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ABSTRACT

Background: Hypertension is a major risk factor for cardiovascular diseases that become the first 
causation of died in Indonesia.  There are many of effort for solving hypertension, one of them is 
having a diet.  Soybean is predicted to has hipotension effect. Studies of soybean effect to vaskular 
function have been done, but the result is still inconsistant.
Objective: The aim of this study was to show whether association between intake of soy and 
blood pressure.
Method: A cross-sectional study was conducted on 78 woman 30 – 45 years old as the sample 
taken  using  purposive  sampling.  Independent  variable  in  this  study  was  soy  consumption. 
Dependent  variable was sistolic and diastolic blood pressure,  whereas the control variable was 
BMI, protein, fat, natrium, fruits and vegetables consumption. Kolmogorov Smirnov was used for 
data normalization. Rank Spearman was used for bivariat analysis.
Result:  The prehypertension sistolic blood pressure was  43,3%, while sistolic blood pressure 
mean was 126,02 mmHg ± 18,159. Normal diastolic blood pressure was  53,8%, while diastolic 
blood pressure mean was 79,01 mmHg ± 8,958. About 96,2% subject have soy consumption ≥25 
gramme for a day. The result of this study showed there was no correlation between intake of soy 
and blood pressure.
Conclusion: The percentage of subject which belong to hypertension was 23,1%. The greater part 
of  subject  have  soy  consumption  according  FDA  and  AHA  recommendation.  There  is  no 
correlation between intake of soy and blood pressure.

Keyword: Soy consumption, sistolic and diastolic blood pressure.
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HUBUNGAN KONSUMSI KEDELAI DENGAN TEKANAN DARAH 

Ani Raehani1, Diana Nur Afifah2

ABSTRAK

Latar Belakang: Hipertensi  adalah faktor  risiko utama penyakit-penyakit  kardiovaskular  yang 
merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia.  Berbagai upaya untuk menangani penyakit 
hipertensi, salah satunya melalui diet.  kedelai diduga dapat memberikan efek hipotensi. Penelitian 
efek konsumsi kedelai terhadap perbaikan fungsi vaskular telah banyak dilakukan namun masih 
memberikan hasil yang tidak konsisten.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konsumsi kedelai dengan tekanan 
darah sistolik dan diastolik.
Metode: Rancangan penelitian ini adalah cross-sectional dengan jumlah sampel 78 orang wanita 
usia 30 – 45 tahun. Pengambilan subyek dengan cara  purposive sampling. Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah konsumsi kedelai. Variabel dependennya adalah tekanan darah sistolik 
dan  diastolik  sedangkan  variabel  kontrolnya  adalah  IMT,  konsumsi  protein,  konsumsi  lemak, 
konsumsi natrium, konsumsi sayur dan buah. Normalitas data menggunakan Kolmogorov Smirnov. 
Analisis bivariat  dilakukan dengan uji Rank Spearman.
Hasil: Sebanyak 43,3% suyek  memiliki tekanan darah sistolik pada kategori prahipertensi dengan 
rerata  tekanan  darah  sistolik  126,02  mmHg ±  18,159.  Tekanan  darah  diastolik  pada  kategori 
normal sebesar 53,8% subyek dengan  rerata tekanan diastolik 79,01 mmHg ± 8,958.  Sebanyak 
96,2% subyek  mengkonsumsi  kedelai  ≥25 gram perhari. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa 
tidak terdapat hubungan antara konsumsi kedelai dengan tekanan darah sistolik dan diastolik
Kesimpulan: Persentase subyek yang memenuhi kriteria hipertensi sebesar 23,1%. Sebagian besar 
subyek  mengkonsumsi  kedelai  sesuai  rekomendasi  FDA  dan  AHA.  Tidak  terdapat  hubungan 
antara konsumsi kedelai dengan tekanan darah.

Kata kunci: Konsumsi kedelai, tekanan darah sistolik dan diastolik.
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PENDAHULUAN

Hipertensi adalah faktor risiko utama penyakit-penyakit kardiovaskular yang 

merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia.1 Wanita dengan hipertensi 

memiliki  risiko  menderita  penyakit  jantung  koroner  (PJK)  4  kali  lebih  besar 

dibandingkan dengan wanita yang normotensi. 2

Berdasarkan hasil survey kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 2001, di 

kalangan penduduk umur 25 tahun keatas menunjukkan bahwa 27% laki-laki dan 

29% wanita menderita hipertensi.3 Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 

