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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep Pengetahuan 

2.1.1 Pengertian pengetahuan 

Pengetahuan adalah mengingat materi yang telah diberikan 

sebelumnya. Pengetahuan merupakan hasil “mengetahui”, dan terjadi 

setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengindraan terdapat 5 macam yakni terjadi melalui indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pada waktu pengindraan 

sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi 

intensitas perhatian dan persepsi objek. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh dari penglihatan (mata) dan pendengaran (telinga). 

(Notoatmodjo, 2012) 

Arti pengetahuan berasal dari istilah epistemology (teori tentang 

pengetahuan) yang berasal dari kata Greek episteme, yang berarti suatu 

kepercayaan yang absolut. Konsep tersebut pertama kali diperkenalkan 

oleh Plato dalam bukunya Meno, Phaedo and Theaetetus. Dalam 

bahasa inggris kata pengetahuan (Knowledge) bisa berarti informasi, 

kesadaran, mengetahui, pemahaman, kemampuan praktis, 

kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keahlian. 
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2.1.2 Pengetahuan Formal dan Nonformal 

Menurut Notoatmodjo (2012), bahwa keilmuan tentang 

pengetahuan dibagi menjadi 2 yaitu pengetahuan secara formal dan 

pengetahuan secara informal. 

a. Pengetahuan secara formal 

Pengetahuan yang didasarkan pada jenjang pendidikan rendah 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan didapat dari ilmu 

pengetahuan melalui tingkat pembelajaran tersebut terdiri dari TK, SD, 

SMP, SMU dan Perguruan Tinggi. 

b. Pengetahuan secara informal 

Pengetahuan informal adalah pengetahuan yang didapat dari luar 

lingkup pendidikan. Pengetahuan informal didapat melalui media 

elektronik (TV, radio atau alat elektronik lainnya) dan media cetak 

(koran, majalah atau buku-buku pelajaran) maupun dari orang lain yang 

memberikan informasi tentang pengetahuan. 

2.1.3 Tingkat Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terbentuk setelah 

seseorang melakukan pengeinderaan terhadap suatu obyek tertentu. 

Terdapat 6 tingkat pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif 

menurut Notoatmodjo (2012), yaitu: 
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1) Tahu (Know) 

Tahu (Know) adalah tingkat pengetahuan yang paling rendah 

dan juga diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa 

yang dipelajari yaitu dengan menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. 

2) Memahami (Comprehension) 

Memahami (Comprehension) adalah sebagai usaha kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterprestasikan materi tersebut secara benar. Mengukur bahwa 

orang telah paham terhapat materi atau objek yang telah diberikan yaitu 

dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, 

dan sebagainya terhadap objek yang telah dipelajari. 

3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi (Application) adalah suatu kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi 

sebenarnya. Aplikasi disini diartikan hukum-hukum, metode, rumus, 

prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

4) Analisis (Analysis) 

Analisis (Analysis) adalah kemampuan menjabarkan suatu objek 

atau materi kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam 

lingkup struktur organisasi, dan masih terdapat kaitan antara satu sama 

lain. Kemampuan mengenai analisis dapat dilihat dari penggunaan 
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membuat bagan, mengelompokkan, membedakan, memisahkan, atau 

sebagainya. 

5) Sintesis (Synthesis) 

Sintesis (Synthesis) adalah menunjukan suatu kemampuan 

dalam menghubungkan bagan-bagan didalam suatu kemampuan untuk 

menyusun formula-formula yang ada. 

6) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi (Evaluation) adalah kemampuan dalam melakukan 

penilaian terhadap suatu materi berdasarkan kriteria yang ditentukan 

sendiri, atau menggunakan kriteria yang sudah ada. 

2.1.4  Cara Memperoleh Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2012) Cara memperoleh pengetahuan 

ada 2 yaitu dengan cara tradisional (non ilmiah) dan juga dengan cara 

modern (ilmiah) adalah sebagai berikut: 

1) Cara Tradisional (Non Ilmiah) 

a. Cara Coba Salah (Trial and Error) 

Kemungkinan cara ini telah dipakai sebelum peradapan, 

dan dipakain sebelum kebudayaan. Cara coba salah atau cara 

coba-coba ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan 

dalam memecahkan masalah dan masalah tersebut dapat 

terpecahkan sesuai hasil yang diinginkan. 
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b. Cara Kekuasaan (Otoritas) 

Pengetahuan ini merupakan pemegang otoritas yang 

mempunyai prinsip bahwa orang lain dapat menerima pendapat 

yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas, tanpa 

terlebih dulu menguji atau membuktikan kebenaran baik 

berdasarkan fakta atau penalaran empiris. Pengetahuan ini 

berupa pemimpin formal maupun informal, yang berupa 

pemimpin-pemimpin masyarakat, sehingga pemimpin lebih 

berkuasa dan masyarakat hanya menerima yang ada dari 

pemimpin dengan hasil yang sudah ditetapkan. 

c. Pengalaman Pribadi 

Pengalaman pribadi dapat digunakan dalam memperoleh 

suatu pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman 

masa lalu yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan 

yang dihadapi. 

2. Cara Modern (Ilmiah) 

Cara modern atau ilmiah  dilakukan pertama-tama 

melakukan pengamatan langsung dari suatu gejala, kemudian hasil 

pengamatan dikumpulkan, lalu diklarifikasikan dan akhirnya 

diambil kesimpulan. Cara ini biasanya dibuat penelitian ilmiah atau 

metodologi penelitian. 
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2.1.5  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam 

menunjang terbentuknya pengetahuan yang dapat diterima oleh 

masyarakat. 

1. Faktor Internal 

a. Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi 

terbentuknya suatu pengetahuan, karena semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka akan semakin luas wawasan yang 

dimiliki, sehingga semakin mudah menerima suatu informasi 

yang bermanfaat. Pendidikan ini dapat berupa pendidikan 

formal dan pendidikan non formal. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan. 

Pendidikan berjenjang diharapkan mampu meningkatkan 

pengetahuan melalui suatu pola tertentu. Pendidikan yang 

tinggi diperlukan dalam mendapatkan informasi semisal 

mengenai kesehatan, sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan mengenai kesehatan yang ada. 

b. Pekerjaan 

Pekerjaan digunakan untuk mencari nafkah dalam 

menghidupi atau menunjang kehidupan keluarga yang 

dilakukan oleh manusia. Jenis pekerjaan juga berpengaruh 
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dalam mengetahui tingkat pengetahuan yang dimiliki 

seseorang. 

c. Umur 

Umur adalah usia seorang individu yang terhitung 

dimulai saat kelahiran. Semakin bertambahnya usia seseorang 

maka semakin bertambahnya pola tangkap dan pola pikir 

terhadap pengetahuan, karena usia mempengaruhi daya 

tangkap dan daya pola pikir seseorang. Pada usia madya 

individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan sosial 

upaya menyesuaikan diri menuju usia tua. Kemampuan 

intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal 

dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia madya, 

karena individu usia madya lebih banyak memanfaatkan waktu 

luang dengan membaca. 

2.   Faktor Eksternal 

a. Lingkungan 

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan dan 

perilaku dalam proses masuknya pengetahuan, karena 

lingkungan merupakan kondisi yang berada disekitar manusia. 

Hal ini karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang 

akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

b. Sosial Budaya 

Banyaknya beragam sosial budaya yang berada 

dimasyarakat, oleh karena itu sosial budaya dapat 
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mempengaruhi sikap seseorang dalam menerima informasi 

yang digunakan sebagai pengetahuan. 

c. Informasi 

Teori dependensi mengenai efek komunikasi massa, 

Dijelaskan bahwa media massa dianggap sebagai sistem 

informasi yang memiliki peran penting dalam proses 

pemeliharaan, perubahan dan konflik dalam tatanan 

masyarakat, kelompok atau individu dalam aktivitas sosial, 

dimana media massa ini nantinya akan mempengaruhi fungsi 

kognitif, afektif dan behaviour. Fungsi untuk menciptakan atau 

menghilangkan ambiguitas, pembentukan nilai sikap, 

memperluas sistem keyakinan masyarakat dan penegasan atau 

penjelasan nilai – nilai tertentu. Media ini dibagi tiga, yaitu 

media cetak yang meliputi booklet, leaflet, rubrik yang 

terdapat pada surat kabar atau majalah dan poster. Kemudian 

media elektronik yang meliputi, televisi, radio, video, slide dan 

film serta media papan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan  adalah  

pengalaman,  tingkat  pedidikan,  keyakinan,  fasilitas  penghasilan,dan 

sosial budaya. 

1. Pengalaman 

Pengalaman  yang  didapatkan  oleh  seseorang  bisa  berasal  

dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Pengalaman 

kadang-kadang sering  dihubungkan  dengan  usia  seseorang  
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meskipun  usia  tidak  mutlak mempengaruhi pengalaman 

seseorang. 

2. Pendidikan 

Pendidikan  memberikan  wawasan  yang  baru  kepada  

seseorang. Secara  umum,  orang  yang  berpendidikan  memiliki  

tingkat  pengetahuan  dan wawasan  yang luas dibandingkan 

dengan orang yang tingkat pendidikannya rendah. 

3. Keyakinan 

Keyakinan   bisa   bersifat   turun-temurun   yang   kadang   

tanpa pembuktian   sebelumnya   yang   bias   menpengaruhi   

tingkat   pendidikan seseorang, baik keyakinan yang bersifat positif 

maupun negatif. 

4. Fasilitas 

Fasilitas dapat berupa sumber informasi yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. Misalnya radio, buku, 

televisi, koran, dan lain-lain. 

