
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Penyakit hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang 

memberikan gejala yang berlanjut untuk suatu target organ, seperti stroke, 

penyakit jantung koroner. Faktor pemicu hipertensi dapat dibedakan atas yang 

tidak dapat dikontrol (seperti keturunan, jenis kelamin, dan umur) dan yang dapat 

dikontrol (seperti kegemukan, kurang olahraga, merokok, serta konsumsi alkohol 

dan garam). Hipertensi dapat dicegah dengan  pengaturan pola makan yang baik 

dan aktivitas fisik yang cukup (Miruddin, 2000). Hipertensi didefenisikan sebagai 

peningkatan tekanan darah yang menetap di atas batas normal yang disepakati, 

yaitu diastolik 90 mmHg atau sistolik 140 mmHg. Sekitar 90% kasus hipertensi 

dari Indonesia tidak diketahui penyebabnya (hipertensi esensial). Awitan 

hipertensi esensial biasanya terjadi antara usia 20 dan 50 tahun (Elokdyah, 2007). 

WHO menyatakan hipertensi terdeteksi saat pemeriksaan fisik karena 

alasan penyakit tertentu, sehingga sering disebut sebagai “silent killer”. Karena 

banyak masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap penyakit yang kadang 

dianggap remeh oleh mereka, tanpa menyadari jika penyakit ini menjadi 

berbahaya dari berbagai kelainan yang lebih fatal. Tanpa disadari penderita 

mengalami komplikasi pada organ-organ vital seperti jantung, otak ataupun ginjal 

(Marlina, 2010). 

 Prevalensi  penderita  hipertensi  di  Indonesia  cukup  tinggi  yaitu  7% 

sampai 22%. Berdasarkan hasil survey penderita yang berujung pada penyakit 

jantung 75%, stroke 15%, dan gagal ginjal 10%. Penelitian juga menunjukkan 

prevalensi   hipertensi   juga   meningkat   dengan   bertambahnya   usia.   Dari 

berbagai penelitian epidemiologis  yang dilakukan di  Indonesia menunjukkan 

1,8-28,6%   penduduk   yang   berusia   di   atas   20   tahun   adalah   penderita 

hipertensi.   Menurut  penelitian (Darmoyo,  2005)  didapatkan  bahwa antara  

1,8-28,6%  penduduk  dewasa  adalah  menderita  hipertensi  dengan rata-rata  

usia  antara  35-65  tahun.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor yaitu  

kurangnya  aktivitas  fisik,  berat  badan  lebih,  gangguan  dari  perubahan 
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hormonal   serta   faktor   genetika,   serta   kurangnya   pengetahuan   penderita 

hipertensi   dan   keluarga   tentang   pencegahan,   penanganan   dan   perawatan 

dengan baik dan benar (Yudini, 2006).Prevalensi hipertensi di Indonesia padat 

tahun 2007 adalah 32,2% dan prevalensi tertinggi ditemukan di provinsi 

kalimantan Selatan 39,6%, terendah di Papua Barat 20,1% (Rahajeng, 

2009).Hipertensi dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi 

(Nafrialdi,2007). American Heart Association melaporkan 69% dari penderita 

serangan jantung, 77% dari penderita stroke dan 74% dari penderita gagal jantung 

mengidap hipertensi (Anonim, 2010). Hipertensi terjadi pada 60% pasien diabetes 

militus (Vijan et al., 2003). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di instalasi 

rawat inap RSU Dr. Saiful Anwar Malang pada periode April-Mei 2005 penderita 

dengan komplikasi sebesar 51,6 %, yaitu retinopati dan atau gangguan ginjal 

(Suyono, 2006). 

 Penyebab hipertensi tidak diketahui pada sekitar 90% kasus. Bentuk 

hipertensi idiopatik di sebut hipertensi primer atau esensial, dimana tidak dapat 

ditentukan penyebab medisnya. Sisanya mengalami kenaikan tekanan darah 

dengan penyebab tertentu (hipertensi sekunder), seperti penyempitan arteri renalis 

atau penyakit parenkin ginjal, berbagai obat, disfungsi organ, tumor dan 

kehamilan (Sylvia, 2005). Sebagaimana dijelaskan bahwa faktor penyebab utama 

terjadinya hipertensi adalah asteroklerosis yang didasari dengan konsumsi lemak 

berlebih, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya hipertensi adalah mengurangi 

konsumsi lemak yang berlebih disamping pemberian obat-obatan bilamana 

diperlukan. Pembatasan konsumsi lemak sebaiknya dimulai sejak dini sebelum 

hipertensi muncul, terutama pada orang-orang yang mempunyai riwayat 

keturunan hipertensi dan pada orang menjelang usia lanjut. Sebaiknya mulai umur 

40 tahun pada wanita agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi lemak pada 

usia mendekati menopause (Aminudin, 2000). 

 Analisa intervensi pola makan jus sledri pada penderita hipertensi sangat 

penting dan mempengaruhi karena dengan mengkonsumsi jus sledri tekenan dapat 

menurun dan kembali dalam batas normal. Manfaat akan jauh lebih cepat 

terasanya apabila kita rutin mengkonsumsinya mentah. Ketika mengunyah zat 

dalam seledri akan memijit gusi-gusi kita dan kalsium dalam seledri bisa 
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membantu penguatan gigi. Berdasarkan hasil penelitian (Bitsteram, 2011).Sledri 

juga mengandung psoralen, zat kimia yang menghancurkan radikal bebas dan  

penyebab kanker. Tingginya kadar sodium dalam sledri sangat berguna untuk 

menjaga ketahanan tubuh.Setiap 100 gram daun seledri segar terkandung 130 IU 

vitamin A dan 15 mg vitamin C. Vitamin A dan vitamin C sebagai antioksidan 

cukup kuat. Serangan radikal bebas terhadap dinding sperma dan sel telur dapat 

dihambat oleh kedua vitamin ini. Berikut cara pemanfaatan daun sledri untuk 

mengatasi problem kesehatan anda. Cuci 100 gr seledri seutuhnya sampai bersih, 

lalu tumbuk sampai halus. Tambahkan 1 cangkir air, lalu peras dan saring. 

Selanjutnya tim sampai mendidih. Setelah dingin, bagi untuk 2 kali minum, pagi 

dan siang hari. Atau cuci 16 batang seledri seutuhnya sampai bersih dan potong-

potong secara kasar, lal. Tambahkan 2 gelas air bersih lalu rebus sampai airnya 

tersisa ¾ nya. Setelah dingin, airnya diminum dan sledrinya dimakan. Lakukan 2 

kali sehari, masing-masing separuhnya. (Graviolens, 2008) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat perbaikan kondisi 

pasien hipertensi dengan intervensi pola makan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui aspek-aspek yang mendorong dan menghambat 

perbaikan kondisi klien hipertensi dengan intervensi pola makan jus 

sledri di kelurahan Oro-Oro Dowo Malang. 

 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1Mengidentifikasi pola makan jus sledri hipertensi 

1.3.2.2 Mengetahui hambatan atau kendala saat melakukan implementasi 

pola makan jus sledri pada hipertensi 

1.3.2.3 Mengetahui keberhasilan pola makan jus sledri pada pasien 

hipertensi 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan  memahami dan mengetahui tentang Penyakit 

Hipertensi. 

1.4.2 Bagi  Institusi Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan data dan 

memberikan ilmu pengetahuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang nyata bagi 

peneliti, sebagai peneliti pemula untuk mengetahui hasil terapi jus sledri 

pada hipertensi. 