2007 menyebutkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia berkisar 30% dengan 

insiden  komplikasi  penyakit  kardiovaskuler  lebih  banyak  pada  wanita  (52%) 

dibandingkan laki-laki (48%).1 Prevalensi hipertensi primer di Jawa tengah tahun 

2007 sebesar 38,8%.3

Pangan  fungsional  mempunyai  fungsi  dalam  peningkatan  kesehatan  dan 

pencegahan  penyakit.  Konsep  tentang  fungsi  pangan  fungsional  dalam 

peningkatan  kesehatan  diketahui  dari  beberapa  studi  epidemiologi  yang 

menunjukan  adanya  efek  protektif  pangan  fungsional  pada  beberapa  penyakit 

seperti  kanker dan jantung.4  Pangan fungsional mengandung banyak komponen 

non gizi termasuk komponen fitokimia yang mempunyai aktivitas biologi dalam 

tubuh.  Kedelai  merupakan  pangan  fungsional  yang  mengandung  beberapa 

komponen  fitokimia  seperti  isoflavon,  saponin,  lesitin  dan  fitosterol  yang 

memiliki fungsi fisiologi tertentu.5 

Kedelai  adalah  salah  satu  jenis  makanan  yang  dapat  menurunkan  risiko 

penyakit kardiovaskular.6 Kedelai memiliki pengaruh positif terhadap kadar lemak 

darah  dan  diperkirakan  juga  memiliki  pengaruh  pada  fungsi  vaskular.  Protein 

kedelai diperkirakan dapat memperbaiki tekanan darah dikarenakan kaya arginin, 

vasodepresor yang potensial dan prekursor untuk vasodepresor nitric oxide (NO).7 

Jaringan endotelial yang berikatan dengan NO merupakan kunci pengaturan dari 

kesehatan vaskular dan proses  atherogenic.8 NO mempunyai  sifat menghambat 

agregasi  platelet  (keping-keping  sel  darah)  pada  jaringan  endotelial  sehingga 

dapat memperlancar sistem sirkulasi darah.9 Kedelai juga mengandung isoflavon 

yang  bertindak  sebagai  fitoestrogen.  Kandungan  isoflavon  adalah  tinggi  pada 



tanaman  kacang-kacangan  khususnya  kedelai.10 Isoflavon  diperkirakan 

memberikan  efek  terhadap  tekanan  darah  layaknya  estrogen.  Genistein  yang 

merupakan salah satu jenis isoflavon kedelai memiliki peran dalam sel endotelial 

vaskular untuk meningkatkan  sistesis NO melalui stimulasi genomik.8

Kedelai telah diakui memberikan efek hipokolesterolemia, sedangkan fungsi 

kedelai  yang  memberikan  efek hipotensi  masih  menjadi  perdebatan.  Penelitian 

efek konsumsi kedelai terhadap perbaikan fungsi vaskular telah banyak dilakukan 

namun  masih  memberikan  hasil  yang  tidak  konsisten.11,12 Berdasarkan  latar 

belakang tersebut, ingin diteliti hubungan konsumsi kedelai dalam diet sehari-hari 

dengan tekanan darah sistolik dan diastolik.

METODA

Penelitian  dilakukan  di  Desa  Kedungwringin,  Kecamatan  Patikraja, 

Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah. Di daerah pedesaan masih banyak penderita 

hipertensi yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan baik dari segi  case-

finding maupun  pengobatan dimana  sebagian  besar  penderita  hipertensi  tidak 

mempunyai  keluhan.  Selain itu,  wilayah Kabupaten  Banyumas  dikenal  dengan 

makanan khasnya yang terbuat dari olahan kedelai yaitu tempe mendoan sehingga 

sebagian besar warga diperkirakan memiliki konsumsi kedelai yang tinggi. 

Penelitian  ini  termasuk  penelitian  gizi  masyarakat,  bersifat  observasional 

dengan  pendekatan  cross  sectional.  Populasi  penelitian  adalah  ibu-ibu  rumah 

tangga  di  Desa  Kedungwringin.  Jumlah  subyek  sebanyak  78  orang.  Cara 

pengambilan  subyek  dilakukan dengan  metode  purposive  sampling dengan 

kriteria inklusi yaitu berumur 30 hingga 45 tahun, tidak hamil dan menyusui, tidak 

merokok,  tidak  mengkonsumsi  alkohol,  tidak  mempunyai  komplikasi  penyakit 

(diabetes  mellitus,   komplikasi  ginjal,  jantung)  dan  tidak  sedang  dalam 

pengobatan anti hipertensi.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah konsumsi kedelai. Variabel 

dependennya  adalah  tekanan  darah  sistolik  dan  diastolik  sedangkan  variabel 

kontrolnya  adalah  konsumsi  protein,  konsumsi  lemak, konsumsi  natrium, 

konsumsi sayur dan buah serta indeks massa tubuh (IMT). 



