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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Kepatuhan 

2.1.1 Pengertian 

Menurut kamus besar bahasa indonesia kepatuhan adalah 

ketaatan dalam menjalankan perintah atau suatu aturan. Kepatuhan 

adalah tingkat perilaku pasien yang tertuju terhadap intruksi atau 

petunjuk yang diberikan dalam bentuk terapi apapun yang 

ditentukan, baik diet, latihan, pengobatan atau menepati janji 

pertemuan dengan dokter (Stanley, 2007). 

Kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku 

yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan 

(Lawrence, 2006). 

2.1.2 Jenis Kepatuhan 

1) Kepatuhan penuh (total compliance) dimana pada kondisi ini 

penderita hipertensi patuh secara sungguh-sungguh terhadap 

olahraga. 

2) Penderita yang tidak patuh (non compliance) dimana pada 

keadaan ini penderita tidak melakukan olahraga. 

2.1.3 Faktor Yang Mendukung Kepatuhan 

Menurut Notoadmojo (2007) beberapa faktor yang mendukung 

sikap patuh adalah: 
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1) Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu kegiatan, usaha manusia 

meningkatkan kepribadian atau proses perubahan perilaku 

menuju kedewasaan dan penyempurnaan kehidupan manusia 

dengan jalan membina dan mengembangkan potensi 

kepribadiannya, yang berupa rohni (cipta, rasa, karsa) dan 

jasmani. Domain pendidikan dapat diukur dari: 

a) Pengetahuan terhadap pendidikan yang diberikan 

(knowledge). 

b) Sikap atau tanggapan terhadap materi pendidikan yang 

diberikan (attitude).  

c) Praktek atau tindakan sehubungan dengan materi 

pendidikan yang diberikan.  

2) Akomodasi  

Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri 

kepribadian pasien yang dapat mempengaruhi kepatuhan. 

Pasien yang mandiri harus dilibatkan secara aktif dalam 

program pengobatan.  

3) Modifikasi faktor lingkungan dan sosial 

Membangun dukungan sosial dari keluarga dan teman-

teman sangat penting, kelompok pendukung dapat dibentuk 

untuk membantu memahami kepatuhan terhadap program 

pengobatan. 
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4) Perubahan model terapi 

Program pengobatan dapat dibuat sesederhana mungkin dan 

pasien terlibat aktif dalam pembuatan program tersebut. 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan 

Menurut Notoatmodjo (2007) faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan terbagi menjadi : 

1) Faktor predisposisi (faktor pendorong) 

a) Kepercayaan atau agama yang dianut 

Kepercayaan atau agama merupakan dimensi spiritual 

yang dapat menjalani kehidupan. Penderita yang berpegang 

teguh terhadap agamanya akan memiliki jiwa yang tabah 

dan tidak mudah putus asa serta dapat menerima 

keadaannya, demikian juga cara akan lebih baik. Kemauan 

untuk melakukan control penyakitnya dapat dipengaruhi 

oleh kepercayaan penderita dimana penderita yang 

memiliki kepercayaan yang kuat akan lebih patuh terhadap 

anjuran dan larangan kalau tahu akibatnya. 

b) Faktor geografis 

Lingkungan yang jauh atau jarak yang juah dari 

pelayanan kesehatan memberikan kontribusi rendahnya 

kepatuhan. 
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c) Individu 

(1) Sikap individu yang ingin sembuh 

Sikap merupakan hal yang paling kuat dalam diri 

individu sendiri. Keinginan untuk tetap 

mempertahankan kesehatannya sangat berpengaruh 

terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan 

perilaku penderita dalam kotrol penyakitnya. 

(2) Pengetahuan 

Penderita dengan kepatuhan rendah adalah mereka 

yang tidak teridentifikasi mempunyai gejala sakit. 

Mereka berfikir bahwa dirinya sembuh dan sehat 

sehingga tidak perlu melakukan kontrol terhadap 

kesehatannya. 

2) Faktor reinforcing (Faktor penguat) 

a) Dukungan petugas 

Dukungan dari petugas sangatlah besar artinya bagi 

penderita sebab petugas adalah pengelola penderita yang 

paling sering berinteraksi sehingga pemahaman terhadap 

kondisi fisik maupun psikis lebih baik, dengan sering 

berinteraksi, sangatlah mempengaruhi rasa percaya dan 

selalu menerima kehadiran petugas kesehatan termasuk 

anjuran-anjuran yang diberikan. 
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b) Dukungan keluarga 

Keluarga merupakan bagian dari penderita yang 

paling dekat dan tidak dapat dipisahkan. Penderita akan 

merasa senang dan tentram apabila mendapat perhatian dan 

dukungan dari keluarganya, karena dengan dukungan 

tersebut akan menimbulkan kepercayaan dirinya untuk 

menghadapi atau mengelola penyakitnya dengan baik, serta 

penderita mau menuruti saran-saran yang diberikan oleh 

keluarga untuk penunjang pengelolaan penyakitnya 

(Friedman, 1998). 

3) Faktor enabling (Faktor pemungkin) 

Fasilitas kesehatan merupakan sarana penting dalam 

memberikan penyuluhan terhadap penderita yang diharapkan 

dengan prasarana kesehatan yang lengkap dan mudah 

terjangkau oleh penderita dapat lebih mendorong kepatuhan 

penderita. 

2.2 Konsep Olahraga 

2.2.1 Pengertian  

Olahraga adalah kegiatan fisik yang dilakukan secara terarah 

dengan memperhitungkan keterbatasan kemampuan tubuh seperti 

usia, penyakit, kecacatan, dan lain-lain (Syamsudi, 2008). 

Olahraga adalah serangkaian aktivitas fisik yang dilakukan 

secara terstruktur dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu 

tetapi tidak terkait pada intensitas dan waktunya (Afriwardi, 2010). 
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2.2.2 Tahap Olahraga 

Bila melakukan olahraga, ikuti ketiga tahap yang saling 

menunjang dengan lengkap, sebagai berikut: 

1) Tahap Pemanasan (5-10 menit) 

Pemanasan tubuh diperlukan sebelum melakukan latihan 

dengan tujuan mempersiapkan jantung dan paru-paru, 

memperlancar peredaran darah, meningkatkan suhu tubuh, dan 

mencegah cedera otot serta tulang sendi. 

2) Tahap Latihan (15-20 menit) 

Tahap ini dilakukan untuk memperkuat jantung, 

memperlancar peredaran darah, dan mengontrol tekanan darah. 