5. Penghasilan/ekonomi 

Secara   tidak   langsung   penghasilan   yang   didapat 

memungkinkan     seseorang     memperoleh     fasilitas     untuk     

menambah pengetahuan 

6. Sosial budaya 

Kebudayaan  setempat  dan  kebiasaan  dalam  keluarga dapat 

mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang tentang 

sesuatu 
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2.2 Sikap  

2.2.1 Pengertian Sikap 

   Sikap merupakan suatu tingkatan afeksi, baik bersifat 

positif maupun negatif. Sikap berkaitan dengan pikiran dan keyakinan 

seseorang terhadap suatu objek. Disamping itu, sikap mempunyai 

fungsi psikologis yang berbeda pada setiap orang yang dapat 

mempengaruhi bagaimana orang memegang sikap yang diyakininya. 

Sikap merupakan   reaksi   atau respon  yang  masih  tertutup  terhadap  

stimulus  atau  objek.  Sikap  yang ada dalam seseorang memerlukan 

unsur respon dan stimulus, misal sikap yang berhubungan dengan 

kepuasan pelayanan kesehatan. Seseorang akan puas bila   

mendapatkan   pelayanan   kesehatan   yang   berkualitas.   Kepuasan 

merupakan respon dari stimulus yang diterima  yaitu pelayanan 

kesehatan. Output sikap  pada  seseorang  dapat  berbeda,  jika  suka  

maka  seseorang akan  mendekat,  mencari  tahu  dan  bergabung,  

sebaliknya  jika  tidak  suka, maka seseorang akan menghindar atau 

menjauhi 

   Sikap juga merupakan bagian dari tingkah laku manusia 

yang dapat dilihat dengan mata dan sebagai bagian yang paling 

menonjol dari tingkah laku manusia. Sikap sangat penting dalam 

kehidupan manusia, untuk itu diperlukan informasi guna mendukung 

manusia dalam bersikap (Arikunto 2006). 
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   Azwar   (2014)   menyatakan   sikap   dikategorikan 

menjadi   tiga orientasi   pemikiran   yaitu   berorientasi   pada   

respon,   berorientasi   pada kesiapan  respon,  dan  berorientasi  pada  

skema  triadik. Sikap  berorientasi pada respons adalah perasaan 

mendukung atau memihak (favourable) atau tidak  memihak  

(unfavourable)  pada  suatu  objek.Sikap  berorientasi  pada kesiapan  

respon  adalah  kesiapan  untuk  bereaksi  terhadap  suatu  objek 

dengan cara-cara tertentu. 

2.2.2 Ciri-ciri sikap  

Sikap memiliki bermacam ciri-ciri yang menurut WHO sebagai 

berikut: 

1. Pemikiran dan Perasaan (Thoughts and Feeling) 

 Hasil pemikiran dan perasaan seseorang, atau lebih 

tepatnya diartikan pertimbangan-pertimbangan pribadi terhadap 

objek atau stimulus, dan merupakan modal untuk bertindak 

dengan pertimbangan untung-rugi, manfaat serta sumber daya 

yang tersedia. 

2. Adanya orang lain yang menjadi acuan (Personnal References) 

 Personal references merupakan faktor penguat sikap untuk 

melakukan tindakan akan tetapi tetap mangacu pada 

pertimbangan-pertimbangan individu. 
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3. Sumber daya (Resurces) 

 Sumber daya yang tersedia merupakan pendukung untuk 

bersikap positif dan negatif terhadap objek atau stimulus tertentu 

dengan pertimbangan kebutuhan dari pada individu tersebut. 

4. Sosial budaya (Culture) 

 Sosial budaya berperan sangat besar terhadap terbentuknya 

sikap, dan mempengaruhi pola pikir seseorang untuk bersikap 

terhadap objek/ stimulus tertentu.  

2.2.3 Tingkatan pada sikap 

Seperti halnya pengetahuan, sikap juga memiliki beberapa tingkatan, 

yaitu:  

1. Menerima (Receiving) 

 Menerima diartikan bahwa objek atau orang mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan. 

2. Merespon (Responding) 

 Merespon diartikan sebagai memberikan jawaban apabila 

ditanya mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan 

adalah suatu indikasi dari sikap karena dengan usaha untuk 

menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan 

terlepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang 

tersebut menerima ide yang diberikan. 
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3. Menghargai (Valuing) 

 Menghargai diartikan sebagai mengajak orang ain untuk 

mengerjakan dan mendiskusikan suatu masalah merupakan 

indikasi sikap tingkat ini. 

4. Bertanggung jawab (Responsible) 

 Bertanggung jawab adalah bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko, dan 

merupakan sikap yang paling tinggi. 

2.2.4 Fakto –faktor yang mempengaruhi sikap 

   Faktor–faktor  yang  mempengaruhi  sikap adalah 

pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, 

pengaruh budaya, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga 

agama, pengaruh faktor emosional. Menurut Sonatha (2012), ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, antara lain: 

a. Pengetahuan 

 Pengetahuan manusia dapat diperoleh dari pengalaman 

langsung maupun pengetahuan yang didapat dari sumber 

terpercaya. Dengan adanya pengetahuan maka dapat mengubah 

keyakinan dan paradigma individu terhadap sesuatu yang akhirnya 

menimbulkan sikap individu terhadap sesuatu yang akhirnya 

menimbulkan sikap individu terhadap sesuatu tersebut. 
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b. Kepercayaan 

 Sikap individu dapat dilihat sebagai cerminan dari 

kepercayaan terhadap sesuatu hal. Misalnya kepercayaan keluarga 

terhadap pelayanan rumah sakit tertentu akan mempengaruhi sikap 

keluarga untuk memilih berobat ke rumah sakit yang sudah 

dipercaya.  

c. Kebudayaan  

 Kebudayaan yang diperoleh dari pengalaman, pembacaan, 

kondisi (agama, pendidikan, paradigma). Peran serta kebudayaan 

dapat mempengaruhi sikap individu untuk menerima maupun 

menolak sesuatu. 

2.2.5 Pembentukan Sikap 

  Perubahan    perilaku    mencakup    tiga    ranah    perilaku    

yaitu pengetahuan (kognitif), sikap  (afektif),  dan  ketrampilan 

(psikomotor) melalui  proses  pendidikan  kesehatan.  Hasil  

pengubahan  perilaku  yang diharapkan melalui proses pendidikan 

kesehatan pada hakikatnya adalah perilaku sehat. Perilaku sehat 

dapat berupa emosi, pengetahuan, pikiran, keinginan,   tindakan   

nyata   dari   individu,   keluarga,   kelompok,   dan masyarakat 

a. Komponen kognitif 

 Komponen kognitif merupakan representasi apa yang 

dipercayai oleh individu pemilik sikap. Komponen kognitif 

berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau 
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yang benar bagi obyek sikap. Kepercayaan datang dari apa yang 

telah kita lihat atau apa yang telah kita ketahui. Berdasarkan apa 

yang telah kita lihat, kemudian terbentuk suatu ide atau gagasan 

mengenai sifat atau karakteristik umum suatu obyek. 

Kepercayaan dapat terus berkembang. Pengalaman pribadi, apa 

yang diceritakan orang lain dan kebutuhan emosional kita 

sendiri merupakan determinan utama dalam terbentuknya 

kepercayaan. 

b. Komponen Afektif 

 Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap 

obyek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional 

ini merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh 

yang dapat mengubah sikap seseorang. Pada umumnya, reaksi 

emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak 

dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai 

sebagai sesuatu yang benar dan berlaku bagi obyek. 

c. Komponen Psikomotor 

 Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) tau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil psikomotor ini 

sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil kognitif 

(memahami sesuatu) dan dan hasil afektif (yang baru tampak 

dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku). 
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Kecenderungan berperilaku yang selaras dengan kepercayaan 

dan perasaan ini membentuk sikap individual. Karena itu logis 

untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang akan dicerminkan 

dalam bentuk tendensi perilaku terhadap obyek. 

2.3  Hipertensi 

2.3.1 Pengertian Tekanan Darah 

Tekanan darah adalah tekanan yang dipompa oleh jantung terhadap 

dinding arteri. Darah dipompa melalui dua sistem sirkulasi terpisah dalam 

jantung (sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemuk). Ventrikel kanan 

jantung memompa darah ke paru-paru yang kekurangan O2 melalui 

sirkulasi pulmonal dimana CO2 dilepaskan dan O2 masuk kedalam darah. 

Darah yang mengandung O2 kembali ke sisi kiri jantung dan dipompa 

keluar dari ventrikel menuju aorta melalui sirkulasi sistemik dimana O2 

akan disalurkan keseluruh tubuh. Darah yang mengandung O2 akan 

melewati arteri menuju jaringan tubuh, sementara darah yang kurang akan 

O2 akan melewati vena dari jaringan tubuh menuju ke jantung (Amiruddin, 

2015). Tekanan darah diukur dalam milimeter air raksa (mmHg), dan 

dicatat dalam 2 nilai yang berbeda yaitu tekanan  darah sistolik dan 

tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik terjadi ketika ventrikel 

berkontraksi dan mengeluarkan darah ke arteri, sedangkan tekanan darah 

diastolik terjadi ketika ventrikel berelaksasi dan terisi darah dari atrium. 