Tekanan darah adalah desakan darah terhadap dinding-dinding arteri ketika 

darah tersebut dipompa dari  jantung ke seluruh jaringan tubuh. Tekanan darah 

sistolik didefinisikan sebagai periode pengisian jantung dengan darah yang diikuti 

oleh  satu  periode  kontraksi  jantung.  Sedangkan  tekanan  darah  diastolik 

didefinisikan  sebagai  siklus  jantung  yang  terdiri  dari  satu  periode  relaksasi 

jantung. Data tekanan darah sistolik dan diastolik dinyatakan dalam mmHg dan 

diperoleh dari pengukuran menggunakan sphygmamonometer pegas oleh seorang 

perawat yang dilakukan sebanyak dua kali pada sore hari. Tekanan darah sistolik 

subyek dikategorikan sebagai normal (<120), prahipertensi (120 – 139), hipertensi 

derajat I (140 -  159) dan hipertensi derajat II (≥160). Tekanan darah diastolik 

subyek dikategorikan sebagai normal  (<80),  prahipertensi  (80 – 89), hipertensi 

derajat I (90 -  99) dan hipertensi derajat II (≥100).13

Konsumsi kedelai  didefinisikan sebagai jumlah konsumsi biji kedelai  dan 

olahan  kedelai  yang  tercantum  nilai  gizinya  dalam  tabel  konsumsi  pangan 

Indonesia  kemudian  dikonversikan  menjadi  kedelai  dari  nilai  gizi  proteinnya 

selama satu bulan, dan dihitung rata-rata perhari.  Konsumsi kedelai  dinyatakan 

dengan  satuan  gram  perhari  dan  dikategorikan  menjadi  dua  yaitu  ≥25  gram 

perhari dan <25 gram perhari.11

Konsumsi protein dan lemak dinyatakan dengan satuan gram perhari. Data 

konsumsi  protein dikategorikan  menjadi  kurang,  cukup  dan  lebih berdasarkan 

kebutuhan gizi individu sekitar  10-15% dari  kebutuhan energi  total  individu14, 

dikategorikan  kurang apabila  kurang dari kebutuhan individu, cukup  jika sesuai 

kebutuhan  individu,  dan  lebih  apabila  melebihi  kebutuhan  individu. Data 

konsumsi  lemak dikategorikan  menjadi  kurang,  cukup  dan  lebih berdasarkan 

kebutuhan gizi individu sekitar  10-25% dari  kebutuhan energi  total  individu14, 

dikategorikan  kurang apabila  kurang dari kebutuhan individu, cukup  jika sesuai 

kebutuhan  individu,  dan  lebih  apabila  melebihi  kebutuhan individu. Konsumsi 

natrium dikategorikan menjadi dua, yaitu >2400 mg dan ≤2400 mg perhari.15 Data 

komsumsi  sayur  dan  buah  dinyatakan  dengan  satuan  gram  perhari  dan 

dikategorikan menjadi baik dan kurang berdasarkan anjuran Pedoman Umum Gizi 

Seimbang yaitu sebanyak  ≥150 gram perhari.14  Data  indeks massa tubuh (IMT) 



dinyatakan dengan satuan kg/m2  dan dikategorikan sesuai kategori  World Health 

Organization (WHO) untuk penduduk Asia, yaitu  kurus (IMT < 18,5),  normal 

(IMT= 18,5 -22,9), kegemukan beresiko (IMT= 23 – 24,9), obes I (IMT= 25 – 

29,9) dan obes II (IMT≥30).16

Analisis  data  menggunakan  program  Statistical  Package  for  the  Social  

Science (SPSS). Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan data tekanan 

darah  sistolik  dan  diastolik,  konsumsi  kedelai,  konsumsi  natrium,  konsumsi 

protein, konsumsi sayur dan buah serta IMT subyek. Analisis bivariat dilakukan 

untuk  mengetahui  hubungan  konsumsi  kedelai,  konsumsi  protein,  konsumsi 

lemak, konsumsi natrium, konsumsi sayur dan buah serta IMT  dengan tekanan 

darah sistolik dan diastolik menggunakan uji korelasi Rank Spearman karena data 

berdistribusi tidak normal. 

