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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengetahuan 

2.1.1 Definisi Pengetahuan  

 Pengetahuan kenyataannya adalah segala sesuatu yang diketahui manusia 

mengenai suatu objek tertentu yang merupakan aset kekayaan mental yang 

diperoleh melalui pengalaman yang nyata. Pengetahuan merupakan hasil dari 

proses penglihatan, pendengaran, rasa, raba, dan penciuman. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan hal yang mendasar dalam proses pembentukan tindakan 

sesorang (Darmawan & Fadjarajani, 2016). 

 

2.1.2 Tingkat Pengetahuan 

Menurut Notoatmojo ada 6 tingkatan pengetahuan seseorang, yakni sebagai 

berikut : 

a. Tahu (Know)  

Tahu didefinisikan sebagai mengingat beberapa materi yang sudah 

dipelajari. Mencakup apa yang dipelajari dan yang diterima 

sebelumnya dari beberapa materi tersebut.  

b. Memahami (Comprehension)  

Memahami didefinisikan sebagai suatu kepiawaian untuk 

menjelaskan secara benar tentang suatu obyek yang diketahui dan 

dapat mempraktikan materi tersebut secara benar. 

c. Aplikasi (Aplication)  

Aplikasi didefinisikan sebagai kompetensi untuk mengaplikasikan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang berbeda. 

d. Analisis
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Analis merupakan suatu keahlian dalam menjelaskan materi atau 

suatu obyek kedalam komponen‐komponen yang terdapat dalam 

suatu masalah. 

e. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis merupakan kemampuan dalam mengaitkan atau merangkum 

formulasi yang ada menjadi baru. 

f. Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap 

suatu materi atau obyek . 

(Kawi, Nurhayati, & Dahlan, 2017). 

 

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan  

Pengalaman individu yang berkaitan dengan usia, semakin matang usia 

individu maka semakin banyak pula pengalaman hidup yang dimilikinya serta 

lebih mudah menerima perubahan perilaku, karena usia ini merupakan usia yang 

paling produktif dan umur paling ideal dalam melakukan peningkatan kesehatan. 

Semakin  cukup  umur  individu, tingkat  kematangan  dan  kekuatan  individu 

akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Selain itu, pengalaman pribadi 

digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang 

kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang   

dihadapi pada masa lalu, selain itu bertambahnya usia seseorang dapat 

berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang diperoleh (Kadir, Fatimah, & 

Nadia, 2014). 

 

2.1.4 Cara memperoleh pengetahuan 

Pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan  atau  pengamatan  serta 

informasi  yang didapat seseorang. Melalui pengetahuan manusia dapat 

melakukan perubahan – perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya 
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berkembang. Semua aktivitas yang dilakukan  para  penderita hipertensi dalam 

penatalaksanaan hipertensi merupakan hasil yang diperoleh dari pendidikan. 

Pengetahuan yang tinggi akan berpengaruh  pada status kesehatan seseorang 

(Kadir, Fatimah, & Nadia, 2014). 

 

2.1.5 Cara mengukur pengetahuan 

Mengukur pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat 

kita sesuaikan dengan tingkatan pengetahuan responden (Heri D. J. Maulana S. , 

2009). 

 

2.2 Hipertensi 

2.2.1Definisi Hipertensi 

 Hipertensi merupakan keadaan ketika pembuluh darah mengalami 

peningkatan tekanan yang terus menerus. Semakin tinggi tekanan darah, maka 

semakin keras jantung harus memompa darah (Tjokroprawito, Effendi, Santoso, 

Soegiarto, & Setiawan, 2015). Menurut (World Health Organization, 2019) 

hipertensi adalah kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah ke dinding-dinding 

arteri tubuh, pembuluh darah utama dalam tubuh. Hipertensi adalah ketika teknan 

darah terlalu tinggi dengan tekanan sistolik ≥140 dan diastolik ≥90. 