Tekanan darah rata-rata oarng dewasa sehat adalah 120/80mmHg. Nilai 
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pertama (120) merupakan sistolik dan nilai kedua (80) merupakan 

diastolik (Susalit E, E.J Kapojos, H.R. Lubis, 2001) 

2.3.2   Klasifikasi Tekanan Darah 

Menurut The Seven Report of The Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 

(JNC VII), klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa usia ≥18 tahun 

dapat kita lihat pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi Untuk usia ≥18 Tahun 

Klasifikasi Tekanan Sistolik 

(mmHg) 

Tekanan Diastolik 

(mmHg) 

Normal <120 <80 

Pre Hipertensi 120-139 80-89 

Stadium I 140-159 90-99 

Stadium II ≥160 ≥100 
Sumber : Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in 

Adult 

Batasan di atas untuk individu dewasa di atas umur 18 tahun, tidak 

dalam pengobatan antihipertensi, dan tidak dalam keadaan sakit 

mendadak. Dikatakan hipertensi bila pada dua kali atau lebihkunjungan 

yang berbeda waktu didapatkan tekanan darah rata-rata dari dua atau lebih 

pengukuran setiap kunjungan, diastolik 90 mmHg atau lebih, atau sistolik 

140 mmHg atau lebih. (Yugiantoro, 2014)) 

2.3.3  Pengertian Hipertensi 

Hipertensi adalah penyakit kronik dengan tekanan darah 

>140/90mmHg. Etiology hipertensi yang paling banyak tidak diketahui 
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yaitu sekitar 90-95% disebut hipertensi esensial (hipertensi primer), dan 

selalu dipertimbangkan dengan hipertensi sekunder. 

Hipertensi yang lebih dikenal dengan penyakit darah tinggi 

merupakan keadaan dimana tekanan darah seseorang berada di atas normal, 

yaitu 120 mmHg untuk sistolik dan 80 mmHg untuk diastolik. Hipertensi 

yang tidak terkontrol dalam jangka lama dapat memicu serangan jantung, 

stroke, dan penyebab utama terjadinya gagal ginjal kronik. 

Menurut Joint National Committe on Prevention Detection, 

Evaluation, and Treatment of High Pressure (JNC VII), hipertensi termasuk 

salah satu penyakit pembuluh darah (vascular disease) adalah keadaan 

dimana tekanan darah seseorang adalah ≥140 mmHg (tekanan sistolik) dan/ 

atau ≥ 90 mmHg (tekanan diastolik). 

2.3.4  Klasifikasi Hipertensi  

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dapat dikelompokkan dalam 

dua kategori yaitu hipertensi primer atau ideopatik dan hipertensi sekunder 

akibat penyakit yang lain. 

1. Hipertensi Primer  

Hipertensi primer atau biasa juga disebut hipertensi esensial 

atau idiopatik merupakan 90% dari kasus-kasus hiepertensi. 

Hipertensi primer (esensial) adalah hipertensi yang tidak  di ketahui 

penyebabnya. Selama 75 tahun terakhir telah banyak penelitian untuk 

mecari etiologinya. Adanya mekanisme kompensasi yang kompleks 

dan konsekuensi sekunder dari hipertensi yang sudah ada telah 
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menyebabkan penelitian etiologinya semakin sulit dan observasi ini 

terbuka untuk berbagai interpretasi, terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi dan berbeda antar individu. Beberapa faktor yang 

pernah dikemukakan relevan terhadap mekanisme penyebab hipertensi 

antara lain: genetik, geografi dan lingkungan, janin, jenis kelamin, 

natrium, system rennin-angiotensin, hiperaktifitas simpatis, resistensi 

insulin dan disfungsi sel endotel.  

2. Hipertensi Sekunder  

Hipertensi sekunder merupakan penyakit ikutan dari penyakit 

yang sebelumnya diderita. Sekitar 5 % kasus hipertensi ini telah di 

ketahui penyebabnya. Penyakit yang memicu timbulnya hipertensi 

sekunder diantaranya penyakit-penyakit pada ginjal, pada kelenjar 

adrenal, pada kelenjar tiroid, efek obat-obatan, kelainan pembuluh 

darah, serta pada kehamilan (pre-eklamsia). 

2.3.5 Patogenesis Hipertensi 

Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tekanan perifer. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi curah jantung dan tekanan perifer akan 

mempengaruhi tekanan darah seperti asupan garam yang tinggi, faktor 

genetik, stres, obesitas, faktor endotel. Selain curah jantung dan tahanan 

perifer sebenarnya tekanan darah dipengaruhi juga oleh tebalnya atrium 

kanan. Oleh karena tekanan atrium kanan mendekati nol, maka nilai tersebut 

tidak mempunyai banyak pengaruh . 
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Gambar 2.1 Faktor yang berpengaruh terhadap tingginya tekanan darah 

Di dalam tubuh terdapat sistem yang berfungsi mencegah 

perubahan tekanan darah secara akut yang disebabkan oleh gangguan 

sirkulasi, yang berusaha untuk mempertahankan kestabilan tekanan darah 

dalam jangka panjang. Bereaksi segera, bereaksi kurang cepat, dan bereaksi 

dalam jangka panjang adalah pembagian berdasarkan kecepatan reaksi dari 

sistem kontrol. Pengendalian dimulai dari system yang bereaksi dengan 

segera misalnya reflek kardiovaskuler melalui sistem saraf, reflek 

kemoreseptor, respon iskemia, susunan saraf pusat yang berasal dari atrium, 

arteri pulmonalis otot polos. Perpindahan cairan antara sirkulasi kapiler dan 

rongga interstisial yang dikontrol oleh hormon angiotensin dan vasopresin 

termasuk sistem kontrol yang bereaksi kurang cepat.  Sistem yang mengatur 

jumlah cairan tubuh yang melibatkan berbagai organ termasuk ginjal  

mempertahankan kestabilan tekanan darah dalam jangka panjang. 
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Peningkatan tekanan darah pada hipertensi primer dipengaruhi oleh 

beberapa faktor genetik yang menimbulkan perubahan pada ginjal dan 

membrane sel, aktivitas saraf simpatis dan renin-angiotensin yang 

mempengaruhi keadaan hemodinamik, asupan natrium dan metabolisme 

natrium dalam ginjal serta obesitas dan faktor endotel. 

Mekanisme   yang   mengontrol   kontriksi   dan   relaksasi   

pembuluh   darah terletak  di  pusat  vasomotor pada  medula  di  otak.  Dari  

pusat  vasomotor  ini bermula jaras saraf simpatis yang berlanjut ke bawah 

ke korda spinalis dan keluar  dari  kolumna medula  spinalis  ke  ganglia  

simpatis  di  toraks  dan abdomen.  Rangsangan  pusat  vasomotor  

dihantarkan  dalam  bentuk  impuls yang  bergerak  ke  bawah  melalui  

saraf  simpatis  ke  ganglia  simpatis.  Pada titik  ini,  neuron  preganglion  

melepaskan  asetilkolin yang  akan merangsang serabut    saraf    

pascaganglion    ke    pembuluh    darah,    dimana    dengan dilepaskannya    

norpinefrin    mengakibatkan    kontriksi    pembuluh    darah. 

Berbagai  faktor  seperti  kecemasan  dan  ketakutan  dapat  

mempengaruhi respon   pembuluh   darah   terhadap   rangsangan   

vasokontriktor.   Individu dengan  hipertensi  sangat  sensitif  terhadap  

norpinefrin,  meskipun  tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut 

bisa terjadi. Pada  saat  bersamaan  dimana  sistem  saraf  simpatis  

merangsang  pembuluh darah  sebagai respon  rangsang  emosi,  kelenjar  

adrenal  juga  terangsang mengakibatkan    tambahan    aktivitas    

vasokontriksi.    Korteks    adrenal mengsekresikan kortisol dan steroid 

lainnya yang dapat memperkuat respon vasokontriktor    pembuluh    darah.    



 

 

 

 

 

 

 

                                     

26 

 

Vasokontriksi    yang    mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal 

dapat menyebabkan pelepasan renin. Renin merangsang  pembentukkan  

angiotensin  I  yang  kemudian  diubah  menjadi angiotensin  II, suatu 

vasokontriktor kuat,  yang pada  gilirannya merangsang sekresi  aldosteron  

oleh  korteks  adrenal.  Hormon  ini  menyebabkan  retensi natrium  dan  air  

oleh  tubulus  ginjal  sehingga menyebabkan  peningkatan volume   

intravaskuler.   Semua   faktor   tersebut   cenderung   mencetuskan keadaan 

hipertensi. 

2.3.6 Faktor-faktor yang berkonstribusi terhadap peningkatan prevalensi 

hipertensi 

2.3.6.1 Faktor-faktor yang berkonstribusi terhadap peningkatan prevalensi 

hipertensi menurut WHO (2014) adalah usia, kemiskinan, pelayanan 

kesehatan, genetik, stres, obesitas, aktivitas fisik, merokok, konsumsi 

makanan asin dan lemak berlebihan, kurang konsumsi sayur dan 

buah, dan konsumsi alkohol. Berikut ini merupakan penjelasan 

faktor-faktor yang berkonstribusi terhadap peningkatan prevalensi 

hipertensi. 

1. Jenis kelamin 

Menurut penelitian Moreira dkk (2013) di Brazil resiko 

hipertensi lebih tinggi pada perempuan dibanding dengan laki-laki, 

baik wilayah uran maupun urban. 

Perempuan berusia > 40 tahun lebih beresiko mengalami 

hipertensi dari pada laki-laki karena pengaruh hormon estrogen. 