HASIL PENELITIAN

Subyek dalam penelitian ini berjumlah 78 orang wanita berusia 30 - 45 

tahun.  Nilai  minimum,  maksimum,  rerata  dan  standar  deviasi  dari  variabel 

penelitian ditunjukkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai minimum, maksimum, rerata dan standar deviasi variabel penelitian
Variabel n Min Maks Mean±SD
Tekanan Darah Sistol (mmHg) 78 100,0 197,5 126,02±18,159
Tekanan Darah Diastol (mmHg) 78 60,0 100,0 79,01±8,958
Konsumsi Kedelai (gr) 78 14,5 237,3 82,21±36,097
Konsumsi Protein (gr) 78 31,7 142,8 69,39±20,118
Konsumsi Lemak (gr) 78 12,8 82,8 42,10±13,243
Konsumsi Natrium (mg) 78 1039,9 2906,9 1766,55±430,860
Konsumsi Sayur dan buah (gr) 78 29,0 285,0 106,17±53,631
Indeks Massa Tubuh (kg/m2) 78 17,2 37,6 25,22±4,342

Tekanan Darah

Tekanan darah sistolik subyek memiliki rerata 126,02 ± 18,159. Sedangkan 

rerata  tekanan  darah  diastolik  subyek  adalah  79,01 ±  8,958.  Sebagian  besar 

subyek   memiliki  tekanan  darah  sistolik  pada  kategori  prahipertensi  yaitu 

sebanyak  33 orang (42,3%) dan  tekanan  darah  diastolik  pada  kategori  normal 

yaitu  sebanyak  42  orang  (53,8%). The  seventh  Report  of  The  Joint  National  



Committee on Prevention,  Detection,  Evaluation and Treatment of High Blood  

Pressure (JNC VII) mendefinisikan hipertensi sebagai tekanan darah sistolik 140 

mmHg atau lebih  atau tekanan darah diastolik  90 mmHg atau lebih.13 Subyek 

yang  memenuhi  kriteria  hipertensi berdasarkan  JNC  VII sebanyak  18  orang 

(23,1%). Distribusi  subyek  menurut  tekanan  darah  subyek  dapat  dilihat  pada 

Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tekanan Darah Subyek

n %
Kategori TDS : Normal

Prahipertensi
Hipertensi derajat I
Hipertensi derajat II

29
33
10
6

37,2
42,3
12,8
7,7

Kategori TDD : Normal
Prahipertensi
Hipertensi derajat I
Hipertensi derajat II

42
24
10
2

53,8
30,8
12,8
2,6

Kategori Hipertensi :
berdasakan JNC VII

Tdk Hipertensi
Hipertensi

60
18

76,9
            23,1

Konsumsi Kedelai

Konsumsi  kedelai  subyek  memiliki  rerata  82,21 ±  36,097.  Tabel  3 

menunjukkan  bahwa  sebagian  besar subyek  mengkonsumsi  kedelai  ≥25  gram 

perhari yaitu sebanyak 75 orang (96,2%). 

Konsumsi Protein, Lemak, Natrium, Sayur dan Buah

Konsumsi  protein  subyek  memiliki  rerata  69,39±20,118.  Sebagian  besar 

subyek  memiliki  kategori  konsumsi protein  melebihi kebutuhan individu yaitu 

sebanyak 40 orang (51,3%). Rerata konsumsi lemak subyek adalah 42,10±13,243. 

Sebanyak  51  orang  (65,4%)  mengkonsumsi  lemak  dalam  kategori  cukup. 

Konsumsi  natrium  subyek  memiliki  rerata  1766,55±430,860.  Sebagian  besar 

subyek memiliki kategori konsumsi natrium ≤2400 mg perhari yaitu sebanyak 70 

orang  (89,7%).  Rerata  konsumsi  sayur  dan  buah  sebesar  106,17±53,631. 

Sebanyak   65  orang (83,3%)  mengkonsumsi  sayur  dan  buah  dalam  kategori 

kurang. Distribusi frekuensi menurut konsumsi makanan subyek ditunjukkan pada 

Tabel 3.