 Hipertensi merupakan tekanan darah persisten dengan tekanan sistolik di 

atas 140 mmHg dan diastolik diatas 90 mmHg. Hipertensi diklasifikasikan 

menjadi empat tingkatan yaitu, tekanan darah normal : tekanan darah sitolik < 120 

mmHg dan tekanan darah diastolik < 80 mmHg, pre-hipertensi  tekanan darah 

sistolik 120-139 mmHg dan tekanan darah diastolik 80-89 mmHg, hipertensi 

derajat 1 tekanan darah sitolik 140-159 mmHg dan tekanan darah diastolik 90-99 

mmHg, yang terakhir hipertensi derajat 2 yaitu tekanan darah sistolik >160 dan 

tekanan darah diastoliknya > 100 mmHg (Wiharja, et al., 2016). 
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2.2.2 Etiologi 

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi 2, yaitu : 

a. Hipertensi primer (esensial), penyebab hipertensi tidak diketahui (90-95 % 

pasien) 

b. Hipertensi sekunder 

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan hipertensi sekunder, yaitu : 

1. Gangguan ginjal 

a. Renal parenchymal disease : infeksi, inflamasi, perubahan 

struktur serta fungsi ginjal 

b. Renovaskular disease : atherosklerosis / fibrosis displasia 

(pertumbuhan abnormal jaringan fibrosis) 

2. Gangguan endokrin 

a. Disfungsi medula adrenal / korteks adrenal 

b. Overload aldosteron 

3. Kontrasepsi hormonal (estrogen), estrogen menyebabkan hipertensi 

melalui mekanisme renin-aldosteron-mediated volume expansion 

4. Kehamilan : preeklamsia dan eklamsia 

5. Co-arctation of the aorta 

6. Gangguan neurologi 

Sleep apnea, peningkatan tekanan intracranial, gangguan afektik, 

spinal cordinjury, disregulasi barorefleks 

7. Intravascular volume overload 

8. Merokok  

(Udjianti, 2011) 

Faktor Resiko Hipertensi 

1. Tidak dapat dimodifikasi 

a. Jenis kelamin 

Laki-laki mempunyai resiko lebih tinggi untuk menderita 

hipertensi lebih awal. Laki-laki juga mempunyai resiko yang lebih 

besar terhadap morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. Laki-laki 

obesitas mempunyai resiko hipertensi lebih besar dibandingkan dengan 
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perempuan. Namun pada usia tua, resiko hipertensi meningkat tajam 

pada perempuan. 

b. Usia  

Hipertensi akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur 

seseorang. Usia mempengaruhi perubahan struktur pembuluh darah, 

penyempitan lumen, dinding pembuluh darah menjadi kaku dan 

kurang elastis. Rentang usia laki-laki menderita darah tinggi adalah 

lebih dari 45 tahun, sedangkan perempuan umur lebih dari 55 tahun 

c. Genetik  

Individu yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat 

hipertensi memiliki faktor resiko untuk menderita hipertensi 2 kali 

lebih besar dari pada individu yang tidak mempunyai keluarga dengan 

riwayat hipertensi. Faktor genetik juga dapat berkaitan dengan 

metabolisme pengaturan natrium dan renin membran sel.  

d. Ras  

Resiko hipertensi lebih banyak terjadi pada orang berkulit hitam 

daripada yang berkulit putih. Belum diketahui secara pasti 

penyebanya, tetapi pada orang berkulit hitam ditemukan kadar renin 

yang lebih rendah dan sensivitas terhadap vasopresin yang lebih besar.  

(Sari Y. N., 2017). 

2. Dapat dimodifikasi 

a. Pendidikan 

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin baik 

pengetahuannya tentang hipertensi. Hal tersebut dikarenakan orang 

yang berpendidikan tinggi mempunyai informasi kesehatan termasuk 

hipertensi dan lebih mudah menerima gaya hidup sehat seperti diet 

sehat, olah raga, dan memelihara berat badan ideal. 

b. Keseimbangan hormonal  

Hipertensi terkait keseimbangan hormonal terjadi pada penggunaan 

alat kontrasepsi hormonal seperti pil KB. Hipertensi terjadi karena 

adanya aktivitas renin angiotensin aldosteron yang muncul pada saat 

menggunakan alat kontrasepsi seperti pil KB. Meningkatnya kadar 
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angiotensin akan merangsang sistem aldosteron yang akan 

menimbulkan retensi natrium. 

