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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dunia medis dan dunia pengobatan mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Banyak sekali penemuan-penemuan mutakhir dalam dunia medis, sejalan 

dengan hal itu dunia pengobatan konvensional juga menjadi semakin maju. Akan 

tetapi keberadaan terapi pengobatan konvensional tidak bisa menggantikan 

sepenuhnya keberadaan terapi pengobatan komplementer . Di Amerika, terapi 

komplementer mulai menjadi model pengobatan yang paling dominan sejak 20 tahun 

terakhir (Eisenberg, et al dalam Mann 2004).  Menurut Einsberg dalam Gaylord 

(2004), sekitar 40% penduduk Amerika menggunakan CAM (Complementary and 

Alternative Medicine) dalam praktek pengobatan dan perawatan kesehatan. Terapi 

komplementer mempunyai banyak istilah lain, diantaranya: terapi alternative, terapi 

holistik, terapi nonbiomedis, pengobatan integrative atau perawatan kesehatan, 

perawatan nonalopati, dan perawatan nontradisional (Setyoadi, 2011). 

Salah satu cara yang digunakan dalam terapi pengobatan komplementer 

adalah dengan menggunakan tanaman herbal. Pengobatan herbal adalah pengobatan 

dengan menggunakan tanaman herbal atau ekstraknya sebagai terapi pengobatan 

penyakit atau sekedar untuk menjaga kesehatan (Cooper, 2013). Tanaman herbal 

merupakan sumber daya alam yang tumbuh disekitar kita dan dipercaya memiliki 

khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Salah satu tanaman yang diketahui memiliki 

khasiat herbal dan bisa digunakan dalam terapi pengobatan adalah labu siam (Sechium 

edule). Di Negara Meksiko, labu siam dikenal sebagai tanaman herbal yang digunakan 

untuk melawan penyakit ginjal dan untuk mengontrol tekanan darah (Lombardo-Earl, 

2014). Menurut studi yang dilakukan Medeiros (2012) di Brazil, labu siam (Sechium 
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edule) dimanfaatkan sebagai terapi alternative pengobatan untuk hipertensi dan 

arterosklorosis. Pemanfatan labu siam (Sechium edule) dalam terapi hipertensi 

dilakukan dengan cara  merebus buah atau akarnya dan kemudian dikonsumsi per 

oral (Saade, 2004). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Alvarado (2010), berbagi jenis tanaman herbal di Meksiko yang dimanfaatkan sebagai 

obat herbal untuk mengatasi hipertensi diantaranya adalah labu siam (Sechium edule). 

Labu siam (Sechium edule) merupakan tanaman yang termasuk dalam famili 

Curcubitaceae. Di beberapa daerah labu siam dikenal dengan sebutan jipang. 

Terkenal dengan sebutan labu siam (Sechium edule) dikarenakan sayuran ini berasal dari 

Siam (Thailand), sedangkan di dunia Internasional labu siam dikenal dengan sebutan 

Chayote. Semua bagian dari tanaman ini bisa dimanfaatkan, mulai dari daun, buah, 

serta akarnya. Daun labu siam (Sechium edule) memiliki kandungan serat yang tinggi. 

Daging buah labu siam (Sechium edule) juga mengandung berbagai macam zat yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Niasin merupakan bagian dari vitamin B kompleks yang 

terkandung didalam labu siam (Sechium edule). Niasin berperan dalam mencegah 

hiperkolesterolemia. Selain itu, labu siam (Sechium edule) juga memiliki kandungan 

kalium yang cukup tinggi, kalium membantu dalam mengendalikan tekanan darah 

(Lalage, 2013). Menurut Lombardo-Earl (2014) ekstrak labu siam mengandung 

senyawa hidroalkoholik yang memiliki efek anti-hipertensi. 

Labu siam dikenal sebagai tanaman herbal yang dapat membantu 

menurunkan tekanan darah. Kandungan kalium yang terdapat dalam daging buahnya 

dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Kalium juga berguna untuk memicu 

kerja otot dan simpul saraf, memperlancar suplai oksigen ke otak dan membantu 

menjaga keseimbangan cairan (Lalage, 2013). Kandungan niasin dalam labu siam 

(Sechium edule) dapat membantu menurunkan produksi LDL (low density lipoprotein).  
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Menurut Agustini (2006) labu siam (Sechium edule) juga mengandung sejenis alkaloid 

yang berfungsi menormalkan tekanan darah. Selain itu labu siam (Sechium edule) juga 

mengandung vitamin C dan asam folat, menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Nezhad (2009) vitamin C dapat menurunkan tekanan darah dan menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Felicia (2008) asam folat juga dapat membantu menurunkan 

tekanan darah. Semua zat tersebut bereperan dalam menstabilkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi. 