Tabel 3. Distribusi Frekuensi Subyek Menurut Kategori Konsumsi Makanan

n %
Kategori Konsumsi Kedelai (g) : ≥ 25 75 96,2

< 25 3 3,8
Kategori Konsumsi protein        : Kurang

Cukup
Lebih

8
30
40

10,3
38,5
51,3

Kategori Konsumsi Lemak        : Kurang
Cukup
lebih

3
51
24

3,8
65,4
30,8

Kategori  Konsumsi  Natrium 
(mg) :

≤2400
>2400

70
8

89,7
10,3

Kategori  konsumsi  Sayur  dan  : 
Buah 

Baik 
Kurang 

13
65

16,7
83,3

Indeks Massa Tubuh (IMT)

Rerata  nilai  Indeks  Massa  Tubuh  25,22±4,342.  Frekuensi  IMT  subyek 

terbanyak yaitu kategori obesitas I yaitu  sebanyak  30 orang (38,5%).  Distribusi 

frekuensi menurut IMT subyek ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Subyek Menurut Indeks Massa Tubuh

IMT (Kg/m2) n %

Kurus (18,5) 5 6,4

Normal (18,5 – 22,9) 21 26,9

Kegemukan Beresiko (≥23,0 – 24,9) 12 15,4

Obesitas I (25,0 – 29,9) 30 38,5

Obesitas II (>30) 10 12,8

Jumlah 78 100

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar subyek yang mengkonsumsi 

kedelai  ≥ 25 gram perhari tidak menderita hipertensi  yaitu sebanyak 57 orang. 

Subyek  yang   hipertensi  banyak  yang  mengkonsumsi  protein  berlebih, 

mengkonsumsi sayur dan buah yang kurang dan termasuk dalam kategori obes II. 



Tabel 5. Tabel Silang Kategori Konsumsi Kedelai, Protein, Lemak, Sayur dan Buah serta 

IMT berdasarkan Kategori  Hipertensi

Kategori Hipertensi
Hipertensi Tidak Hipertensi

n % n %
Kategori Kons.Kedelai
≥ 25 gr
< 25 gr

8
0

17,3
0,7

57
3

57,7
2,3

Kategori Kons. Protein
Kurang
Cukup
Lebih 

5
2
11

6,9
1,8
9,2

25
6
29

23,1
6,2

30,8
Kategori Kons.Lemak
Kurang
Cukup
Lebih 

10
0
8

11,8
0,7
5,5

41
3
16

39,2
2,3

18,5
Kategori 
Kons.Natrium
> 2400 mg
≤ 2400 mg

2
16

1,8
16,2

6
54

6,2
53,8

Kategori 
Kons.Syr&buah
Baik
Kurang 

1
17

3,0
15,0

12
48

10,0
50,0

Kategori IMT
Kurus
Normal
Kegemukan beresiko
Obesitas I
Obesitas II

0
1
4
6
7

1,2
4,8
2,8
6,9
2,3

5
20
8
24
3

3,8
16,2
9,2
23,1

7,7

Hubungan Konsumsi Kedelai dengan Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik

Hasil  analisis  bivariat  menggunakan  uji  korelasi  Rank  Spearman 

menunjukkan  bahwa tidak  terdapat  hubungan  antara  konsumsi  kedelai  dengan 

tekanan darah sistolik dan diastolik, hal ini ditunjukkan dangan hasil uji statistik 

antara konsumsi kedelai dengan tekanan darah sistolik (r= 0,204; p=0,073) dan 

hasil  uji  statistik  antara  konsumsi  kedelai  dengan  tekanan  darah  diastolik  (r= 

0,140;  p=0,220).  Analisis  multivariat  tidak  dilakukan  karena  tidak  terdapat 

hubungan antara kedua variabel.

Hubungan  Konsumsi  Protein,  Lemak,  Natrium,  Sayur  dan  Buah  dengan 

Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik

Hasil  analisis  bivariat  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  antara 

konsumsi  protein dengan  tekanan  darah  sistolik  tapi  tidak  terdapat  hubungan 



dengan  tekanan  darah  diastolik  (r=  0,271;  p=0,017  dan  r=  0,196;  p=0,086). 

Terdapat  hubungan  antara  konsumsi  lemak dengan  tekanan  darah  sistolik  dan 

diastolik (r= 0,236; p=0,038 dan  r= 0,225; p=0,048). Tidak terdapat  hubungan 

antara konsumsi  natrium dengan tekanan darah sistolik dan diastolik (r= 0,126; 

p=0,273 dan r= 0,062; p=0,590). Tidak terdapat hubungan antara konsumsi sayur 

dan buah dengan tekanan darah  sistolik dan diastolik (r= -0,082; p=0,476 dan r= 

0,033; p=0,777).