Hormon estrogen berperan dalam proteksi tekanan darah istirahat 
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ketika adanya aktifitas saraf simpatis akibat dari peningkatan 

aktifitas saraf simpatis otot.  Oleh karena itu , prevalensi ataupun 

resiko hipertensi akan meningkat pada perempuan yang telah 

menopouse (Robertson, 2012) 

Hasil penelitian Peer dkk (2013) menjelaskan bahwa 

prevalensi hiperternsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan 

karena perempuan lebih baik dalam mengontrol hipertensi. Hal 

tersebut karena perempuan lebih mudah menerima pengobatan dan 

lebih mudah mengubah gaya hidup selain itu perempuan lebih sering 

berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan sehingga mereka lebih 

mudah dan sering dalam mengontrol tekanan darah. 

2. Umur  

Umur sering dihubungkan dengan kejadian hipertensi. Hal ini 

dikarenakan karena bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah 

arteri semakin berkurang. Hal ini dipengaruhi karena adanya 

penumpukan kolagen dan hipertropi sel otot halus yang tipis, 

berfragmen dan patahan dari serat elastin. Selain itu seiring 

bertambahnya usia, terjadi abnormalitas struktural berupa disfungsi 

endotel, sehingga meningkatkan kekakuan pada pembuluh darah 

arteri orang tua. 

3. Pendidikan  

Hubungan antara pendidikan dan hipertensi bisa dikatakan 

sebagai hubungan tidak langsung. Hal ini karena adanya peran 

pengetahuan dimana tingkat pendidikan akan mempengaruhi 
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pengetahuan seseorang, pengetahuan yang baik akan menimbulkan 

kesadaran. Kesadaran masyarakat tentang faktor resiko hipertensi 

akan membuat mereka dengan sukarela mengubah gaya hidup (Aung 

dkk, 2013 ; Anggara dan Prayitno, 2013). 

Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu 

hambatan untuk menimbulkan kesadaran terhadap faktor resiko 

hipertensi pada masyarakat. 

4. Pekerjaan  

Adanya status pekerjaan dengan kejadian hipertensi menurut 

penelitian Peer dkk (2013). Orang yang bekerja dapat terlindung dari 

hipertensi karena melakukan aktifitas fisik yang baik untuk 

peredaran darah. Tetapi jam kerja yang panjang dapat meningkatkan 

resiko hipertensi melalui beberapa hal. Pertama jam kerja yang 

panjang akan mengurangi waktu untuk pemulihan dan istirahat tidur 

sehingga berdampak pada gangguan proses psikologis. Selain itu 

jenis dan kondisi lingkungan kerja dapat menjadi faktor resiko 

hipertensi. Contohnya pekerjaan industri yang terpapar kondisi 

lingkungan kerja yng panas dan bising dapat beresiko terkena 

hipertensi. 

Pengendalian resiko kesehatan kerja penting dilakukan 

sebagai upaya pencegahan hipertensi, baik itu dari mnjemen kerja, 

pengguanaan alat pelindung diri (APD), ataupun mengurangi sumber 

pemapar. Pengaturan waktu kerja penting untuk mengurangi 
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ketepaparan suhu tinggi dan kebisingan dilingkungan kerja (Bosu, 

2014). 

5. Kemiskinan  

Di Indonesia status ekonomi terhubung dengan kejadian 

hipertensi pada masyarakat miskin, karena kemiskinan menjadi 

faktor dalam pemilihan makanan. Pendapatan yang rendah akan 

mempengaruhi menurunkan kemampuan membeli makanan yang 

sehat (Khanam, 2015) 

6. Akses ke Pelayanan Kesehatan 

Hasil systematic review Maimaris dkk (2013) menunjukan 

bahwa jarak ke pelayanan kesehatan berhubungan dengan hipertensi. 

Di Indonesia sebagian besar masyarakat memerlukan waktu 16-30 

menit untuk sampai ke pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. 

Selain itu sebagaian besar masyarakat memerlukan waktu <15 menit 

untuk sampai kepuskesmas, puskesmas pembantu, praktik 

dokter/klinik, praktik bidan, rumah bersalin, Pos Kesehatan Desa 

(Poskendes), Pos Lintas Desa (Polindes), dan posyandu (Kemenkes 

RI, 2013) 

7. Genetik  

Faktor genetik berpengaruh terhadap hipertensi karena 

memiliki peran dalam metabolisme pengaturan garam dan renin 

membran sel. Namun hipertensi secara patofisiologis tidak hanya 

dipengaruhi oleh regulasi otak dan ginjal. Namun menurut 

paradigma biologi molekuler, hipertensi juga dipengaruhi oleh 
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regulasi endotel Relaxing Factor dapat diproduksi oleh endotel yang 

berperan sebagai gas vasoaktif, yaitu nitric oxide (NO). 

Hubungan NO dengan kejadian hipertensi adalah, NO 

menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah dengan cara menghambat 

pelepasan renin dan norepinefrin secara tidak langsung (Sundari, 

2013). 

8. Stres  

Stres dapat merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan 

hormon adrenalin dan memacu jantung berdenyut lebih cepat dan 

kuat sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Strs yang kronis 

akan berdampak pada perubahan patologis tubuh karena adanya 

kelainan organis. Gejala yang muncul dapat berupa hipertensi atau 

penyakit maag.  

9. Obesitas  

Obesitas adalah dimana indeks masa tubuh (IMT) >27 kg/m
2
 

(Kemenkes RI,2013). Namun, WHO (2014) mendefinisikan obesitas 

sebagai keadaan dimana IMT ≥30 kg/m
2
. Penderita obesitas akan 

mudah mengalami hipertensi. Hal ini karena pada penderita obesitas 

terjadi ketidak normalan mekanisme kontrol terhadap tekanan 

arterial. Ketidak normalan itu umumnya berupa hiperinsulinemia 

yang menyebabkan aktivasi system saraf simpatis dan penyimpanan 

sodium sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan 

hipertensi 
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10. Konsumsi Alkohol 

Peningkatan kadar katrisol dan peningkatan volume eritrosit 

serta kekentalan darah diduga berperan dalam kenaikan tekanan 

darah. Konsumsi alkohol 2-3 gelas ukuran standar setiap hari akan 

memberikan efek terhadap tekanan darah. 

11. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik mempengaruhi tekanan darah, karena aktivitas 

fisik terkait dengan peningkatan dan reduksi saraf simpatis dan 

parasimpatis. Selain itu aktivitas fisik yang rutin dapat mengurangi 

lemak jenuh, meningkatkan eliminasi sodium akibat terjadinya 

perubahan fungsi ginjal dan mengurangi plasma renin serta aktivitas 

ketokolamin. Oleh karena itu aktivitas fisik yang rutin dapat 

mengurangi tekanan darah sistolik maupun diastolik sehingga 

mampu mencegah hipertensi. 

12. Kebiasaan Merokok 

Kebiasaan merokok dapat memicu terjadinya hipertensi 

karena rokok mengandung bahan-bahan yang berbahaya, seperti 

nicotin dan karbon dioksida. Nikotin akan meningkatkan asam lemak 

dan mengaktivasi trombosit, memicu aterosklerosis dan penyempitan 

pembuluh darah. Sedangkan karbon dioksida akan membuat 

hemoglobin dalam darah rusak, sehingga akan ditampung di 

membran pembuluh kapiler dan menyebabkan penebalan dinding 

pembuluh darah. 
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Perokok pasifpun dapat beresiko mengalami hipertensi. Hal 

ini dalam penelitian Lina,dkk (2013) membuktikan bahwa perokok 

pasif beresiko mengalami hipertensi sebesar 1,37 kali dibandingkan 

yang bukan perokok pasif. 

13. Konsumsi Makanan Asin 

Konsumsi makanan asin atau yang mengandung garam tinggi 

dapat menyebabkan volume cairan dalam tubuh meningkat. Hal ini 

karena garam menarik cairan diluar sel agar tidak dikeluarkan oleh 

tubuh, sehingga meningkatkan volume dan tekanan darah (Depkes 

RI, 2013) 

14. Konsumsi Makanan Berlemak 

Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan akan 

menyebabkan hiperlipidemia. Hiperlipidemia akan menyebabkan 

peningkatan kadar kolestrol total, trigliserida, kolestrol LDL 

dan/atau penurunan kolestrol HDL dalam darah. Kolestrol berperan 

penting dalam terjadinya aterosklerosis yang kemudian menghambat 

aliran darah sehingga tekanan darah menjadi tinggi (Depkes 

RI,2013) 

15. Konsumsi Sayur dan Buah 

Konsumsi sayur dan buah dapat memproteksi diri dari 

hipertensi. Sayuran mengandung serat yang merupakan jenis 

karbohidrat istimewa karena resisten terhadap enzim pencernaan 

manusia. Serat ini dapat mengurangi tingkat insulin, dimana 
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hiperinsulinemia menyebabkan intoleransi glukosa yang dapat 

menyebabkan hipertensi (Lin dan Laura, 2012) 

2.3.6.2 Faktor Risiko Hipertensi 

Faktor pemicu terjadinya hipertensi dibedakan berdasarkan 

faktor yang tidak dapat dirubah/ dikontrol dan faktor yang dapat 

dirubah/ dokontrol 

a. Faktor yang tidak dapat diubah/dikontrol 

1)  Umur 

Meskipun hipertensi bisa terjadi pada segala usia, 

namun paling sering dijumpai pada orang berusia 35 tahun 

atau lebih. Sebenarnya wajar bila tekanan darah sedikit 

meningkat dengan bertambahnya umur. Hal ini disebabkan 

oleh perubahan alami pada jantung, pembuluh darah dan 

hormon. Tetapi bila perubahan tersebut disertai faktor-faktor 

lain maka bisa memicu terjadinya hipertensi. 