Lakukan latihan sampai berkeringat dan napas menjadi cepat 

tanpa menjadi sesak napas. 

3) Tahap Pendinginan (5-10 menit) 

Tahap ini menghentikan latihan secara perlahan-lahan 

untuk menurunkan denyut nadi secara bertahap dan 

mencegah pening. Perlambat latihan pada saat akan 

berhenti dan regangkan otot-otot untuk mencegah 

terjadinya kaku dan nyeri otot (Afriwardi, 2010). 

2.2.3 Manfaat Olahraga Secara Umum 

Olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan 

berolahraga metabolisme tubuuh menjadi lancar sehingga distribusi 

dan penyerapan nutrisi akan membuat tubuh menjadi lebih efektif 
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dan efisien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Afriwardi, 

2010). 

1) Sebagai pencegahan 

Olahraga merupakan  salah satu pencegahan terutama pada 

usia 40 tahun keatas olahraga yang bersifat ketahanan tubuh 

sangat baik untuk mengatasi proses degeneratif tubuh, 

misalnya: 

a) Satu sesi olahraga rata-rata menurunkan tekanan darah 5-7 

mmHg. Pengaruh tekanan darah ini dapat berlangsung 

sampai 22 jam setelah berolahraga. 

b) Merupakan intervensi untuk pencegahan dan pengobatan 

hipertensi. Selama 4-6 bulan dapat menurunkan tekanan 

darah 5,8 atau 7,4 mmHg tanpa bantuan obat hipertensi. 

c) Mengurangi resiko stroke 17% apabila terjadi penurunan 

tekanan darah sebanyak 2 mmHg baik secara sistolik 

maupun diastolik. 

2) Sebagai Pengobatan 

Penyait-penyakit yang dapt disembuhkan atau dapt 

dikurangi dengan olahraga adalah kelemahan atau kelainan 

sirkulasi darah, kencing manis, kelainan infark jantung, 

kelainan pembuluh darah tepi tromboplebitis, dan osteoporosis. 

Serta mengurangi kecemasan dan depresi sehingga dapat 

memperpanjang usia. 

 



13 

 

3) Sebagai Rehabilitasi 

Untuk membantu para cacat tubuh, maka diberikan latihan 

fisik (fisioterapi) yang biasanya berbentuk latihan penguatan 

otot dan memperkuat organ lain. Olahraga yang baik dan benar 

memempenagruhi hal-hal sebagai berikut: 

a) Memperlambat proses degenerasi karena perubahan usia. 

b) Mempermudah untuk menyesuaikan kesehatan jasmani 

dalam kehidupan (adaptasi). 

c) Fungsi melindungi yaitu memperbaiki tenaga cadangan 

saat melemahnya kondisi tubuh, misalnya sakit. 

2.2.4 Klasifikasi Olahraga 

Pada dasarnya, ada dua macam ketahanan kardiorespirasi, 

yaitu aerobik dan anaerobik. Ketahanan aerobik adalah 

kemampuan untuk melakukan aktivitas jangka panjang (dalam 

hitungan menit sampai jam) yang bergantung pada system O2 - 

ATP untuk memasok persediaan energi yang dibutuhkan selama 

aktivitas. Aktivitas yang dilakukan dalam jangka waktu yang lebih 

singkat membutuhkan sistem yang dapat menyediakan ATP lebih 

cepat dari sistem O2 - ATP. Maka digunakanlah sistem energi 

anaerobik, yaitu glikolisis parsial untuk menyediakan energi yang 

dibutuhkan. Aktivitas semacam ini disebut dengan ketahanan 

anaerobik (Thomas, 2010). 
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2.2.5 Kriteria Kegiatan Olahraga Kesehatan 

Menurut Dariyo A, (2003) kriteria olahraga dibagi menjadi: 

1) Latihan ringan : senam, renang, yoga, jogging, bersepeda, dan 

berjalan kaki. 

2) Latihan sedang: Sit-up, push-up, squat jump dan back-up. 

3) Latihan berat : Basket, sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, dan 

voli. 

Bentuk olahraga yang memenuhi kriteria olahraga 

kesehatan menurut Giriwijoyo (2007) adalah, senam aerobik, jalan 

cepat, dan joging, yang terbaik adalah senam aerobik, karena dapat 

menjangkau semua sendi dan otot-otot tubuh. 

2.2.6 Olahraga Untuk Penderita Hipertensi 

Seperti halnya pada orang yang normal, pada penderita 

hipertensi juga membutuhkan olahraga yang cukup dan ideal agar 

tubuh mereka tetap sehat. Hanya saja, untuk penderita hipertensi 

memang harus ada perlakuan tersendiri baik dari jenis olahraga 

maupun porsi latihannya. 

Olahraga dapat membuat jantung lebih kuat dan dapat 

mengendalikan sakit hipertensi yang ada sebelumnya. Dengan cara 

ini jantung secara efisien mampu memompa lebih banyak darah 

dengan lebih sedikit tenaga yang dibutuhkan. Makin ringan kerja 

jantung untuk memompa darah, makin sedikit tekanan darah arteri 

(Santoso, 2010).  
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2.2.7 Olahraga Yang Dianjurkan Untuk Penderita Hipertensi 

1) Jenis latihan : senam, renang, yoga, jogging, bersepeda, 

dan berjalan kaki 

2) Jenis senam : senam  

3) Frekuensi  : 3-5 kali seminggu 

4) Intensitas nadi : 60-70% frekuensi denyut nadi maksimal 

5) Lama  : 30-60m/hari 

6) Latihan beban : Beban maksimal yang dapat diangkat 

sekali saja dengan pengangkatan ulang sebanyak 10-15 kali 

setiap sesi latihan dan dilakukan sebanyak 2-3 kali seminggu 

7) Obat  : Obat hipertensi diminum 6 jam setelah 

melakukan latihan (Afriwardi, 2010). 

2.2.8 Klasifikasi Olahraga Untuk Penderita Hipertensi 

Individu dengan tekanan darah tinggi, berusia kurang dari 

50 tahun, tidak memiliki resiko penyakit kardiovaskuler diizinkan 

untuk berolahraga tanpa konsultasi ke dokter. Namun, individu 

dengan tekanan darah tinggi usia lebih dari 50 tahun, memiliki atau 

tidak memiliki penyakit kardiovaskuler diharuskan untuk 

konsultasi ke dokter agaar program olahraga berefek positif 

terhadap kesehatan dan kebugaran tubuh. Sebelum olahraga 

dianjurkan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu guna 

menghindari resiko cedera akibat berolahraga (Dalimartha et all, 

2008). 
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1) Senam 

Senam adalah olahraga yang melibatkan gerakan yang 

memmbutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan 

fisik yang teratur. Tiap geraknya memerlukan rasa nyaman dan 

menikmatinya. Jika anda memilih latihan didalam rumah, 

pasanglah petunjuk latihan ukuraan besar pada dinding dan 

gunakan musik yang sesuai untuk mengiringi latihan. 