Hubungan  Indeks  Massa  Tubuh  dengan  Tekanan  Darah  Sistolik  dan 

Diastolik

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Indeks 

Massa  Tubuh  (IMT)  dengan  tekanan  darah  sistolik  dan  diastolik,  hal  ini 

ditunjukkan dengan hasil uji statistik antara  IMT  dengan tekanan darah sistolik 

(r=  0,457;  p=0,000)  dan  hasil  uji  statistik  antara  IMT  dengan  tekanan  darah 

diastolik (r= 0,300; p=0,008).

PEMBAHASAN

Sebagian  besar  subyek  memiliki  tekanan  darah  sistolik  dalam  kategori 

prahipertensi  yaitu  sebanyak 33  subyek (42,3%), tekanan darah diastolik  dalam 

kategori normal yaitu sebanyak 42 subyek (53,8%) sedangkan persentase subyek 

yang  memenuhi  kriteria  hipertensi  berdasarkan  klasifikasi  JNC  VII  sebanyak 

23,1%. Penyakit hipertensi umumnya berkembang pada saat seseorang mencapai 

usia paruh baya dan kejadiannya lebih tinggi pada wanita dibandingkan laki-laki 

karena  pengaruh  kadar  hormon  estrogen  tubuh.  Seiring  dengan  bertambahnya 

usia,  wanita  kehilangan  sedikit  demi  sedikit  kuantitas  hormon  estrogen  yang 

melindungi pembuluh darah dari kerusakan.17

Food and Drug Administration (FDA) dan The American Heart Association 

(AHA) merekomendasikan konsumsi kedelai sebanyak ≥ 25 gram perhari untuk 

menurunkan risiko penyakit  jantung.11,18 Sebagian besar subyek  mengkonsumsi 

kedelai  sesuai  rekomendasi  FDA dan AHA yaitu  sebanyak  75 orang (96,2%). 

Penelitian-penelitian dalam skala kecil memperlihatkan bahwa konsumsi kedelai 



dapat menurunkan tekanan darah, walaupun hasilnya secara keseluruhan belum 

dapat dikatakan konsisten.11,12 

Beberapa  penelitian  menyatakan  bahwa  kedelai  memiliki  efek  positif 

terhadap  tekanan  darah.7,8,12,19 Protein  kedelai  kaya  akan  asam  amino  arginin, 

prekursor  untuk  vasodepresor  nitric  oxide (NO)  yang  diketahui  memiliki  efek 

vasodilator dan anti inflamasi.7,19 Jaringan endotelial yang berikatan dengan NO 

merupakan kunci pengaturan dari kesehatan vaskular dan proses atherogenic.8 NO 

mempunyai  sifat  menghambat  agregasi  platelet  (keping-keping sel  darah)  pada 

jaringan endotelial sehingga dapat memperlancar sistem sirkulasi darah.9 Kedelai 

juga mengandung isoflavon, salah satu dari fitoestrogen. Isoflavon diduga dapat 

menghambat kenaikan tekanan darah melalui kerja NO dan menurunkan aktivitas 

angiotensin  seperti  estrogen.7 Isoflavon  juga  diduga  dapat  memberikan  efek 

antihipertensi melalui stimulasi genomik.8 Genistein yang merupakan salah satu 

isoflavon  kedelai,  diduga  dapat  mendorong  mRNA  untuk  mensintesis  NO  di 

aorta.7 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  hubungan  antara 

konsumsi  kedelai  dengan   tekanan  darah.  Beberapa  penelitian  lain  juga  tidak 

menemukan adanya hubungan tersebut.20,21 Sebuah penelitian menyatakan bahwa 

konsumsi  kedelai  tidak  memberikan  efek  yang  signifikan  baik  secara  klinik 

maupun  statistik  terhadap  tekanan  darah   namun  hanya   terbatas  pada  fungsi 

endotelial.20 Tidak  adanya  hubungan  tersebut mungkin disebabkan  karena 

besarnya  pengaruh beberapa  faktor  resiko  utama  pada  tekanan  darah  seperti 

kebiasaan  makan  dan  IMT.  Pemilihan  makanan  dapat  mempengaruhi  tekanan 

darah.  Diet  yang  meliputi  buah-buahan,  sayur,  kacang-kacangan  dan  makanan 

rendah lemak dapat  menurunkan tekanan darah  bila  dikonsumsi  dalam jumlah 

yang  sesuai  dengan  kebutuhan.21  Hubungan  yang  positif  dan  linear  antara 

jaringan lemak dengan tekanan darah telah dilaporkan dengan obesitas merupakan 

faktor  resiko  tinggi  penyebab  hipertensi.16 Menurut   National   Institutes   for  