2) Jenis Kelamin 

Para ahli mengatakan pria lebih banyak menderita 

hipertensi dibandingkan wanita dengan rasio sekitar 2,29 

mmHg untuk peningkatan darah sistolik. Pria dan wanita 

menapouse mempunyai pengaruh yang sama untuk terjadinya 

hipertensi, dan menurut penelitian yang lain mengatakan 

bahwa wanita lebih banyak yang menderita hipertensi 

dibanding pria, hal ini disebabkan karena terdapatnya hormon 

estrogen pada wanita. 
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3) Riwayat Keluarga 

Hipertensi cenderung merupakan penyakit keturunan. 

Jika seorang dari orang tua kita mempunyai hipertensi maka 

sepanjang hidup kita mempunyai 25% kemungkinan 

mendapatkannya pula. Jika kedua orang tua kita mempunyai 

hipertensi, kemungkinan kita mendapatkan penyakit tersebut 

sebesar 60%. 

4) Genetik 

Peran faktor genetik terhadap timbulnya hipertensi 

terbukti dengan ditemukannya kejadian bahwa hipertensi lebih 

banyak pada kembar monozigot (satu sel telur) daripada 

heterozigot (berbeda sel telur). Seorang penderita yang 

mempunyai sifat genetik hipertensi primer (esensial) apabila 

dibiarkan secara alamiah tanpa intervensi terapi, bersama 

lingkungannya akan menyebabkan hipertensinya berkembang 

dan dalam waktu sekitar 30-50 tahun akan timbul tanda dan 

gejala. 

b.   Faktor yang dapat diubah/dikontrol 

1) Kebiasaan Merokok 

Zat-zat kimia beracun, seperti nikotin dan karbon 

monoksida yang diisap melalui rokok, yang masuk kedalam 

aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah 

arteri dan mengakibatkan proses aterosklerosis dan hipertensi. 

Hanya dalam beberapa detik nikotin sudah mencapai otak, otak 
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bereaksi terhadap nikotin dengan memberi sinyal pada kelenjar 

adrenal untuk melepas epinefrin (adrenalin). Hormon yang 

kuat ini akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa 

jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan yang lebih 

tinggi. 

2)  Konsumsi Asin/Garam 

Pengaruh asupan garam terhadap hipertensi melalui 

peningkatan volume plasma (cairan tubuh) dan tekanan arah. 

Keadaan ini akan diikuti oleh peningkatan ekskresi kelebihan 

garam sehingga kembali pada keadaan hemodinamik (sistem 

pendarahan) yang normal. Garam merupakan faktor yang 

sangat penting dalam patogenesis hipertensi. Pengaruh asupan 

garam terhadap timbulnya hipertensi terjadi melalui 

peningkatan volume plasma, curah jantung dan tekanan darah. 

Garam menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, karena 

menarik cairan diluar sel agar tidak keluar, sehingga akan 

meningkatkan volume dan tekanan darah. 

3)  Konsumsi Lemak Jenuh 

Konsumsi lemak jenuh juga meningkatkan risiko 

aterosklerosis yang berkaitan dengan kenaikan tekanan darah. 

Penurunan konsumsi lemak jenuh, terutama lemak dalam 

makanan yang bersumber dari hewan dan peningkatan 

konsumsi lemak tidak jenuh secukupnya yang berasal dari 
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minyak sayuran, biji-bijian dan makanan lain yang bersumber 

dari tanaman dapat menurunkan tekanan darah. 

4)  Penggunaan Jelantah 

Dianjurkan bagi mereka yang tidak menginginkan 

menderita hiperkolesterolemi dianjurkan untuk membatasi 

penggunaan minyak goreng terutama jelantah karena akan 

meningkatkan pembentukan kolesterol yang berlebihan yang 

dapat menyebabkan aterosklerosis dan hal ini dapat memicu 

terjadinya penyakit tertentu, seperti penyakit jantung, stroke, 

darah tinggi dan lain-lain. 

5)  Kebiasaan Konsumsi Minuman Beralkohol 

Konsumsi alkohol harus diwaspadai karena survei 

menunjukkan bahwa 10 % kasus hipertensi berkaitan dengan 

konsumsi alkohol. Mekanisme peningkatan tekanan darah akibat 

alkohol masih belum jelas. Namun diduga, peningkatan kadar 

kortisol dan peningkatan volume sel darah merah serta 

kekentalan darah merah berperan dalam menaikkan tekanan 

darah. Diperkirakan konsumsi alkohol berlebihan menjadi 

penyebab sekitar 5-20% dari semua kasus hipertensi. 

Mengkonsumsi tiga gelas atau lebih minuman berakohol perhari 

meningkatkan risiko mendapat hipertensi sebesar dua kali. 

Bagaimana dan mengapa alkohol meningkatkan tekanan darah 

belum diketahui dengan jelas. 
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6) Obesitas 

Hubungan antara berat badan dan hipertensi, bila berat 

badan meningkat diatas berat badan ideal maka risiko hipertensi 

juga meningkat. Penyelidikan epidemiologi juga membuktikan 

bahwa obesitas merupakan ciri khas pada populasi pasien 

hipertensi. Pada penelitian lain dibuktikan bahwa curah jantung 

dan volume darah sirkulasi pasien obesitas dengan hipertensi 

lebih tinggi dibandingkan dengan penderita yang mempunyai 

berat badan normal dengan tekanan darah yang setara. Anak-

anak remaja yang mengalami kegemukan cenderung mengalami 

tekanan darah tinggi (hipertensi). Ada dugaan bahwa 

meningkatnya berat badan normal relatif sebesar 10% 

mengakibatkan kenaikan tekanan darah 7 mmHg. 

7)  Olahraga 

Olahraga banyak dihubungkan dengan pengelolaan 

hipertensi, karena olahraga isotonik dan teratur dapat 

menurunkan tahanan perifer yang akan menurunkan tekanan 

darah. Kurang melakukan olahraga akan meningkatkan 

kemungkinan timbulnya obesitas dan jika asupan garam juga 

bertambah akan memudahkan timbulnya hipertensi. Orang yang 

tidak aktif juga cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung 

yanglebih tinggi sehingga otot jantun gnya harus bekerja lebih 

keras pada setiap kontraksi. Makin keras dan sering otot jantung 
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harus memompa, makin besar tekanan yang dibebankan pada 

arteri. 

8)  Stres 

Stres atau ketegangan jiwa (rasa tertekan, murung, 

bingung, cemas, berdebar-debar, rasa marah, dendam, rasa takut, 

rasa bersalah) dapat merangsang kelenjar anak ginjal 

melepaskan hormon adrenalin dan memacu jantung berdenyut 

lebih cepat serta lebih kuat, sehingga tekanan darah akan 

meningkat. Apabila stress berlangsung lama dapat 

mengakibatkan peninggian tekanan darah yang menetap. 

9)  Penggunaan Estrogen 

Estrogen meningkatkan resiko hipertensi tetapi secara 

epidemiologi belum ada data apakah peningkatan tekanan darah 

tersebut disebabkan karena estrogen dari dalam tubuh atau dari 

penggunaan kontrasepsi hormonal estrogen. MN Bustan 

mengatakan bahwa dengan lamanya pemakaian kontrasepsi 

estrogen (> 12 tahun berturut-turut), akan meningkatkan tekanan 

darah perempuan. 

2.3.7 Gejala Hipertensi 

Tanda-tanda terjadinya hipertensi tergantung pada tingginya 

tekanan darah gejala yang timbul dapat berbeda-beda. Terkadang hipertensi 

primer berjalan tanpa gejala, dan baru timbul gejala setelah terjadi 

komplikasi pada organ target seperti pada ginjal, mata , otak, dan jantung. 

Sedangkan hipertensi sekunder terjadi dikarenakan komplikasi dari penyakit 
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yang lain.  Gejala hipertensi yang sering kita jumpai antara lain adalah sakit 

kepala, pusing, sulit tidur, rasa berat ditengkuk, mata berkunang-kunang, 

mudah marah, telinga berdenging, sesak nafas, mudah lelah. 

Gejala lain yang disebebkan oleh komplikasi hipertensi seperti 

gangguan penglihatan, gangguan neurologi, gagal jantung, gangguan fungsi 

ginjal tidak jarang dijumpai. Gagal jantung dan gangguan penglihatan 

banyak dijumpai pada hipertensi berat atau hipertensi maligna yang 

umumnya juga disertai oleh gangguan fungsi ginjal bahkan sampai gagal 

ginjal. Kadang pada hipertensi berat mengalami penurunan kesadaran dan 

bahkan koma karena pembengkakan otak. Timbulnya gejala tersebut 

merupakan petanda bahwa tekanan darah perlu segera diturunkan. 

2.3.8 Pengelolaan Hipertensi 

Telah dibuktikan bahwa dengan mengendalikan tekanan darah 

angka mortalitas dan morbiditas dapat diturunkan, sehingga kerusakan 

organ target (misal: kejadian kardiovaskular atau serebrovaskular, gagal 

jantung dan penyakit ginjal) dapat pula diturunkan.  Oleh karena itu, 

meskipun etiologi belum dapat dibuktikan, pengobatan hipertensi dapat 

dimulai. Hal ini penting karena pengobatan hipertensi merupakan 

pengobatan seumur hidup. 

2.3.8.1 Penatalaksanaan Non Farmakologis atau Perubahan Gaya Hidup  

1. Mengatasi obesitas 

Obesitas bukanlah penyebab hipertensi, akan tetapi prevalensi 

hipertensi pada obesitas jauh lebih besar.  Penderita hipertensi 

ditemukan sekitar 20-33% memiliki berat badan lebih (overweight). 
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Risiko relatif untuk menderita hipertensi pada orang-orang gemuk 5 

kali lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang badannya normal. 