c. Diet garam (natrium) 

Asupan garam yang berlebihan dapat menyebabkan kenaikan 

tekanan darah. Garam mengandung natrium yang dapat menarik cairan 

di luar sel agar tidak dikeluarkan sehingga menyebabkan penumpukan 

cairan dalam tubuh, hal tersebut yang menyebabkan hipertensi. 

d. Obesitas  

Obesitas, merupakan masalah kesehatan di dunia dan telah 

diidentifikasi sebagai faktor resiko hipertensi. Individu obesitas 

mengalami peningkatan kadar lemak dalam darah yang menyebabkan 

penyempitan pembuluh darah. Penyempitan diakibatkan adanya plak 

ateromosa yang mengakibatkan jantung bekerja keras dalam 

memompa darah keseluruh tubuh, hal inilah yang menyebabkan 

tekanan darah naik. 

e. Rokok  

Rokok menghasilkan nikotin dan karbon monoksida, suatu 

vasokonstriktor paten yang menyebabkan hipertensi. Merokok 

meningkatkan tekanan darah melalui peningkatan norepinefrin plasma 

dari saraf simpatik. Setiap batang rokok dapat meningkatkan tekanan 

darah 7/4 mmHg. Perokok pasif dapat meningkatkan 30% resiko 

penyakit kardiovaskular dibandingkan dengan peningkatan 80% pada 

perokok aktif. 

f. Kopi (kafein) dan Alkohol 

Kopi dapat meningkatkan tekanan darah dengan memblok reseptor 

vasodilatasi adenosin dan meningkatkan norepinefrin plasma. Minum 

≥ 3 gelas kopi akan meningkatkan tekanan darah secara akut dengan 

variasi yang luas antara individu dari 3/4 mmHg sampai 15/13 mmHg. 

Tekanan darah akan mencapai puncak dalam satu jam dan kembali ke 

tekanan dasar setelah empat jam. Alkohol dapat meningkatkan tekanan 

darah karena adanya peningkatan kortisol, volume sel darah merah dan 
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kekentalan volume sel darah merah yang mengakibatkan hipertensi 

(Sari Y. N., 2017). 

2.2.3 Manifestasi klinis 

Pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala yang 

spesifik. Umumnya gejala yang dikeluhkan berkaitan dengan : 

1. Peningkatan tekanan darah : pusing, detak jantung cepat, mudah lelah, 

sakit kepala, paling sering di daerah occipital dan dikeluhkan pada saat 

bangun pagi, selanjutnya berkurang secara spontan setelah beberapa jam. 

2. Gangguan vaskular : mimisan, ada darah dalam urin, penglihatan kabur, 

angina pectoris, sesak karena gagal jantung 

3. Penyakit yang mendasari : pada hiperaldosteronisme pimer didapatkan 

polidipsi,poliuria,hipokalemia,peningkatan berat badan, dan emosi labil 

(Tjokroprawito, Effendi, Santoso, Soegiarto, & Setiawan, 2015). 

 

2.3 Pola DietPenderita Hipertensi 

2.3.1 Pengertian Diet 

Menurut (Nugraha, Sugianto, & Prasetyo, 2015) diet atau pengaturan 

makanan atau membatasi makanan merupakan penyesuaian jumlah dan jenis 

makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dari hari ke hari. Diet 

juga bisa diartikan sebagai perpaduan berbagai jenis makanan yang memiliki 

nilai gizi yang baik sebagai proses penyembuhan berbagai macam penyakit. 

Selain itu diet merupakan modifikasi teknik pengolahan sehingga hidangan 

tersebut bisa dinikmati tanpa adanya risiko terhadap efek kesehatan yang 

lain. 