2) Renang 

Olahraga ini membutuhkan keterampilan lebih dari 

olahraga jalan kaki dan jogging. Renang dianjurkan untuk 

penderita hipertensi karena selain efeknya terhadap paru dan 

pembuluh darah, juga diperoleh efek psikologi yaitu 

menenangkan pikiran. 

Sasaran yang sebaiknya dicapai adalah dapat berenang 

selama 20 menit, paling sedikit 3 kali seminggu. Pusatkan 

perhatian pada gerak-gerak peregangan  yang baik dan posisi –

posisi tubuh dengan hambatan sekecil mungkin. Bernafaslah 

dengan bebas waktu berenang karena ini akan membuat anda 

santai dan berenang karena ini akan membuat anda santai dan 

berenang dengan mulus. Cobalah bermacam-macam gaya 

seperti gaya dada, gaya punggung, gaya bebas, dan sebagainya 

untuk melatih kelompok-kelompok otot yang berbeda-beda. 
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3) Yoga  

Yoga mengajarkan relaksasi, pengendalian pernafasan, 

pembentukan tubuh, latihan mental, dan meditasi. Sehingga 

secara serentak melatih tubuh, memperkuat pikiran, dan 

meningkatkan pertumbuhan spiritual. Beberapa latihan yoga 

sederhana yaitu, latihan pernafasan, relaksasi total, dan 

meditasi. 

4) Jogging 

Jogging adalah latihan terbaik untuk memperoleh 

kebugaran kardiovaskuler. Latihan ini tidak memerlukan 

perlengkapan selain sepatu untuk melindungi kaki dan 

merendam seluruh tubuh terhadap efek getaran dari benturan 

yang berulang-ulang. Saat jogging anda harus mendarat dengan 

tumit terlebih dahulu seperti saat anda sedang berjalan. Jangan 

berlari dengan cara berjinjit. Olahraga ini cukup efektif untuk 

kekuatan tungkai. Harus diperhatikan kecepatan saat 

melakukan jogging agar disesuaikan dengan kondisi nafas. 

5) Bersepeda 

Bersepada juga cara yang baik sekali untuk membangun 

stamina kardiovaskuler, sekaligus mengembangkan kekuatan 

dan melentukkan otot-otot kaki. Bagaimanapun untuk 

membangun stamina yang cukup harus mengayuh kuat-kuat 

untuk beberapa lama, mungkin sekitar 20 menit. Paling tidak 

lakukan ini dalam 3 kali seminggu. Olahraga bersepeda hanya 
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melatih otot-otot besar pada kaki sehingga manfaatnya agak 

terbatas untuk bagian-bagian yang lainnya. 

6) Berjalan Kaki 

Olahraga ini cukup mudah dilakukan dalam kegiatan 

sehari-hari, tidak memerlukanteknik yang terlalu rumit. Waktu 

tempuh jalan kaki yang dianjurkan untuk penderita hipertensi 

sekitar 10-15 menit setiap 1 km. Keceptan tersebut dapat 

ditingkatkan sesuai dengan kemampuan. 

2.2.9 Hubungan Hipertensi Dengan Olahraga 

American College Of Sport Medicine pada tahun 2004 

menyatakan hubungan antara olahraga dengan hipertensi, antara 

lain sebagai berikut: 

1) Sesi olahraga rata-rata menurunkan tekanan darah 5-7 mmHg. 

Pengaruh penurunan tekanan darah ini dapat berlangsung 22 

jam setelah berolahraga. 

2) Pengaruh olahraga jangka panjang (4-6 bulan) menurunkan 

tekanan darah 5,8 sampai 7,4 mmHg tanpa obat hipertensi. 

3) Penurunan tekanan darah sebanyak 2 mmHg, baik sistolik 

maupun diastolik, mengurangi resiko terhadap penyakit 

kardiovaskuler sampai 9%. 

4) Penurunan berat badan 4,5 kg dapat menurunkan tekanan 

darah pada penderita hipertensi. 
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5) Individu yang kurang aktif mempunyai resiko menderita 

hipertensi 30-50% lebih besar daripada individu yang aktif 

bergerak. 

2.3 Konsep Dasar Lansia 

2.3.1 Pengertian Lanjut Usia 

Usia lanjut adalah fase menurunnya kemampuan akal dan 

fisik, yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam 

hidup. Sebagai mana di ketahui, ketika manusia mencapai usia 

dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan 

anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan 

tugas dan fungsi ini, dan memasuki selanjutnya, yaitu usia lanjut, 

kemudian mati. Bagi manusia yang normal, siapa orangnya, tentu 

telah siap menerima keadaan baru dalam setiap fase hidupnya dan 

mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkunganya 

(Darmojo, 2006). 

Lansia ( lanjut usia) adalah penduduk berusia 60 tahun 

keatas. Lansia merupakan usia yang beresiko tinggi terhadap 

penyakit-penyakit degeneratif, seperti jantung koroner (PJK), 

hipertensi, diabetes mellitus (DM), gout (rematik), dan kanker 

(Statistik, 2010). 

Berdasarkan definisi secara umum, seseorang dikatakan 

lansia apabila usianya 65 tahun keatas. Lansia bukan suatu 

penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses 

kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh 
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untuk beradaptasi dengan stress lingkungan. Lansia adalah keadaan 

yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan 

keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologi. Kegagalan ini 

berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta 

peningkatan kepekaan secara individual (Efendi, 2009). 

2.3.2 Proses Terjadinya Penuaan 

 Proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara 

perlahanlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau 

mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya, sehingga tidak 

dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaikinya kerusakan 

yang diderita. Proses menua merupakan proses yang terus-menerus 

secara alamiah dimulai sejak lahir dan setiap individu tidak sama 

cepatnya. Menua bukan status penyakit tetapi merupakan proses 

berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari 

dalam maupun dari luar tubuh (Nugroho, 2000). Dengan begitu 

manusia secara progresif akan kehilangan daya tahan terhadap 

infeksi dan akan menumpuk makin banyak distorsi metabolik dan 

stuktural yang disebut sebagai penyakit degeneratif seperti, 

hipertensi, arterosklerosis, diabetes militus dan kanker yang akan 

menyebabkan kita menghadapi akhir hidup dengan episode 

terminal yang dramatik seperti strok, infark miokard, koma 

asidosis, metastasis kanker dan sebagainya ( Darmojo, 2006).  