Hipertensi cenderung meningkat seiring dengan gaya hidup yang tidak sehat, 

mahalnya biaya pengobatan, disertai kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan 

hipertensi. Seseorang bisa dikatakan menderita hipertensi jika tekanan darah sistolik 

lebih dari 140 mmHg dan atau diastolic lebih dari 90 mmHg pada dua kali 

pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan istirahat (Depkes RI, 

2007). Kriteria hipertensi menurut The Joint National Committee on Preventation, Detection, 

Evaluation and Treatment of High Blood Pressure VII / JNC VII, yaitu hasil pengukuran 

tekanan darah sistolik ≥140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg. Kriteria 

ini hanya berlaku untuk umur ≥18 tahun, maka prevalensi hipertensi berdasarkan 

pengukuran tekanan darah dihitung hanya pada penduduk umur ≥18 tahun. Data 

terbaru menunjukan jika nilai tekanan darah yang sebelumnya dipertimbangkan 

normal ternyata dapat menyebabkan peningkatan resiko komplikasi kardiovaskuler. 

Hal ini mendorong pembuatan klasifikasi baru pada JNC, yaitu terdapat pra 

hipertensi dimana tekanan darah sistolik pada kisaran 120 – 139 mmHg dan tekanan 

darah diastolik pada kisaran 80 – 89 mmHg. Tujuan dari klasifikasi tersebut adalah 

untuk mengidentifikasi individu – individu yang dengan penanganan awal berupa 

perubahan gaya hidup, dapat membantu menurunkan tekanan darahnya ke level 

hipertensi yang sesuai dengan usia (Puspitorini, 2008). 
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Menurut catatan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2011 ada satu milyar 

orang di dunia menderita hipertensi dan dua per-tiga diantaranya berada di negara 

berkembang yang berpenghasilan rendah-sedang. Menurut Surveilans Terpadu 

Penyakit (STP) Puskesmas di Jawa Timur, setidaknya terdapat 21 ribu penderita kasus 

hipertensi setiap bulan yang tersebar di Jawa Timur. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) 

Jawa Timur (2011) menyebutkan total penderita hipertensi di Jawa Timur tahun 2011 

sebanyak 285.724 pasien. Menurut data dari Puskesmas Tampo, penderita hipertensi 

pada di Desa Tampo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi pada Bulan 

Desember 2014 sejumlah 30 penderita. Hipertensi menyebabkan kematian pada 45% 

penderita penyakit jantung dan 51% kematian pada penderita penyakit stroke pada 

tahun 2008. Hipertensi dapat mengakibatkan infark miokard, stroke, gagal ginjal, dan 

kematian jika tidak dideteksi secara dini dan ditangani dengan tepat (WHO, 2013). 

Hipertensi merupakan penyakit degeneratif yang membutuhkan 

penatalaksanaan lebih lanjut dengan segera. Tujuan penatalaksanaan hipertensi tidak 

hanya menurunkan tekanan darah, tetapi juga mengurangi dan mencegah komplikasi 

akibat hipertensi (Gunawan, 2006). Penatalaksaan hipertensi tidak hanya dengan 

menggunakan obat-obatan (farmakologi), akan tetapi juga nonfarmakologi. 

Penatalaksanaan nonfarmakologi biasanya hanya disarankan pada penderita 

hipertensi yang masih ringan. Terapi non farmakologi yang bisa dijalani untuk 

menstabilkan tekanan darah antara lain adalah dengan mengubah gaya hidup, mulai 

dari menjalani diet rendah garam, menurunkan berat badan, rutin berolah raga, dan 

mengonsumsi sayur dan buah.  

Jika hipertensi yang diderita sudah dalam kategori sedang – berat, maka terapi 

farmakologi dan non farmakologi harus dijalani untuk menstabilkan tekanan darah 

serta mencegah komplikasi. Selain menjalani gaya hidup yang sehat penderita juga 
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harus mengonsumsi berbagai macam obat – obatan anti hipertensi Obat anti 

hipertensi yang sering digunakan diantaranya adalah dari golongan diuretik, alfa 

bloker, beta bloker, dan penghambat ACE. Terapi obat anti hipertensi yang diberikan 

harus sesuai dengan kondisi pasien untuk menghindari efek samping.  

Terapi farmakologi seringkali membawa efek samping jika terlalu lama 

dijalani. Selain itu jenis terapi ini membutuhkan biaya relatif lebih mahal, sehingga 

terapi non farmakologi menjadi pilihan yang lebih baik. Salah satu pilihan terapi ini 

diantara adalah dengan menggunakan tanaman herbal. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Lombardo (2014), labu siam (Sechium edule) terbukti mampu 

menurunkan tekanan darah hingga 30 mmHg. Khasiat akan labu siam (Sechium edule) 

ini diketahui oleh masyarakat Desa Tampo Kecamatan Cluring Kabupaten 

Banyuwangi,  sebagian dari mereka sering menjadikan labu siam (Sechium edule) 

sebagai terapi pengobatan alternatif untuk menurunkan tekanan darah. Berdasarkan 

fakta dan fenomena yang ada, maka peneliti ingin membuktikan kefektifan labu siam 

dalam menurunkan tekanan darah dengan melakukan penelitian berjudul “Pengaruh 

Konsumsi Labu Siam (Sechium edule) Terhadap Tekanan Darah pada Penderita 

Hipertensi di Desa Tampo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti ingin 

mengetahui efektivitas terapi jus labu siam (Sechium edule) dalam meurunkan tekanan 

darah pada penderita hipertensi di Desa Tampo Kecamatan Cluring Kabupaten 

Banyuwangi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui efektivitas terapi jus labu siam (Sechium edule) dalam menurunkan tekanan 

darah pada penderita hipertensi di Desa Tampo Kecamatan Cluring Kabupaten 

Banyuwangi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik penderita hipertensi di Desa Tampo 

Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi 

b. Mengidentifikasi tekanan darah pada penderita hipertensi di Desa Tampo 

Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi sebelum dan sesudah 

mengonsumsi jus labu siam (Sechium edule). 

c. Menganalisis efektivitas terapi jus labu siam (Sechium edule) terhadap 

penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di Desa Tampo 

Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Diharapkan dari hasil penelitian ini peneliti mendapatkan tambahan 

pengetahuan mengenai manfaat labu siam (Sechium edule) terhadap 

penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Diharapkan dari hasil penelitian ini masyarakat mengetahui tentang manfaat 

labu siam (Sechium edule) sebagai obat alternatif menurunkan hipertensi. 
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1.4.3  Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan bagi institusi pendidikan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai masukan pembelajaran serta penatalaksanaan hipertensi. 

1.4.4  Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dalam penatalaksaan program kesehatan di Desa Tampo Kecamatan 

Cluring Kabupaten Banyuwangi. 

1.4.5  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan 

sumber bagi peneliti selanjutnya dan mendorong bagi semua pihak yang 

berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

penurunan tekanan darah dengan labu siam (Sechium edule). 

 

1.5 Batasan Penelitian 

a. Fokus penelitian dilakukan di Desa Tampo Kecamatan Cluring Kabupaten 

Banyuwangi. 

b. Responden yang diteliti berfokus pada penderita hipertensi yang tidak 

memiliki komplikasi penyakit lain. 

c. Perlakuan yang diberikan kepada responden hanya sebatas memberikan jus 

labu siam (Sechium edule) tanpa dikombinasi dengan terapi komplementer yang 

lain. 
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1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang “Pengaruh Konsumsi Labu Siam (Sechium edule) Terhadap 

Penurunan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi” sejauh penelusuran peneliti 

belum ada peneliti yang meneliti tentang penelitian tersebut. Namun beberapa 

penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang terapi untuk menurunkan tekanan 

darah pada penderita hipertensi adalah sebagai beikut : 

1. Sabtiyani (2013), meneliti tentang “Efektifitas Pemberian Coklat Hitam terhadap 

Penurunan Tekanan Darah pada Lansia Penderita Hipertensi di Panti Werdha 

Pengesti Kecamatan Lawang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektifitas coklat hitam terhadap penurunan tekaan darah pada lansia penderita 

hipertensi. Metode penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest control 

group. Hasil penelitian pada tekanan darah sistolik didapatkan thitung lebih besar 

dari ttabel (4,160>2,10) dan nilai signifikan kurang dari alpha (0,001<0,050). Pada 

tekanan darah diastolik didapatkan t-hitung lebih besar dari ttabel (5,019>2,10) 

dan nilai signifikan kurang dari alpha (0,000<0,050), H1 diterima. 

2. Indah (2012), meneliti tentang “Gambaran Penurunan Tekanan Darah pada 

Lansia setelah Mengonsumsi Air Putih di UPT Puskesmas Lawang Kabupaten 

Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan terapi air 

putih terhadap tekanan darah sebelum dan sesudah di berikan terapi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan design deskriptif. Hasil 

penelitian dinyatakan penurunan (tetap, turun 10 mmHg, turun 20 mmHg) dan 

dinyatakan dalam skala data ordinal dan dianalisis dengan Wilcoxon Signed Ranks 

Test. Hasil penelitian didapatkan ada penurunan tekanan darah systole pada 

lansia sebelum dan sesudah mengonsumsi air putih (p=0,000 < 0,05 maka Ho 
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ditolak) dan ada penurunan tekanan darah diastole pada lansia sebelum dan 

sesudah mengonsumsi air putih (p=0,001 < 0,05 maka Ho ditolak). 

3. Priyo (2007), meneliti tentang “Pengaruh Pemberian Jus Tomat Terhadap 

Penuruanan Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik pada Penderita Hipertensi di 

Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh konsusmsi jus tomat terhadap perubahan tekanan 

darah sistolik dan diastolic pada penderita hipertensi. Hasil penelitian didapatkan 

penurunan tekanan darah sistolik jika dibuktikan dengan uji analisa statistic pada 

alfa 0,05 (95%) diperoleh nilai p < 0,05 yang berarti bahwa ada pengaruh 

pemberian jus tomat terhadap penurunan tekanan darah sistolik. 

Perbedaan penelitian yang sudah dilakukan sebelumya dengan penelitian yang 

akan dilakukan berjudul “Efektivitas Terapi Jus Labu Siam (Sechium edule) dalam 

Menurunkan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi di Desa Tampo Kecamatan 

Cluring Kabupaten Banyuwangi” adalah untuk mengetahui efektivitas labu siam 

(Sechium edule) terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. 

 


