangat penting dilakukan sedini mungkin serta 

pemeriksaan analisis darah yang merupakann 

penunjang untuk mendukung diagnosis dari 

suatu penyakit. 

3.  

Batara Dewiyanti, dkk  

 

(2016) 

 

Jurnal ketiga membahas mengenai tentang 

hubungan obesitas dan tekanan darah dimana 

pada remaja yang obes memiliki tekanan 

darah yang tinggi yang dapat  meningkatkan 

viskositas darah karena kenaikan hematokrit. 
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No Sumber (Penulisan 

& Tahun) 

Deskripsi Topik/Isu Yang Sedang Direview 

4.  

Juwita Kartika, Endang 

Purwaningsih 

(2020) 

Jurnal ketiga membahas mengenai obesitas 

dengan tekanan darah tinggi, pada wanita 

sebesar 65% faktor resiko hipertensi berkaitan 

dengan sementara pada pria sebesar 78%. 

 

B. Analisis 

Tabel 6. Status tekanan darah berdasarkan pengukuran hematokrit 

dan lingkar pinggang yang dilakukan oleh Puspitarinie, dkk (2016). 

 

Hipertensi Hematokrit N % 

Meningkat Menurun Normal 

Obesias 13 6 5 42 55,0 

Non Obesitas 11 4 3 42 45,0 

Total 24 10 8 42 100,0 

 Sumber data: Puspitarinie, dkk (2016). 

1. Tabel diatas menunjukkan bahwa kadar hematokrit pada hipertensi yang 

obesitas meningkat sebanyak 13 orang, dan hematokrit yang menurun 

sebanyak 5 orang. Sedangkan pada hipertensi non obesitas 11 orang 

mengalami peninngkatan hematokrit, hematokrit yang menurun sebanyak 4 

orang dan hematokrit normal terdapat 3 orang.   

 

Tabel 7. Distribusi berdasarkan lingakar pinggang yang dilakukan Devinda 

Villarsi, et al (2016). 
 

Variabel N Hematokrit % 

Meningkat  Menurun Normal 

Obesitas 

Non obesitas  

27 

11 

15 

- 

- 

8 

12 

3 

71,05% 

28,56% 

Total 38 15 8 15  

100 

 Sumber : Villarsi, et al (2016 

 

2. Pada tabel diatas diadapatkan hematokrit yang meningkat pada penderita 

obesitas sebanyak 15 orang, sedangkan yang memiliki kadar hematokrit 

normal sebanyak 12 orang. Sedangkan kadar hematokrit yang non besitas 
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tidak ada yang meningkat, melainkan menurun sebanyak 8 orang, dan yang 

normal sebanyak 3 orang. 

Tabel 8.  Karekterristik hematokrit yang mengalami obesitas berdasarkan 

tekanan darah oleh Batara, dkk (2016) 

Obesitas N Hematokrit % 

Meningkat  Menurun Normal 

Tekanan darah 

tinggi 

Tekanan darah 

normal 

34 

 

26 

18 

1 

8 

10 

8 

15 

56.5% 

 

43,5% 

Total 60   

100 

 Sumber : Data diolah 2020 

3.  Tabel diatas menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi yang mengalami obesitas di 

dapatkan sebnyak 34 orang dengan kadar hematokrit yang meningkat sebanyak 18 

orang, hematokrit yang menurun sebanyak 8 orang dan yang memiliki kadar 

hematokrit yang normal sebanyak 8 orang. Dan yang memiliki tekanan darah normal 

hanya 1 orang yang mengalami peningkatan hematokrit, 10 orang mengalami 

penurunan kadar hematokrit dan 15 orang lainnya memiliki nilai hematokrit yang 

normal. 

Tabel 9.  Karekterristik responden yang obesitas dan tidak obesitas 

oleh Kartika, (2020) 

Hipertensi Frekuensi (n) Presentase (%) 

Obesitas I 

Obesitas II 

Tidak Obesitas 

40 

12 

48 

40,0 

12.0 

48.0 

Total 100 100.0 

Sumber : Kartika (2020) 

4. Dari tabel diatas bahwa orang yang mengalami obesitas berisiko terkena 

hipertensi sebesar 2 kali. Hasil penelitian didapatkan 65 orang mengalami 

hipertensi, 39 orang diantaranya obesitas dan 26 orang diantaranya tidak 

obesitas. Dari 52 orang yang obesitas, 39 diantaranya hipertensi dan 13 orang 

tidak hipertensi 
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Tabel 10.  Tabel hasil pemeriksaan hematokrit berdasarkan  4 jurnal yang 

dipilih 
 

Hipertensi Hematokrit N % 

Meningkat Menurun Normal 

Jurnal 1 13 10 8 148 45,0 

Jurnal 2 15 8 15 148 15,0 

Jurnal 3 13 7 7 148 40,0 

Jurnal 4 - - - 148 - 

Total  41 25 30 148 100 

  Sumber : Data dioalah 2020 

Tabel diatas adalah total keseluruhan sempel yang dipilih sesuai kriiteria 

inklusi dan ekslusi. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 148 dengan 

karekteristik bervariasi. Dari keempat jurnal didapatkan peningkatan 

hematokrit pada penderita hipertensi 45%, hematokrit yang menurun 

sebanyak 15%, dan hematokrit yang normal didapatkan sebanyak 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