Proses terjadinya penuaan dijelaskan dalam beberapa teori 

penuaan, antara lain: 
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1) Teori Biologi 

Teori biologis tentang proses penuaan dapat dibagi menjadi 

teori intrinsik dan ekstrinsik.  Intrinsik berarti perubahan yang 

berkaitan dengan usia, timbul akibat penyebab di dalam sel 

sendiri, sedangkan teori ekstrinsik menjelaskan bahwa 

perubahan yang  terjadi diakibatkan oleh pengaruh lingkungan. 

Faktor intrinsik, peranan enzym seperti DNA polymerase yang 

berperan besar pada penggandaan dan perbaikan DNA, serta 

enzym proteolytik yang dapat menemukan sel yang mengalami 

degradasi protein sangat penting. Sedangkan pada faktor 

ekstrinsik yang penting dikemukakan adalah radikal bebas,  

fungsi kekebalan seluler dan humoral, oksidasi stress, cross 

link serta mekanisme “dipakai dan aus” sangat menentukan 

dalam proses penuaan yang terjadi . Adanya  faktor pengaruh 

intrinsik dan  ekstrinsik tadi pada akhirnya akan mempengaruhi 

tingkat perubahan pada sel , sel otak dan saraf, gangguan otak , 

serta jaringan tubuh lainnya. 

2) Teori Genetic Clock 

Teori ini menyatakan bahwa proses menua terjadi akibat  

adanya program jam genetik didalam nuklei. Jam ini akan 

berputar dalam jangka  waktu tertentu dan jika jam ini sudah 

habis putarannya maka, akan menyebabkan  berhentinya proses 

mitosis. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Haiflick, 

(2000) dikutip Darmojo dan Martono (1999) dari teori itu 
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dinyatakan adanya hubungan antara kemampuan membelah sel 

dalam kultur dengan umur spesies Mutasisomatik (teori error 

catastrophe) hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam 

menganalisis faktor-aktor penyebab terjadinya proses menua 

adalah faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya mutasi 

somatik. Sekarang sudah umum diketahui bahwa radiasi dan 

zat kimia dapat memperpendek umur. Menurut teori ini 

terjadinya mutasi yang progresif pada DNA sel somatik, akan 

menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan fungsional sel 

tersebut. 

3) Teori Aktivitas (Activity theory) 

  Teori ini dikembangkan oleh Palmore (2002) dan Lemon et 

al (1999) yang mengatakan bahwa penuaan yang sukses 

tergantung dari bagaimana lansia merasakan kepuasan dalam 

melakukan aktifitas dan mempertahankan aktivitas tersebut 

selama mungkin. Pokok-pokok teori aktivitas adalah : 

a) Moral dan kepuasan berkaitan dengan interaksi sosial dan 

keterlibatan sepenuhnya dari lansia di masyarakat. 

b) Kehilangan peran akan menghilangkan kepuasan seorang 

lansia.  

2.3.3 Batas-Batasan Lansia 

Usia yang dijadikan patokkan untuk usia lanjut usia berbeda-

beda, umumnya berkisar antara 60-65 tahun keatas. Beberapa 
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pendapat para ahli tentang batasan usia lansia adalah sebagai 

berikut: 

i. Menurut WHO 

a. Usia pertengahan (middle age), usia 45-59 tahun 

b. Lanjut usia (elderly), usia 60-74 tahun 

c. Lanjut usia tua (old), usia 75-90 tahun 

d. Usia sangat tua (very old), usia >90 tahun 

ii. Menurut Bee (1996): 

a) Usia 18-25 tahun (masa dewasa muda) 

b) Usia 25-40 tahun (masa dewasa awal) 

c) Usia 40-65 tahun (masa dewasa tengah) 

d) Usia 65-75 tahun (masa dewasa lanjut) 

e) Usia >75 tahun (masa dewasa sangat lanjut) 

iii. Menurut Burnside (1979), ada 4 tahap usia lanjut yaitu: 

a) Young old (usia 60-69 tahun) 

b) Middle age old ( usia 70-79 tahun) 

c) Old-old (usia 80-89 tahun) 

d) Very old-old (usia 90 tahun ke atas) 

2.3.4 Tipe-tipe Lansia 

Beberapa tipe pada lansia bergantung pada karakter, 

pengalaman hidup, lingkungan, kondisi fisik, mental, sosial, 

dan ekonominya. Tipe tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

i. Tipe arif bijaksana 
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Kaya dengan hikmah, pengalaman, menyesuaikan 

diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, 

bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, 

memenuhi undangan, dan menjadi panutan. 

ii. Tipe mandiri 

Mengganti kegiatan yang hilang dengan yang baru, 

selektif dalam mencari pekerjaan, bergaul dengan teman, 

dan memenuhi undangan. 

iii. Tipe tidak puas 

Konflik lahir batin menentang proses penuaan 

sehingga menjadi pemarah, tidak sabar, mudah 

tersinggung, sulit dilayani, pengkritik dan banyak 

menuntut. 

iv. Tipe pasrah 

Menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti 

kegiatan agama, dan melakukan pekerjaan apa saja. 

v. Tipe bingung 

Kaget, kehilangan pribadi, mengasingkan diri, 

minder, menyesal, pasif, dan acuh tak acuh. 

2.4 Konsep Dasar Hipertensi 

2.4.1 Pengertian 

Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding 

arteri. Tekanan puncak terjadi saat ventrikel berkontraksi dan 

disebut tekanan sistolik. Tekanan diastolik adalah tekanan terendah 
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yang terjadi saat jantung beristirahat. Tekanan darah biasanya 

digambarkan sebagain rasi tekanan darah sistolik terhadap tekanan 

diastolik (Smeltzer & Bare, 2001). 

Hipertensi berkaitan dengan tekanan sistolik atau tekanan 

diastolik atau keduanya. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai 

tekanan darah tinggi persistole dimana tekanan sistoliknya diatas 

140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg  (Brunner & 

Suddarth, 2005). 

Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal 

dan di ukur paling tidak pada tiga kesempatan yang berbeda. 