 

2.3.2 Diet pada Penderita Hipertensi 

a. Penurunan berat badan 

  Konsep penurunan berat badan baik pagi penderita hipertensi 

dikarenakan obesitas dapat mempengaruhi komposisi tubuh sehingga 
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merusak dan memodifikasi aspek organ. Organ utama yang merasakan beban 

paling berat dari obesitas adalah jantung. Obesitas sendiri merupakan suatu 

keadaan dimana energi intake lebih besar dibanding energi output. Pada 

dasarnya mekanisme terjadinya obesitas yaitu pemasukan kalori melebihi 

pemakaian kalori untuk memelihara dan pemulihan kesehatan yang 

berlangsung lama. Kelebihan kaloritersebut akan disimpan dalam bentuk 

lemak, yang lama kelamaan akan mengakibatkan kegemukan (Budiarso, 

Budiarso, Ottay, & Pontoh, 2018). Penurunan berat badan memerlukan 

pedoman yang menyarankan modifikasi gaya hidup yang dalam yang 

bertujuan untuk mengurangi berat badan, sehingga mengkonsumsi diet 

rendah kalori dengan total 500-1.500 ata 500-1.200 kalori untuk pria maupun 

wanita. Aktivitas fisik sedang dan konstan serta tidur malam yang memadai 

juga dianjurkan dalam proses penurunan berat badan (Jiang, Lu, Zong, Ruan, 

& Liu, 2016). 

b. Diet DASH 

  DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) merupakan 

rekomendasi diet untuk mencegah dan mengatasi hipertensi. Diet yang kaya 

akan buah-buahan, sayuran, dan produk susu rendah lemak bersama dengan 

lemak jenuh dan total, telah ditemukan untuk menurunkan tekanan darah 

secara signifikan. DASH telah mendiskripsikan rencana pengaturan makanan 

tidak lebih dari 2000 kkal/hari, jumlah porsi pengaturan makan bisa 

dimodifikasi tergantung kebutuhan energi tiap individu. Penurunan tekanan 

darah akan lebih signifikan ketika DASH dikombinasikan dengan pembatasan 

asupan natrium ± 1500 mg/hari (Grodner, Roth, & Walkingshaw, 2012). 
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Berikut merupakan pola makan menurut DASH 