Dengan demikian dengan menurunkan berat badan telah terbukti dapat 

menurunkan tekanan darah. 

2. Diet rendah garam  

Dalam pengurangan garam, harus memperhatikan kebiasaan 

makan penderita. Pengurangan asupan garam secara drastis akan sulit 

dilaksanakan, sehinggabatasi penggunaan garam pada masakan jangan 

lebih dari 1 sendok teh (2400mg/hari).  Cara pertama adalah diet rendah 

garam yaitu diet ringan dengan konsumsi garam 3,75 gram/hari, diet 

menengah dengan konsumsi garam 1,25-3,75 gram/hari., dan diet berat 

dengan konsumsi garam kurang dari 1,25 gram/hari. 

3. Melakukan olah raga teratur 

Berolahraga yang teratur dibuktikan dapat menurunkan tekanan 

perifer, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Olahraga  seperti 

senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali 

dalam seminggu, diharapkan dapat menrnbah kebugaran, perasaan 

santai, dan mengurangi berat badan sehingga dapat menurunkan 

tekanan darah. 

4. Relaksasi 

Relaksasi ditujukan untuk menangani faktor psikologis dan 

stress yang dapat menyebabkan hipertensi. Berbagai cara untuk 

mendapatkan keadaan relaksasi seperti meditasi, yoga atau hipnosis 
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dapat menontrol sistem syaraf autonom dengan kemungkinan dapat 

menurunkan tekanan darah. 

5. Berhenti merokok 

Merokok dapat menambah kekakuan pembuluh darah sehingga 

menyebabkan peningkatan tekanan darah dan juga memperburuk 

terjadinya hipertensi. Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon 

monoksida yang dihisap melalui rokok yang masuk ke dalam aliran 

darah sehingga merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri, dan 

mengakibatkan proses artereosklerosis, dan tekanan darah tinggi. Pada 

studi autopsi, dibuktikan kaitan erat antara kebiasaan merokok dengan 

adanya artereosklerosis pada seluruh pembuluh darah. Merokok juga 

meningkatkan denyut jantung dan kebutuhan oksigen untuk disuplai ke 

otot-otot jantung. Merokok pada penderita tekanan darah tinggi 

semakin meningkatkan risiko kerusakan pada pembuluh darah arteri. 

6. Hindari konsumsi alkohol 

Alkohol diketahui dapat meningkatkan tekanan darah sehingga 

menghindari alkohol berarti menghindari kemungkinan mendapatkan 

hipertensi. Orang-orang yang minum 3 atau lebih minuman beralkohol 

perhari mempunyai tingkat tekanan darah yang tinggi. Sekarang 

diperkirakan hipertensi yang berhubungan dengan alkohol merupakan 

salah satu penyebab sekunder paling banyak dari hipertensi. 

2.3.8.2 Penatalaksanaan  Farmakologis  

Golongan obat antihipertensi yang banyak digunakan adalah    

diuretik tiazid (misalnya bendroflumetiazid), beta bloker, (misalnya 
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propanolol, atenolol,) penghambat angiotensin converting enzymes  

(misalnya captopril, enalapril), antagonis angiotensin II (misalnya   

candesartan,  losartan),  calcium  channel  blocker (misalnya amlodipin,    

nifedipin) dan alpha‐blocker (misalnya doksasozin). Yang lebih jarang     

digunakan adalah vasodilator dan antihipertensi kerja sentral dan yang 

jarang dipakai, guanetidin, yang diindikasikan untuk keadaan krisis 

hipertensi. 

a. Diuretik Tiazid 

Diuretik tiazid adalah diuretic dengan potensi menengah yang  

menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat reabsorpsi   

sodium  pada  daerah  awal  tubulus  distal  ginjal,  meningkatkan 

ekskresi sodium dan volume urin. Tiazid juga mempunyai efek     

vasodilatasi langsung pada arteriol, sehingga dapat     

mempertahankan efek antihipertensi lebih lama.  Tiazid diabsorpsi  

baik pada pemberian  oral, terdistribusi luas dan dimetabolisme   di 

hati.  

Efek diuretik tiazid terjadi dalam waktu 1‐2 jam setelah  

pemberian dan bertahan sampai 12‐24  jam, sehingga obat ini cukup  

diberikan sekali sehari. 

 Efek antihipertensi terjadi pada dosis rendah dan       

peningkatan dosis tidak memberikan manfaat pada tekanan darah,    

walaupun diuresis meningkat pada dosis tinggi. 
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Efek tiazid pada tubulus ginjal tergantung pada tingkat  

ekskresinya, oleh karena itu tiazid kurang bermanfaat untuk pasien    

dengan gangguan fungsi ginjal. 

Efek samping : Peningkatan eksresi urin oleh diuretik tiazid 

dapat mengakibatkan hipokalemia, hipo‐natriemi, dan  

hipomagnesiemi. Hiperkalsemia dapat terjadi karena penurunan     

ekskresi kalsium.Interferensi dengan ekskresi asam urat dapat  

mengakibatkan  hiperurisemia,  sehingga  penggunaan   tiazid   pada   

pasien   gout   harus   hati‐hati. Diuretik tiazid juga dapat mengganggu 

toleransi glukosa (resisten terhadap insulin) yang mengakibatkan      

peningkatan resiko diabetes mellitus tipe 2.  

Efek samping yang umum lainnya adalah hiperlipidemia,  

menyebabkan peningkatan LDL dan trigliserida dan penurunan HDL. 

25% pria yang mendapat diuretic tiazid mengalami impotensi, tetapi 

efek ini akan hilang jika pemberian tiazid dihentikan. 

b. Beta-Bloker 

Beta blocker memblok beta‐adrenoseptor. Reseptor ini  

diklasifikasikan menjadi reseptor beta‐1 dan beta‐2. Reseptor beta‐1  

terutama terdapat pada jantung sedangkan reseptor beta‐2 banyak     

ditemukan di paru‐paru, pembuluh darah perifer, dan otot lurik.    

Reseptor beta‐2 juga  dapat ditemukan dijantung, sedangkan reseptor  

beta‐1 juga dapat dijumpai pada ginjal. Reseptor beta juga dapat  

ditemukan di otak.  
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Stimulasi reseptor beta pada otak dan perifer akan memacu 

penglepasan neurotransmitter yang meningkatkan aktivitas system 

saraf simpatis. Stimulasi reseptor beta‐1 pada nodus sino‐atrial dan 

miokardiak meningkatkan heart rate dan kekuatan kontraksi.  

Stimulasi reseptor beta pada ginjal akan menyebabkan penglepasan      

rennin, meningkatkan aktivitas system rennin‐angiotensin‐aldosteron.   

Efek akhirnya adalah peningkatan cardiac output, peningkatan tahanan  

perifer dan peningkatan sodium yang diperantarai aldosteron dan 

retensi air.  

Terapi menggunakan beta‐blocker akan mengantagonis semua  

efek tersebut sehingga terjadi penurunan tekanan darah. 

Beta‐blocker yang selektif (dikenal juga  sebagai cardioselective  

beta‐blockers),  misalnya  bisoprolol,  bekerja  pada  reseptor  beta‐1,  

tetapi tidak spesifik untuk reseptor beta‐1 saja oleh karena itu  

penggunaannya pada pasien dengan riwayat asma dan  

bronkhospasma harus hati‐hati. Beta‐blocker yang non‐selektif 

(misalnya propanolol) memblok reseptor beta‐1 dan beta‐2.  

Beta‐blocker yang mempunyai aktivitas agonis parsial     

(dikenal sebagai aktivitas simpatomimetik intrinsic), misalnya  

acebutolol, bekerja sebagai stimulan‐beta pada saat aktivitas   

adrenergik minimal (misalnya saat tidur) tetapi akan memblok  

aktivitas beta pada saat aktivitas adrenergik meningkat (misalnya saat 

berolah  raga). Hal ini menguntungkan karena mengurangi bradikardi  

pada siang hari. Beberapa beta‐blocker, misalnya labetolol, dan 
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carvedilol, juga memblok efek adrenoseptor‐alfa perifer. Obat lain, 

misalnya celiprolol,  mempunyai efek agonis beta‐2 atau vasodilator.  

Beta‐blocker diekskresikan lewat hati atau ginjal tergantung 

sifat kelarutan obat dalam air atau lipid. Obat‐obat yang    

diekskresikan melalui hati biasanya harus diberikan beberapa kali  

dalam sehari sedangkan yang diekskresikan melalui ginjal biasanya 

mempunyai waktu paruh yang lebih lama sehingga dapat diberikan 

sekali dalam sehari. Beta‐blocker tidak boleh dihentikan mendadak  

melainkan harus secara bertahap, terutama pada pasien dengan angina, 

karena dapat terjadi fenomena rebound 

c.  ACE inhibitor 

Angiotensi converting enzyme inhibitor (ACEi) menghambat 

secara kompetitif pembentukan angiotensin II dari prekursor 

angiotensin I yang inaktif, yang terdapat pada darah, pembuluh darah, 

ginjal, jantung, kelenjar adrenal dan otak.  

Angitensin II merupakan vaso‐konstriktor kuat yang memacu 

penglepasan aldosteron dan aktivitas simpatis sentral dan perifer. 