Secara umum, sesesorang di anggap mengalami hipertensi apabila 

tekanan darahnya lebih tinggi dari 140/90 mmHg. (Ardiansyah, 

2012). 

2.4.2 Klasifikasi  

1) Klasifikasi Berdasarkan Etiologi 

a. Hipertensi Esensial (Primer) 

merupakan 90% dari kasus penderita hipertensi. 

Dimana sampai saat ini belum diketahui penyebabnya 

secara pasti. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam 

terjadinya hipertensi esensial, seperti : faktor genetic, stress 

dan psikologis, serta factor lingkungan dan diet ( 

peningkatan penggunaan garam dan berkurangnya asupan 

kalium atau kalsium). Peningkatan tekanan darah tidak 

jarang merupakan satu-satunya tanda hipertensi primer. 
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Umumnya gejala baru terlihat setelah terjadi komplikasi 

pada organ target seperti ginjal, mata, otak jantung. 

b. Hipertensi Sekunder 

Pada hipertensi sekunder penyebab dan patofisiologinya 

dapat dketahui dengan jelas sehingga lebih mudah untuk 

dikendalikan dengan obat-obatan. Penyebab hipertensi 

sekunder di antaranya berupa kelainan ginjal seperti tumor, 

diabetes, kelainan adrenal, kelainan aorta, kelainan endokrin 

lainnya seperti obesitas, resistensi insulin, hipertiroidisme, 

dan  pemakaian obat-obatan seperti kontrasepsi oral dan 

kortikosteroid. 

2) Klasifikasi Berdasarkan Derajat Hipertensi 

Tabel 2.1 Klasifikasi hipertensi menurut WHO 

Kategori Sistol (mmHg) Diastol (mmHg) 

Optimal <120 <80 

Normal <130 >85 

Tingkat I (Hipertensi Ringan) 140-159 90-99 

Sub Grup : pembatasan 140-149 90-94 

Tingkat II (Hipertensi Sedang) 160-179 100-109 

Tingkat III (Hipertensi Berat) ≥180 ≥110 

Hipertensi systole terisolasi ≥140 ≥90 
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Tabel 2.2 Klasifikasi tekanan darah menurut JNC VIII 

Kategori Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

Normal <120 <80 

Prahipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi Stadium I 140-159 90-99 

Hipertensi Stadium II ≥160 ≥100 

 

2.4.3 Etiologi 

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya 

hipertensi (Sutanto, 2010). 

1) Genetika (Keturunan) 

Apabila riwayat hipertensi didapat pada kedua orang tua 

maka dugaan terjadinya hipertensi primer pada seseorang akan 

cukup besar. Hal ini terjadinya karena pewarisan sifat melalui 

gen. Pengaruh genetika ini terjadi pula pada anak kembar yang 

lahir dari satu sel telur. Jika salah satu dari anak kembar 

tersebut adalah penderita hipertensi maka akan di alami juga 

oleh anak kembar yang lain. Faktor keturunan dan gaya hidup 

yang tidak sehat dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. 

Menurut sebagian ahli kesehatan, sebagian besar kasus 

hipertensi saat ini di pengaruhi oleh faktor keturunan. 

Dari 10 orang penderita hipertensi, 90 persen di antaranya 

terjadi karena mereka memiliki bakat atau gen yang membawa 

munculnya hipertensi. Meski demikian, gen tersebut dapat 
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menjadikan anda sebagai penderita hipertensi karena ada faktor 

pemicu eksternal yang lain.  

2) Obesitas 

Obesitas atau kegemukan juga merupakan salah satu faktor 

resiko timbulnya hipertensi. Obesitas merupakan ciri dari 

populasi penderita hipertensi. Curah jantung dan sirkulasi 

volume darah penderita hipertensi yang obesitas lebih tinggi 

dari penderita hipertensi yang tidak mengalami obesitas.  

3) Stres Lingkungan  

Jika anda dalam keadaan setress  maka terjadi respons sel-

sel saraf yang mengakibatkan kelainan pengeluaran atau 

pengangkutan natrium. Hubungan antara stres dengan 

hipertensi di duga melalui aktivitas saraf simpatis( saraf yang 

bekerja ketika anda beraktivitas) yang dapat meningkatkan 

tekanan darah secara bertahap. Stres yang berkepanjangan 

dapat mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Hal 

tersebut belum terbukti secara pasti, namun pada binatang 

percobaan yang di berikan stres memicu bintang tersebut 

menjadi hipertensi. 

4) Jenis Kelamin (Gender) 

Kaum laki-laki di daerah perkotaan lebih banyak 

mengalami kemungkinan menderita hipertensi di banding kaum 

perempuan. Namun bila di tinjau dari segi perbandingan antara 

perempuan dan laki-laki, secara umum kaum perempuan masih 
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lebih banyak menderita hipertensi di banding laki-laki. 

Hipertensi berdasarkan gender ini dapat pula di pengaruhi oleh 

faktor psikologis. Wanita seringkali mengadopsi perilaku tidak 

sehat seperti merokok dan pola makan yang tidak seimbang 

sehingga menyebabkan kelebihan berat badan, depresi, dan 

rendahya status pekerjaan. Sedangkan pada kaum pria, 

hipertensi lebih berkaitan erat dengan pekerjaan seperti 

perasaan kurang nyaman terhadap pekerjaan dan 

pengangguran.  

5) Usia  

Semakin bertambahnya usia, kemungkinan seseorang 

menderita hipertensi juga semakin besar. Penyakit hipertensi 

merupakan penyakit yang timbul akibat adanya interaksi dari 

berbagai faktor risiko yang dimiliki seseorang. Berbagai 

penelitian telah menemukan hubungan antara berbagai faktor 

resiko terhadap timbulnya hipertensi. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, ternyata prevalensi (angka kejadian) 

hipertensi meningkat dengan bertambahnya usia. 

6) Asupan Garam  

Sebagian masyarakat kita sering menghubungkan antara 

konsumsi garam berlebihan dengan kemungkinan menderita 

hipertensi. Garam merupakan hal yang sangat penting pada 

mekanisme timbulnya hipertensi. Pengaruh asupan garam 
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terhadap hipertensi adalah melalu peningkatan volume plasma 

atau cairan tubuh dan tekanan darah. 