DASH DIET PATTERN 

Kelompok 

makanan 

Sajian harian Ukuran sajian Contoh dan 

catatan 

DASH signifikan 

untuk pola diet 

Produk biji-

bijian 

7-8 1 lembar roti 

1 ons sereal 

½ cangkir 

nasi, pasta 

atau sereal 

Roti gandum, 

sereal, bubur 

jagung, 

oatmeal 

Sumber utama 

energi dan serat 

Sayur-sayuran 4-5 1 cangkir 

sayuran 

mentah, ½ 

cangkir 

sayuran 

masak, 6 ons 

jus sayuran 

Tomat, 

kentang, 

wortel, kacang 

polong, labu, 

brokoli, lobak, 

kangkung, ubi, 

kacang, bayam 

Sumber kaya 

potasium, 

magnesium, dan 

serat 

Buah-buahan 4-5 6 ons jus 

buah, 1 buah 

berukuran 

sedang, ¼ 

cangkir buah 

kering, ½ 

cangkir buah 

segar, beku 

atau kalengan 

Aprikot, 

pisang, anggur, 

kurma, jeruk, 

jus jeruk, 

strawberry, 

mangga, 

melon, nanas, 

jeruk keprok, 

persik, kismis 

Sumber penting 

potasium, 

magnesium dan 

serat 

Makanan atau 

susu rendah 

lemak 

2-3 8 ons susu, 1 

cangkir 

yogurt, ½ ons 

keju 

Susu tanpa 

lemak atau 1% 

lemak, susu 

rendah lemak 

atau susu 

rendah lemak, 

yogurt tanpa 

Sumber utama 

kalsium dan 

protein 
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lemak, keju 

mozzarella, 

keju tanpa 

lemak 

Daging, 

uanggas, dan 

ikan 

≥ 2 3 ons daging 

matang, 

unggas atau 

ikan 

Pilih daging 

yang tanpa 

lemak, potong 

lemak yang 

terlihat, 

panggang atau 

rebus, buang 

kulit ayam 

Sumber kaya 

protein dan 

magnesium 

Lemak dan 

minyak 

2-3 ½ cangkir 

kacang-

kacangan 

matang, 1 sdt 

margarin 

lembut, 1 sdm 

mayonaise 

rendah lemak 

atau bumbu 

kuah selada, 2 

sdm saus 

salad, 1 sdt 

minyak sayur 

Margarin 

lembut, 

mayonaise 

rendah lemak, 

saus salad, 

minyak sayur 

contohnya 

zaitun jagung, 

kanola 

DASH 

menyarankan 

27% kkal lemak 

dalam atau 

ditambahkan ke 

makanan 

Sesuatu yang 

manis 

5/minggu 1 sdm gula 

1 sdm selai 

½ ons selai 

kacang 

8 ons lemon 

Sirup, gula, 

selai, gelatin 

rasa buah, selai 

buah, es, 

permen 

Sesuatu yang 

manis harus 

rendah lemak 

Kacang-

kacangan , 

4-5/mgg 1 ½ ons atau 

½ ons cangkir 

Almons, filber, 

campuran 

Sumber kaya 

energi, 
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biji-bijian, 

kacang polong 

kacang 

kacangan, ½ 

ons atau 2 sdm 

biji-bijian 

kacang, kacang 

tanah, 

kenari,kacang 

merah 

magnesium, 

potasium, protein 

dan serat 

(Grodner, Roth, & Walkingshaw, 2012) 

c. Tips cara makan DASH 

1) Makan satu atau dua sayuran sehari, ditambah satu porsi saat makan siang 

dan satu lagi saat makan malam 

2) Konsumsi buah atau jus buah untuk cemilan 

3) secara bertahap tingkatkan penggunaan produk susu bebas lemak dan 

rendah lemak hingga tiga porsi sehari. misalnya, minum susu dengan 

makan siang atau makan malam alih-alih soda, teh manis, atau alkohol. 

pilih produk susu rendah lemak (1%) atau bebas lemak (skim) untuk 

mengurangi asupan lemak jenuh, lemak total, kolesterol, dan kkal 

4) baca label makanan untuk mengetahui kandungan lemak yang ada 

5) Batasi daging sampai 6 ons sehari (2 porsi) 

6) Makan dua atau lebih makanan vegetarian (tanpa rasa) setiap minggu 

7) Meningkatkan porsi sayuran, biji-bijian, nasi, pasta dan kacng kering di 

makanan.  

8) Buah-buahan dan makanan rendah lemak dengan rasa yang enak. 

9) Bisa juga dengan memakan makanan ringan seperti kacng tanpa kismis, 

yogurt rendah lemak, popcorn tanpa garam dan mentega, sayuran mentah 

10) Pilih makanan gandum untuk mendapatkan nutrisi tambahan seperti 

mineral dan serat. Misalnya, pilih roti gandumatau sereal gandum 

11) Jika kesulitan mencerna produk susu, coba gunakan pil atau tetes enzim 

laktase untuk dicampur dalam susu 

12) Gunakan sayuran segar, beku atau bebas natrium. 

 

(Grodner, Roth, & Walkingshaw, 2012). 

 

d. Pengaturan makanan 

1. Pembatasan Konsumsi Alkohol 
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 Menurut (Sari, Kaunang, & Ratag, 2019) efek dari alkohol adalah 

meningkatkan keasaman darah dan darah pun menjadi kental yang 

menyebabkan jantung dipaksa bekerja keras untuk mengedarkan darah 

keseluruh tubuh. 

2. Pembatasan Asupan Garam 

 Konsumsi tinggi garam dihubungkan dengan kenaikan kejadian 

stroke dan meningkatnya angka kematian akibat penyakit kardiovaskular. 

Asupan garam kurang dari 3 gram dalam sehari tidak menaikkan tekanan 

darah. Sebaliknya asupan garam lebih dari 20 gram perhari dapat 

menaikkan tekanan darah diatas 140/90 mmHg (Raj, Mei, & Redzuan, 

2016). 
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