Penghambatan pembentukan angiotensin II ini akan menurunkan 

tekanan darah. Jika sistem angiotensin‐renin aldosteron teraktivasi 

(misalnya pada keadaan penurunan sodium, atau pada terapi diuretik) 

efek antihipertensi ACEi akan lebih besar. 

ACE juga bertanggungjawab terhadap degradasi kinin, termasuk 

bradikinin, yang mempunyai efek vasodilatasi. Penghambatan 

degradasi  ini akan menghasilkan efek antihipertensi yang lebih kuat. 
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Beberapa perbedaan pada parameter farmakokinetik obat ACEi. 

Captopril cepat diabsorpsi tetapi mempunyai durasi kerja yang 

pendek, sehingga bermanfaat untuk menentukan apakah seorang 

pasien akan berespon baik pada pemberian ACEi. Dosis pertama 

ACEii harus diberikan pada malam hari karena penurunan tekanan 

darah mendadak mungkin terjadi, efek ini akan meningkat jika pasien 

mempunyai kadar sodium rendah. 

d. Antagonis Angiotensin II 

Reseptor angiotensin II ditemukan pada pembuluh darah dan 

target lainnya. Disubklasifikasikan menjadi reseptor AT1 dan AT2. 

Reseptor AT1 memperantarai respon farmakologis angiotensin II, 

seperti vasokonstriksi dan penglepasan aldosteron. Dan oleh 

karenanya menjadi target untuk terapi obat. Fungsi reseptor AT2 

masih belum begitu jelas.  

Banyak jaringan mampu mengkonversi angiotensin I menjadi 

angiotensin II tanpa melalui ACE. Oleh karena itu memblok sistem 

renin‐angitensin melalui jalur antagonis reseptor AT1 dengan 

pemberian antagonis  reseptor angiotensin II mungkin bermanfaat. 

Antagonis reseptor angiotensin II (AIIRA) mempunyai banyak 

kemiripan dengan  ACEi, tetapi AIIRA tidak mendegradasi kinin. 

Karena efeknya pada ginjal, ACEi dan AIIRA dikontraindikasikan 

pada stenosis arteri ginjal  bilateral dan pada stenosis arteri yang berat  

yang mensuplai ginjal yang hanya berfungsi satu. 
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e. Calcium Channel Blocker 

Calcium channel blockers (CCB) menurunkan influks ion 

kalsium ke dalam sel miokard,sel‐sel dalam sistem konduksi jantung, 

dan sel‐sel otot polos pembuluh darah. Efek ini akan menurunkan 

kontraktilitas jantung, menekan pembentukan dan propagasi impuls  

elektrik dalam jantung dan memacu aktivitas vasodilatasi, interferensi 

dengan konstriksi otot polos pembuluh darah. Semua hal di atas   

adalah proses yang bergantung pada ion kalsium.  

Terdapat tiga kelas CCB: dihidropiridin (misalnya nifedipin dan 

amlodipin), fenilalkalamin (verapamil) dan benzotiazipin (diltiazem). 

Dihidropiridin mempunyai sifat vasodilator perifer yang merupakan 

kerja antihipertensinya, sedangkan verapamil dan diltiazem 

mempunyai efek kardiak dan dugunakan untuk menurunkan heart rate 

dan mencegah angina. Semua CCB dimetabolisme di hati. 

f. Alpha-Blocker 

Alpha‐blocker (penghambat adreno‐septor alfa‐1) memblok 

adrenoseptor alfa‐1 perifer, mengakibatkan efek vasodilatasi karena 

merelaksaasi otot polos pembuluh darah. Diindikasikan untuk 

hipertensi yang resisten. 

g. Golongan lain 

Antihipertensi vasodilator (misalnya hidralazin, minoksidil) 

menurunkan tekanan darah dengan cara merelaksasi otot polos 

pembuluh darah. Antihipertensi kerja sentral (misalnya klonidin,    

metildopa, monoksidin) bekerja pada adrenoseptor alpha‐2 atau 
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reseptor lain pada batang otak, menurunkan aliran simpatetik 

kejantung, pembuluh darah dan ginjal, sehingga efek akhirnya 

menurunkan tekanan darah. 

Menurut The Eight  Report of The Joint National Committee (JNC 

VIII) penatalaksanaan hipertensi terdiri dari 9 rekomendasi, yaitu : 

Tabel 2.2 Obat Antihipertensi yang direkomendasikan dalam JNC 

Antihypertensive 

Medication 

Initial Daily 

Dose,mg 

Target Dose in 

RCTs 

Reviewed,mg 

No. Of doses 

per day 

ACE inhibitors    

   Captopril 50 150-200 2 

   Enalapril 5 20 1-2 

   Lisinopril  10 40 1 

Angiotensin receptor 

blockers 

   

   Eprosartan 400 600-800 1-2 

   Candesartan 4 12-32 1 

   Losartan 50 100 1-2 

   Valsartan 40-80 160-320 1 

   Irbesartan 75 300 1 

Β-blocker    

   Atenolol 25-50 100 1 

   Metoprolol 50 100-200 1-2 

Calcium channel blocker    

   Amlodipine 2.5 10 1 

   Diltiazem extended 

release 

120-180 360 1 

   Nitredipine 10 20 1-2 

Thiazide-type diuretics    

    Bendroflumethiazide  5 10 1 

   Chlorthalidone 12.5 12.5-25 1 

   Hydrochlorothiazide 12.5-25 25-100
3 

1-2 

   Indapamide 1.25 1.25-2.5 1 

 

1. Ada populasi umum berusia ≥60 tahun terapi farmakologis untuk 

menurunkan tekanan darah dimulai jika tekanan darah sistolik 150 

mmHg atau tekanan darah diastolik 90 mmHg dengan target sistolik 

150 mmHg dan target diastolik 90 mmHg.(Strong Recommendation 

Grade-Grade A) 
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Ada populasi umum berusia 60 tahun, jika terapi farmakologis 

hipertensi menghasilkan tekanan darah sistolik lebih rendah misalnya 

140 mmHg dan ditoleransi baik tanpa efek samping kesehatan dan 

kualitas hidup dosis tidak perlu dosesuaikan. (Expert Opinion Grade). 

2. Ada populasi umum usia ≥60 tahun, terapi farmakologis untuk 

menurunkan tekanan darah dimulai jika tekanan darah diastolik 90 

mmHg dengan target tekanan darah diastolik 90 mmHg untuk usia 30-

59 tahun Strong Recommendation Grade, untuk usia 18-29 tahun 

(Expert Opinion Grade-Grade E). 

3. Ada populasi umum  usia <60 tahun, terapi farmakologis untuk 

menurunkan tekanan darah dimulai jika tekanan darah sistolik 140 

mmHg dengan target tekanan darah sistolik 140 mmHg. (Expert 

Opinion Grade-Grade E). 

4. Ada populasi berusia ≥18 tahun dengan penyakit ginjal kronik, terapi 

farmakologis untuk menurunkan tekanan darah dimulai jika tekanan 

darah sistolik 140 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 mmHg dan 

target tekanan darah diastolik 90 mmHg. (Expert Opinion Grade-

Grade E). 

5. Ada populasi berusia ≥18 tahun dengan diabetes, terapi farmakologis 

untuk menurunkan tekanan darah dimulai jika tekanan darah sistolik 

140 mmHg atau tekanan diastolik 90 mmHg dengan target tekanan 

darah sistolik 140 mmHg dan target tekanan darah diastolik 90 mmHg. 

(Expert Opinion Grade-Grade E). 
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6. Ada populasi non-kulit hitam umum termasuk mereka dengan diabetes 

terapi antihipertensi awal sebaiknya mencakup diuretik tipe thiazide 

calcium channel blocker (CCB) angiotensin-converting enzyme 

inhibitor (ACEI) atau angiotensin receptor blocker. (Moderate 

Recommendation Grade-Grade B). 

7. Ada populasi kulit hitam umum termasuk mereka dengan diabetes, 

terapi antihipertensi awal sebaiknya mencakup diuretik tipe thiazide 

atau CCB. Untuk populasi kulit hitam. Moderate Recommendation 

Grade. Untuk kulit hitam dengan diabetes. (Weak Recommendation-

Grade C). 

8. Ada populasi berusia ≥18 tahun dengan penyakit ginjal kronik, terapi 

antihipertensi awal atau tambahan sebaiknya mencangkup ACEI atau 

untuk meingkatkan outcome ginjal. Hal ini berlaku untuk semua pasien 

penyakit ginjal kronik dengan hipertensi, terlepas dari ras atau status 

diabetes. (Moderate Recommendation Grade-Grade B). 

9. Tujuan utama terapi hipertensi adalah mencapai dan mempertahankan 

target tekanan darah. Jika target tekanan darah tidak tercapai dalam 1 

bulan perawatan, tingkatkan dosis obat awal atau tambahkan obat 

kedua dari salah satu kelas yang direkomendasikan dalam rekomendasi 

6 (thiazide-type diuretic CCB,A CEI atau ARB). Dokter harus terus 

menilai tekanan darah dan  menyesuaikan  regiment perawatan sampai 

target tekanan darah dicapai. Jika target tekanan darah tidak dicapai 

dengan 2 obat tambahan dan titrasi obat ketiga dari daftar tersedia, 

jangan gunakan  ACEI dan ARB bersama-sama pada satu pasien. Jika 
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target tekanan darah  tidak dapat dicapai mengguanakan obat di dalam 

rekomendasi 6 karena kontraindikasi atau perlu menggunakan lebih 

dari 3 obat, obat antihipertensi dari kelas lain dapat digunakan. 