7) Gaya Hidup Kurang Sehat 

Walaupun tidak terlalu jelas hubungannya dengan 

hipertensi, namun kebiasaan buruk gaya hidup yang tidak sehat 

juga menjadi sebab peningkatan tekanan darah. Faktor-faktor 

yang menyebabkan timbulnya gangguan atau kerusakan pada 

pembuluh darah turut berperan terhadap munculnya penyakit 

hipertensi. Faktor-faktor tersebut antara lain merokok, asupan 

asam lemak jenuh, dan tingginya kolesterol dalam darah. Selain 

faktor-faktor tersebut, faktor lain yang mmpengaruhi terjadinya 

hipertensi antara lain alkohol, gangguan mekanisme natrium 

yang mengatur jumlah cairan tubuh, dan faktor hormon yang 

mempengaruhi tekanan darah. 

8) Obat-Obatan  

Obat pencegah kehamilan, steroid, dan obat anti infeksi 

dapat meningkatkan tekanan darah. Beberapa jenis obat dapat 

menaikan kadar insulin. Dalam kadar tinggi, insulin dapat 

mengakibatkan tekanan darah meningkat. Penggunaan obat-

obatan tersebut dalam jangka waktu yang panjang 

mengakibatkan tekanan darah naik secara permanen yang 

merupakan ciri khas penderita hipertensi. 
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2.4.4 Patofisiologi 

Brunner & Suddarth (2005) menyatakan, kepastian mengenai 

patofisiologi hipertensi masih dipengaruhi ketidakpastian. 

Sejumlah kecil pasien (antara 2% dan 5%) memilik penyalit dasar 

ginjal atau adrenal yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. 

Namun, masih belum ada penyebab tunggal yang dapat 

diidentifikasi dan kondisi inilah yang disebut sebagai “hipertensi 

esensial”. Sejumlah mekanisme fisiologi terlibat dalam pengturan 

tekanan darah normal, yang kemudian dapat turut berperan dalam 

terjadiny hipertensi esensial. 

Beberapa faktor yang saling berhubungan mungkin juga turut 

serta menyebabkan peningkatan tekanan darah pada pasien 

hipertensif, dan peran mereka bebeda pada setiap individu. Di 

antara factor-faktor yang telah dipelajari secara intensif adalah 

asupan garam, obesitas dan resistensi insulin, system rennin-

angiotensin, dan system saraf simpatis. Pada beberapa tahun 

belakangan, factor lainnya telah dievaluasi, termasuk genetic, 

disfungsi endotel (yang tampak pada perubahan endotelin dan 

nitratoksida). 

Mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh 

darah terletak di pusat vasomotor, pada medulla di otak. Dari pusat 

vasomotor ini bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke 

bawah ke korda spinalis dan keluar dari kolumna medulla spinalis 

ke ganglia simatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat 



32 

 

vasomotor dihantarkan dalam bentuk implus yang bergerak ke 

bawah melalui saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, 

neuron pregaglion melepaskan aetilkolin, yang akan merangsang 

serabut saraf paksa ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan 

dilepaskannya norepinefrin mengakibatkan kontriksi pembuluh 

darah. Beragai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat 

mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang 

vasokontriktor. Individu dengan hipertensi sangat sensitive 

terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan jelas 

mengapa hal tersebut bisa terjadi. 

Pada saat bersamaan dimana system saraf simpatis merangsang 

pembuluh darah sebagai respon rangsangan emosi, kelenjar adrenal 

juga terangsang mengakibatkan tambahan aktivitas vasokontriksi. 

Medulla adrenal mengsekresi epinefrin yang menyebabkan 

vasokontriksi. Korteks adrenal mengsekresi kortisol dan steroid 

lainnya, yang dapat memperkuat respon vasokontriktor pembuluh 

darah. Vasokontriksi yang mengakibatkan penurunan aliran darah 

ke ginjal, menyebabkan pelepasan rennin. Rennin merangsang 

pembentukan angiostensin I yang kemudian diubah menjadi 

agiontensin II, suatu vasokontriktor kuat, yang pada gilirannya 

merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormone ini 

menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, 

menyebabkan peningkatan volume intravaskuler. Semua factor 

tersebut cenderung pencetus keadaan hipertensi. 
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Perubahan struktural dan fungsional pada system pembuluh 

darah perifer bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah 

yang terjadi pada lanjut usia. Perubahan tersebut meliputi 

aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan penurunan 

dalam relaksasi otot polos pembuluh darah, yang pada gilirannya 

menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh 

darah. Konsekuensinya aorta dan arteri besar berkurang 

kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang 

dipompa oleh jantung (volume sekuncup), mengakibatkan 

penurunan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer. 

2.4.5 Manifestasi Klinis 

Pada pemeriksaan fisik, tidak di jumpai kelainan apapun selain 

tekanan darah yang tinggi, tetapi dapat pula dtemukan pada retina, 

seperti perdarahan, eksudat (kumplan cairan), penyempitan 

pembuluh darah, dan pada kasus berat, edema pupil (edema pada 

diskus optikus). 

Individu yang menderita hipertensi kadang tidak menampakkan 

gejala sampai bertahun-tahun. Gejaa bila ada menunjukkan adanya 

kerusakn vaskuler, dengan manifestasi yang khas sesuai system 

organ yang divaskularisasi oleh pembuluh darah bersangkutan. 

Perubahan patologis pada ginjal dapat bermanifestasi sebagai 

nokturia (peningkatan urinasi pada malam hari) dan azetoma 

(peningkatan nitrogen urea dan (BUN) dan kreatinin). Keterlibatan 

pembuluh darah otak dapat menimbulkan stroke atau serangan 
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iskemik transien yan bermnifestasi sebagai paralysis sementara 

pada suatu hemiplegia atau gangguan tajam penglihatan 

Corwin (2000) menyebutkan bahwa sebagian besar gejala 

klinis timbul  

a. Nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan 

muntah, akibat peningkatan tekanan darah intrakarnial. 

b. Penglihatan kabur akibat kerusakan retina akibat hipertensi. 

c. Ayunan langkah yang tidak mantap karena kerusakan susunan 

saraf pusat. 

d. Nokturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi 

glomerolus. 

e. Edema dependen dan pembengkakan akibat peningkatan 

tekanan kapiler 

2.4.6 Faktor Resiko 

faktor resiko pemicu Hipertensi menurut Dalimartha Dkk, (2008) 

di bagi menjadi dua yaitu : 

1) Faktor yang tidak dapat di kontrol 

a) Keturunan  

Sekitar 70-80% enderita hipertensi esensial di 

temukan riwayat hipertensi di dalam keluarga. Apabila 

riwayat hipertensi di dapatkan pada kedua orang tua maka 

dugaan hipertensi esensial lebih besar. 
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b) Jenis kelamin 

Hipertensi lebih mudah menyerang kaum laki-laki 

daripada perempuan. Hal itu kemungkinan karena laki-laki 

banyak memiliki faktor pendorong terjadinya hipertensi. 