Health USA, prevalensi  hipertensi pada orang obes  adalah  38,4%  untuk  pria 

dan  32,2%  untuk  wanita,  dibandingkan  dengan prevalensi 18,2% untuk pria 

dan 16,5% untuk wanita bagi yang memiliki status gizi normal.22



Diet tinggi protein telah lama diperkirakan dapat memperberat kerja ginjal 

dan  menaikkan  tekanan  darah.  Namun,  banyak  studi  epidemiologis  yang 

menunjukkan adanya hubungan yang berkebalikan antara asupan protein dengan 

tekanan darah.23 Mekanisme bagaimana konsumsi protein berpengaruh terhadap 

tekanan darah masih belum jelas.  Asam amino spesifik seperti  arginin,  tirosin, 

triptofan,  metionin,  dan  glutamat  diperkirakan  mempengaruhi  neurotransmiter 

atau  faktor  humoral  yang  mempengaruhi  tekanan  darah.24 Hasil  penelitian 

menunjukkan adanya  hubungan  antara  konsumsi  protein  dan  tekanan  darah 

sistolik tapi tidak berhubungan dengan tekanan darah diastolik. Hal ini mungkin 

disebabkan  karena  diet  subyek  yang  cenderung  tinggi  protein,  sehingga 

mengurangi efek protektif protein terhadap hipertensi. Dalam keadaan berlebihan, 

protein  mengalami  deaminase.  Nitrogen  dikeluarkan  dari  tubuh  dan  sisa-sisa 

ikatan karbon akan diubah menjadi lemak kemudian disimpan didalam tubuh.25 

Dengan  demikian,  konsumsi  protein  yang  berlebihan  dapat  menyebabkan 

kegemukan sehingga meningkatkan tekanan darah. Selain itu, makanan sumber 

protein hewani biasanya tinggi lemak, seperti asam lemak jenuh dan asam lemak 

trans yang dapat meningkatkan tekanan darah.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi lemak dan 

tekanan darah.  Sebagian besar studi observasional  tidak menemukan hubungan 

yang konsisten antara  total  asupan lemak dengan tekanan darah.26 Akan tetapi 

beberapa  studi  menunjukkan   adanya  hubungan  positif  dan  signifikan  antara 

konsumsi  asam  lemak jenuh, asam lemak trans  dan  kolesterol dengan tekanan 

darah.24,27  Akumulasi kolesterol di arteri dapat menghambat laju darah sehingga 

meningkatkan  tekanan   darah.  Peningkatan  kolesterol  darah  bukan  hanya 

disebabkan  konsumsi  kolesterol  makanan,  namun  lebih   dipengaruhi  oleh 

tingginya konsumsi asam lemak jenuh dan asam lemak trans. Asam lemak jenuh 

dan  asam lemak  trans  dapat  meningkatkan  kolesterol  tubuh dengan cara  yang 

sama yaitu meningkatkan kolesterol LDL di tubuh.27 Sumber pangan yang utama 

mengandung  asam lemak  jenuh yaitu  susu,  mentega,  daging  tinggi  lemak  dan 

minyak  kelapa,  sedangkan  sumber  yang  mengandung  asam  lemak  trans  yaitu 

makanan yang digoreng dengan banyak minyak, kue, krekers,  snack, margarine, 



daging dan susu.27 Terdapatnya  hubungan antara  konsumsi  lemak total  dengan 

tekanan  darah  pada  penelitian  ini  mungkin  disebabkan  karena  diet  subyek 

cenderung tinggi asam lemak jenuh dan asam lemak trans.

World  Health  Organization  (WHO)  merekomendasikan   pola   konsumsi 

garam  yang  dapat  mengurangi  risiko  terjadinya hipertensi.  Kadar  natrium 

yang  direkomendasikan  adalah  tidak  lebih  dari  100  mmol (sekitar 2,4 gram 

sodium  atau  6  gram  garam)  perhari.  Konsumsi  natrium  yang  berlebih 

menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat. Untuk 

menormalkannya  cairan  intraseluler  ditarik  ke  luar, sehingga  volume  cairan 

ekstraseluler  meningkat.  Meningkatnya  volume  cairan ekstraseluler  tersebut 

menyebabkan  meningkatnya  volume  darah,   sehingga  berdampak  kepada 

timbulnya  hipertensi.24 Konsumsi  natrium  yang  berlebihan  juga  akan 

meningkatkan  hormon  natriuretik  dan  hormon-hormon  pengatur  tekanan 

darah.28,29 Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa tidak  terdapat hubungan antara 