Tunjukan pada spesialis hipertensi mungkin diindikasikan jika target 

tekanan darah tidak dapat dapat tercapai dengan strategi  diatas atau 

untuk penanganan pasien komplikasi membutuhkan konsultasi klinis 

tambahan.  (Expert Opinion Grade-Grade E) 

2.3.9 Diet Hipertensi 

Diet hipertensi adalah salah satu cara untuk mengatasi hipertensi 

tanpa efek yang serius, karena metode pengendaliannya yang alami Hanya 

saja banyak orang yang menganggap diet hipertensi sebagai sesuatu yang 

merepotkan dan tidak menyenangkan. Banyak makanan kesukaan bisa 

masuk daftar terlarang, misalnya garam penyedap, pop corn asin, dan 

kentang. 

1. Tujuan diit hipertensi  sebagai berikut : 

1) Mengurangi asupan garam 

Mengurangi asupan garam sering juga diimbangi dengan 

asupan lebih banyak kalsium, magnesium, dan kalium. Umumnya 

kita mngkonsumsi lebih banyak garam daripada yang dibutuhkan 

oleh tubuh. Idealnya kita cukup menggunakan sekitar satu sendok 

teh saja atau sekitar 5 gram per hari. 

2) Memperbanyak serat 

Mengkonsumsi lebih banyak sayur yang mengandung banyak 

serat akan memperlancar buang air besar dan menahan sebagian 
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asupan natrium. Sebaiknya penderita hipertensi menghindari 

makanan kalengan dan makanan siap saji dari restoran, yang 

mengandung banyak pengawet dan kurang serat, misalnya 

semangkok seral mengandung 7 gr serat. 

3)  Menghentikan kebiasaan buruk 

Menghentikan rokok, kopi, dan alcohol dapat mengurangi 

beban jantung, sehingga jantung dapat bekerja dengan baik. Rokok 

dapat meningkatkan resiko kerusakan pembuluh darah dengan 

mengendapkan kolesterol pada pembuluh darah jantung koroner, 

sehingga jantung bekerja lebih keras. Sedangkan alcohol dapat 

memacu tekanan darah. Selain itu kopi dapat memacu detak 

jantung. 

4)  Perbanyak kalsium 

Misalnya makanan yang mengandung kalium seperti pisang, 

sari jeruk, jagung, dan brokoli. 

5)  Memenuhi kebutuhan magnesium 

Sumber makanan yang banyak mengandung magnesium 

misalnya kacang tanah, kacang polong, dan makanan laut. 

6) Lengkapi kebutuhan kalsium 

Mencegah terjadinya komplikasi pada penyakit hipertensi. 

Makanan yang mengandung klsium misalnya keju rendah lemak 

dan ikan salmon. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

53 

 

7)  Manfaatkan sayuran dan bumbu dapur 

Sayuran dan bumbu dapur yang bermanfaat untuk 

pengontrolan tekanan darah, seperti : tomat, wortel, seledri, bawang 

putih, dan kunyit. 

2. Macam diet rendah garam menurut Ignatius sebagai berikut : 

1) Diet Garam Rendah I ( 200-400 mg Na ) 

Diet Garam Rendah I diberikan kepada pasien dengan edema, 

asites dan atau hipertensi berat. Pada pengolahan makanan tidak 

ditambahkan garam. Dihindari bahan makanan yang tinggi kadar 

natriumnya. 

2) Diet Garam Rendah II (600-1200 mg Na) 

Diet Garam Rendah II diberikan kepada pasien dengan 

edema, asites dan atau hipertensi tidak berat, pemberian makanan 

sehari sama dengan Diet Garam Rendah I. Pada pengolahan boleh 

menggunakan setengah sendok teh garam dapur (2g). Dihindari 

bahan makanan yang tinggi kadar natriumnya. 

3) Diet Garam Rendah III (1000-1200 mg Na) 

Diet Garam Rendah III diberikan kepada pasien dengan 

edema, asites dan atau hipertensi ringan. Pemberian makanan 

sehari sama dengan Diet Garam Rendah I. pada pengolahan 

makanannya boleh menggunakan 1 sdt (4g) garam dapur. 

3. Diit rendah kolesterol dan lemak terbatas 

Kolesterol merupakan bagian dari lemak, sebagai prekursor 

semua senyawa steroid dalam tubuh, seperti kortikosteroid, hormon 
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seks, asam empedu dan vitamin D. Tubuh memperoleh kolesterol dari 

makanan sehari- hari dan sintesis dalam hati. Sekitar 25-

50%kolesterol dari makanan diabsorbsi oleh tubuh selebihnya di 

buang melalui feses. Kolesterol terbanyak terdapat pada LDL. Jika 

konsumsi kolesterol terlalu banyak maka penyerapan dalam tubuh 

juga meningkat sehingga terjadi peningkatan LDL darah. LDL 

infiltrasi kelapisan endotel dan mengalami oksidasi. Oksodasi LDL 

akan difagosit oleh magrofag menjadi sel busa (foam cell) yang 

merupakan asal dari garis lemak dan memicu keluarnya faktor 

pertumbuhan sehingga miosit berproliferasi kelapisan intima. Hal 

inilah yang akan menyebabkan keadaan patologis aterosklerosis. 

Beberapa makanan yang tinggi kandungan kolesterolnya yaitu, 

daging, jeroan, keju keras, susu, kuning telur, kepiting, kerang, udang, 

cumi- cumi, coklat, mentega, lemak babi, margarin, dan hati. Di dalam 

makanan asam lemak terdiri dari dua macam, yakni asam lemak jenuh 

dan asam lemak tidak jenuh. Lemak jenuh merupakan lemak yang 

meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida darah. Terdapat pada 

minyak kelapa, mentega, kelapa tua, lemak babi, minyak biji kapas, 

minyak wijen, keju, margarin, daging babi. Sedangkan lemak tidak 

jenuh menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida darah, kebanyakan 

berasal dari tumbuh- tumbuhan seperti minyak jagung, minyak 

kedelai, minyak kacang tanah, minyak biji bunga matahari, sebagian 

kecil hewani seperti, ikan dan minyak ikan. 
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4. Pengaturan makan pada diet hipertensi (Dinkes,2013) 

Cara mengatur diet: 

1) Rasa tawar dapat diperbaiki dengan menambah gula merah, gula 

pasir, bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, salam, dan 

bumbu lain yang tidak mengandung atau sedikit garam Na. 

2) Makanan lebih enak ditumis, digoreng, dipanggang walaupun 

tanpa garam. 

3) Bubuhkan garam saat diatas meja makan, gunakan garam 

beryodium (30-80 ppm), tidak lebih dari 0,5 sendok teh perhari. 

4) Dapat menggunakan garam yang rendah natrium. 
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Tabel 2.3 Pengaturan Makanan Diet Hipertensi 

Pengaturan Makanan 

Bahan Makanan 

Dianjurkan 
 Makanan yabg segar: sumber hidrat arang, 

protein nabati dan hewani, sayuran dan 

buah-buahan yang banyak mengandung 

serat. 

 Makanan yang diolah tanpa atau sedikit 

garam natrium, vetsin, kaldu bubuk. 

 Sumber protein hewani: penggunaan 

daging/ ayam/ ikan paling banyak 

100gr/hari. Telur ayam/ bebek 1 butir/hari. 

 Susu segar 200ml/hari. 

Bahan Makanan yang 

Dibatasi 
 Pemakaian garam dapur/ pengganti 

 Penggunaan bahan makanan yang 

mengandung natrium seperti soda kue. 

Bahan Makanan yang 

Dihindari 
 Otak, ginjal, paru, jantung, daging kambing 

 Makanan yang diolah menggunakan garam 

natrium: 

 Crackers, pastries, dan kue lain-lain. 

 Krupuk, kripik, dan makanan kering yang 

asin. 

 Makanan dan minuman dalam kaleng: 

sarden, sosis, kornet, sayuran dan buah-

buahan dalam kaleng. 

  Makanan yang diawetkan: dendeng, abon, 

ikan asin, ikan pindang, udang kering, telur 

asin, telur pindang, selai kacang, acar, 

manisan buah. 

 Mentega dan keju. 

 Bumbu-bumbu: kecap asin, terasi, petis, 

garam, saus tomat, saus sambal, tauco, dan 

bumbu penyedap lainnya. 

 Makanan yang mengandung alkohol: 

durian, tape. 
Sumber : Diet Hipertensi, 2013. Kementerian Kesehatan RI 
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2.4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teori Pengetahuan Terapi Diet dan Sikap Terhadap 

Penderita Hipertensi. 

Keterangan :   

: tidak diteliti 

 

 

Pengetahuan Terapi Diet 

 Nonfarmakologis : 

o Mengetahui 

kadar asupan 

garam 

o Jenis makanan 

 boleh 

dikonsumsi 

(sayur, buah)/ 

banyak serat 

 

 

Penderita Hipertensi 

 

 

Pengetahuan Formal  : 

 TK 

 SD 

 SMP 

 SMU 

 Perguruan Tinggi 

 

Sikap  

 Kognitif, 

 Afektif, dan 

 Konatif 

Pasien hipertensi terhadap 

terapi diit 

Pengetahuan  NonFormal : 

 Media cetak(koran, 

majalah,dll) 

 Media elektronik 

(TV, radio,dll) 

 : diteliti 

sikap  bagian dari 

tingkah laku manusia 

yang dapat dilihat 

dengan mata. 

Faktor Resiko : 

1. Umur 

2. Jenis kelamin 

3. Riwayat keluarga, Genetik 

4. Obesitas 

5. Konsumsi alkohol, rokok 

6.  

 