Seperti stres, kelelahan, dan makan tidak terkontrol. 

c) Umur 

Pada umumnya, hipertensi menyerang pria pada 

usia di atas 31 tahun, sedangkan pada wanita terjadi setelah 

usia 45 tahun (menopouse). (Dalimartha, 2008). 

2) Faktor yang dapat di kontrol 

a) Kegemukan  

Berdasarkan penyelidikan, kegemukan merupakan 

ciri khasdari populasi hipertensi. Telah di buktikan pula 

bahwa faktor ini mempunyai kaitan erat dengan terjadinya 

hipertensi di kemudian hari. 

b) Konsumsi garam berlebihan 

Garam mempunyai sifat menahan air. Konsumsi 

garam yang berlebihan dengan sendirinya akan menaikan 

tekanan darah.  

c) Kurang olahraga  

Olahraga isotonik, seperti bersepedah, jogging, dan 

aerobik yang teratur dapat memperlancar peredarah darah 

sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Orang yang 
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kurang aktif dalam berolahraga pada umumnya cenderung 

mengalami kegemukan. 

d) Merokok dan konsumsi alkohol 

Hipertensi juga di rangsang oleh adanya nikotin 

dalam batang rokok yang di hisap seseorang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nikotin dapat meningkatkan 

penggumpalan darah dalam pembuluh darah. (Purnama, 

2008). 

2.4.7 Komplikasi Hipertensi 

Komplikasi hipertensi terdiri dari stroke, infark miokardium 

dan kerusakan ginjal menurut Triyanto (2014).  

1) Stroke 

Stroke dapat timbul akibat perdarahan tekanan tinggi di 

otak,atau akibat emboli yang terlepas dari pembuluh non otak 

yang terpajan tekanan tinggi. Stroke dapat terjadi pada 

hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang memperdarahi otak 

mengalami hipertropi dan meneba,sehingga aliran darah ke 

daerah-daerah yang diperdarahinya berkurang. Arteri-arteri otak 

yang mengalami arterosklerosis dapat menjadi lemah,sehingga 

meningkatkan kemungkinan terbentuknya aneurisma. Gejala 

terkena stroke adalah sakit kepala secara tiba-tiba,seperti,orang 

bingung,salah satu bagian tubuh terasa lemas atau sulit 

digerakan (misalnya wajah,mulut,lengan terasa kaku,tidak dapat 



37 

 

berbicara secara jelas) serta tidak sadarkan diri secara medadak. 

(Artini Dkk, 2014). 

2) Infark Miokardium 

Infark miokard dapat terjadi apabila arteri koroner yang 

arterosklerosis tidak dapat menyuplai cukup oksigen ke 

miokardium atau apabila terbentuk trombus yang menghambat 

aliran darah melalui pembuluh darah tersebut. Hipertensi kronik 

dan hipertensi ventrikel, maka kebutuhan oksigen miokardium 

mungkin tidak dapat terpenuhi dan dapat terjadi iskemia jantung 

yang menyebabkan infark. Demikian juga hipertropi ventrikel 

dapat menimbulkan perubahan-perubahan waktu hantaran listrik 

melintasi ventrikel sehingga terjadi distritmia, hipoksia jantung, 

dan peningkatan resiko pembentukan bekuan (Corwin, 2008). 

3) Kerusakan Ginjal 

Gagal ginjal dapat terjadi karena kerusakan progresif akibat 

tekanan tinggi pada kapiler–kapiler ginjal,glomerolus,darah 

akan mengalir keunit-unit fungsional ginjal,nefron akan 

terganggu dan dapat berlanjut menjadi hipoksia dan kematian. 

Dengan rusaknya membran glomerolus,protein akan keluar 

melalui urin sehingga tekanan osmotik koloid plasma 

berkurang,menyebabkan edema yang sering di jumpai pada 

hipertensi kronik. 

Ketidakmampuan jantung dalam memompa darah yang 

kembalinya kejantung dengan cepat mengakibatkan cairan 
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terkumpul di paru,kaki dan jaringan lain sering disebut edema. 

Cairan di dalam paru-paru menyebabkan sesak nafas,timbunan 

cairan di tungkai menyebabkan kaki bengkak atau sering di 

katakan edema. Ensefalopati dapat terjadi terutama pada 

hipertensi maligna (hipertensi yang cepat). Tekanan yang tinggi 

pada kelainan ini menyebabkan peningkatan tekanan kapiler dan 

mendorongcairan ke dalam ruang intertisium di seluruh susunan 

saraf pusat. Neuron-neuron di sekitarnya kolap dan terjadi 

koma.  

paru,kaki dan jaringan lain sering disebut edema. Cairan di 

dalam paru-paru menyebabkan sesak nafas,timbunan cairan di 

tungkai menyebabkan kaki bengkak atau sering di katakan 

edema. Ensefalopati dapat terjadi terutama pada hipertensi 

maligna (hipertensi yang cepat). Tekanan yang tinggi pada 

kelainan ini menyebabkan peningkatan tekanan kapiler dan 

mendorongcairan ke dalam ruang intertisium di seluruh susunan 

saraf pusat. Neuron-neuron di sekitarnya kolap dan terjadi koma 

(corwin, 2008). 

2.4.8 Penatalaksaan Hipertensi 

Dalam penatalaksanaan hipertensi bertujuan untuk 

menghentikan kelanjutan kenaikan tekanan darah yang 

menyebabkan komplikasi. Untuk komplikasi hipertensi seperti 

stroke, gagal jantung, gagal ginjal dan kerusakan otak faktor 

utamanya adalah riwayat hipertensi dan di sertai faktor penyebab 



39 

 

hipertensi seperti merokok, pola makan yang tidak sehat dan tidak 

seimbang, konsumsi alkohol dan lain sebagainya. Sehingga dengan 

penatalaksanaan sedini mungkin akan mengurangi kemungkinan 

terjadinya komplikasi.  