konsumsi natrium dengan tekanan darah. Tidak adanya hubungan tersebut dalam 

penelitian ini  mungkin disebabkan karena besarnya pengaruh faktor resiko lain 

pada  tekanan  darah.  Selain  itu,  penggunaan  instrumen  semi-quantitative food 

frequency questioner memiliki bias  baik ketika pengambilan data maupun karena 

dibatasinya  jenis  makanan  dalam  form sehingga  kemungkinan  besar  dapat 

menyebabkan ketidak akuratan data asupan natrium . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara konsumsi 

sayur dan buah dengan tekanan darah sistolik dan diastolik. Hasil penelitian ini 

berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Adebawo  et  al yang 

menyimpulkan  bahwa  konsumsi  beraneka  ragam  sayur  dan  buah  setiap  hari 

dengan jumlah cukup signifikan berhubungan dengan penurunan tekanan darah.30 

Sayur  dan  buah mengandung  berbagai  komponen  utama  seperti  serat,  kalium, 

vitamin, asam folat dan antioksidan yang berperan memperbaiki tekanan darah. 

Sebuah penelitian observasional menyatakan bahwa konsumsi serat memiliki efek 

yang baik pada tekanan darah.31 Pengetahuan tentang mekanisme bagaimana serat 

dapat menurunkan tekanan darah tidak banyak diketahui. Konsumsi serat dalam 

jumlah cukup dapat menurunkan indeks glikemik makanan sehingga memperbaiki 



respon  insulin  yang  berperan  dalam  pengaturan  tekanan  darah.  Peningkatan 

sensitivitas insulin dapat memperbaiki fungsi vaskular. Serat juga diduga dapat 

meningkatkan absorbsi mineral di sistem pencernaan, yang secara tidak langsung 

berpengaruh  pada  tekanan  darah.32 Sebuah  penelitian  epidemiologi  tentang 

konsumsi  kalium  menunjukkan  bahwa  konsumsi  kalium  yang  rendah  akan 

mengakibatkan  peningkatan  tekanan  darah.33 Pengaruh  tersebut  dikarenakan 

kalium berfungsi  sebagai  natriuretik  alami  dengan cara menghambat  pelepasan 

renin-angiotensin sehingga terjadi peningkatan ekskresi natrium dan air. Hal ini 

menyebabkan terjadinya penurunan volume plasma, curah jantung, dan tekanan 

perifer sehingga tekanan darah akan turun. Selain itu kalium juga berperan dalam 

vasodilatasi  secara  langsung  dengan  cara  meningkatkan  sekresi  vasodilatasi 

kallidin dan menghambat vasokonstriksi tromboksan.34

Hasil  penelitian menunjukkan bahwa ada   hubungan  yang positif  antara 

IMT  dengan  tekanan  darah  sistolik  maupun  diastolik.  Sebagian  besar  subyek 

memiliki IMT pada kategori obes. Obesitas dan kegemukan mempunyai kolerasi 

positif  dengan  hipertensi.  Kelebihan  berat  badan  menyebabkan  volume  darah 

bertambah sehingga beban jantung untuk memompa darah akan bertambah. Selain 

itu  terdapat  kemungkinan  lain  yaitu  faktor  resistensi  insulin  yang  meningkat 

seiring dengan peningkatan berat badan. Dengan meningkatnya resistensi insulin, 

maka penyerapan natrium dalam ginjal akan bertambah sehingga banyak cairan 

yang tertahan  dan pada akhirnya tekanan darah akan naik.35 

SIMPULAN

Sebagian  besar  subyek   memiliki  tekanan  darah  sistolik  pada  kategori 

prahipertensi dengan persentase sebesar 42,3% dan tekanan darah diastolik pada 

kategori  normal  sebesar  53,8%.  Persentase  subyek  yang  memenuhi  kriteria 

hipertensi  menurut  JNC  VII   sebesar  23,1%.  Sebagian  besar subyek  (96,2%) 

mengkonsumsi  kedelai  sesuai  dengan  rekomendasi  FAO  dan  AHA  yaitu  ≥25 

gram perhari. Tidak  terdapat hubungan antara konsumsi kedelai dengan tekanan 

darah sistolik maupun diastolik. 



SARAN

Konsumsi kedelai dalam jumlah yang cukup setiap hari mungkin memiliki 

pengaruh  positif  terhadap  tekanan  darah,  namun  perlu  didukung  dengan 

pengaturan pola makan sehat dan aktivitas fisik yang cukup  untuk menghindari 

faktor resiko pemicu hipertensi. 
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