Penatalaksanaanya antara lain : 

Pengobatan farmakologi menurut Ardiansyah (2012) 

1) Terapi obat pada penderita hipertensi di mulai dengan salah 

satu  obat berikut: 

a) Hidroklorotiazid (HCT) 12,5-25 mg perhari dengan dosis 

tunggal pada pagi hari (pada hipertensi dalam kehamilan, hanya 

di gunakan bila di sertai hemokonsentrasi/udem paru). 

Efek samping : Anoreksia, penurunan nafsu makan, iritasi 

lambung, diare, demam, gangguan tidur dan depresi 

b) Reserpin 0,1-0,25 mg sehari sebagai dosis tunggal.  

Efek samping : Depresi akibat dosis yang terlalu tinggi, atau 

akibat akumulasi dari penggunaan setiap hari dengan jangka 

waktu yang lama (waktu paruhnya 1-2 minggu). 

c) Propanolol mulai dari 10 mg dua kali sehari yang dapat di 

naikkan 20mg dua kali sehari (kontraindikasi untuk penderita 

asma). 

Efek samping : Mual, muntah, distres, gangguan fungsi 

seksual, impotensi, alopesia, mata kering, alergi. 
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d) Kaptropil 12,5-25 mg sebanyak dua sampai tiga kali sehari 

(kontraindikasi pada kehamilan selama janin hidup dan 

penderita asma). 

Efek samping : Ruam pada kulit, gatal, angioedema di mata, 

proteinuria, neutropenia, anemia, trombositopenia, gangguan 

rasa sementara (Junaedi, 2009). 

e) Nifedipin mulai dari 5 mg dua kali sehari, bisa di naikkan 10 

mg dua kali sehari.  

Efek samping : Sakit kepala, oedema perifer/bengkak pada 

kaki, takikardi/denyut jangtung cepat, pusing, mua, muntah, 

merah pada muka dan leher, hipotensi (Junaedi, 2009). 

2) Upaya Pencegahan 

a) Diet 

Diet sehat sangat penting di lakukan dalam usaha 

mengontrol tekanan darah dan mengurangi resikompenyakit 

jantung. Tidak ada peraturan yang terlalu ketat. Makan yang 

sehat di mulai dan di akhiri dengan keseimbangan  dan 

keragaman. Menghindari makan dengan kadar garam tinggi 

dan tidak mengonsumsi alkohol adalah termasuk cara diet 

yang sehat (Sutanto, 2010). 

b) Olahraga 

Olahraga atau latihan jasmani secara teratur, terbukti dapat 

menurunkan tekanan darah ke tingkat normal dan menurunkan 

resiko serangan hipertensi 50 persen lebih besar di banding 
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orang yang tidak aktif melakukan olahraga. Salah sesi olahraga 

rata-rata menurunkan tekanan darah 5-7 mmHg, pengaruh 

penurunan tekanan darah ini dapat berlangsung sampai sekitar 

20 jam setelah berolahraga (Sutanto, 2010). 

c) Mengurangi Konsumsi Garam  

Membatasi asupan garam sangat di anjurkan, pembatasan di 

upayakan tidak lebih 1 sendok per hari. Konsumsi makanan 

dengan kadar kalium 95 gram dapat memberikan efek 

penurunan tekanan darah yang ringan. Konsumsi kadar 

kalsium juga harus di pantau untuk mencegah atau mengobati 

hipertensi. Mengonsumsi 2-3 gelas gelas susu skim (40 

mg/hari), atau 115 gram keju rendah natrium dapat memenuhi 

kebutuhan kalsium (Sutanto, 2010). 

d)  Mengonsumsi Makanan Tinggi Serat 

Buah sayur segar mengandung banyak vitamin dan mineral. 

Efektivitas vitamin yang dapat menangkal radikal bebas 

sedangkan mineral kalium secara langsung dapat menurunkan 

tekanan darah (Sutanto, 2010). 

e) Membatasi/ Menghindari Konsumsi Rokok, Alkohol, dan Kopi 

Untuk konsumsi rokok pada pecandun (riwayat 

sebelumnya), mengurangi secara bertahap mulai dari 5 batang 

rokok sampai memberhentikan total. Sama halnya dengan 

alkohol jika pada penderita hipertensi yang mempunyai 

riwayat candu alkohol sebaiknya mengurangi minuman 
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alkohol pada batas maksimal 1 gelas (pada kadar 15% alkohol) 

sampai memberhentikan mengkonsumsinya (Sutanto, 2010). 

Selain pembatan pada rokok dan alkohol, untuk penderita 

hipertensi juga di anjurkan agar tidak mengkonsumsi kopi, 

karena zat kaffein yang ada pada kopi justrun akan 

meningkatkan detak jantung sehingga akan menaikan tekanan 

darah. Sehingga untuk penderita hipertensi sebaiknya di 

kurangi konsentrat kopi yang di konsumsi mulai dari <2 

sendokteh setiap hari sampai tidak mengkonsumsi lagi 

(Sutanto, 2010). 

3) Pengobatan Herbal 

a) Manggis 

Manggis salah satu bagian dari buah yang dapat mengatasi 

hipertensi, kulit dari manggis yang di padukan dengan daun 

sirsak dapat di jadikan ramuan herbal punurun tekanan darah 

tinggi. Ramuan tersebut memiliki manfaat untuk memperkuat 

dinding pembuluh darah serta menurunkan radang. Kandungan 

kaliumnya juga dapat membantu menurunkan tekanan darah 

(Amor, 2014). 

b) Daun Sirsak 

Daun sirsak juga memiliki peranan sebagai ramuan herbal 

penurunan tekanan darah tinggi, selain dapat mengobati 

penyakit darah tinggi dari dalam, banyak penelitian 

menunjukkan bahwa daun dan kulit batang dari pohon sirsak 
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bermanfaat untuk menurunkan hipertensi dan pelebaran pada 

pembuluh darah  (Amor, 2014).  

c) Teh Hitam 

Ramuan herbal penurun tekanan darah tinggi lainnya adalah 

teh hitam. Ramuan ini cukup ampuh untuk di jadikan obat 

darah tinggi (Amor, 2014). 

d)  Mengkudu 

Mengkudu sangat banyak di gunakan untuk ramuan herbal 

penurun tekanan darah tinggi. Selain untuk ramuan darah 

tinggi, mengkudu juga dapat di gunakan sebagai obat berbagai 

penyakit yang lainnya (Amor, 2014). 

e) Sambiloto 

Sambiloto memiliki zat pahit deoksi-andrografolida, neo-

andrografoida dan banyak kandungan alami lainnya untuk 

mengobati tekanan darah tinggi (Amor, 2014). 

 


