
 

8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PROLANIS 

2.1.1 Pengertian  

 Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) adalah suatu pelayanan 

kesehatan yang melibatkan pasien, fasilitas kesehatan dan BPJS kesehatan dengan 

pendekatan proaktif dan pelaksanaan yang terintegrasi dalam rangka mencapai 

pemeliharaan kesehatan peserta BPJS yang menderita penyakit kronis dengan tujuan 

meningkatkan kualitas hidup optimal dan biaya yang efektif dan efisien. Penyakit 

yang dikategorikan dalam PROLANIS yaitu pasien hipertensi dan diabetes mellitus 

tipe 2 (BPJS Kesehatan, 2014).  

 Aktifitas PROLANIS yaitu aktivitas konsultasi medis atau pemberian edukasi 

oleh dokter, Home Visit, Reminder, aktifitas klub, Pemantauan status kesehatan serta 

pelayanan obat secara rutin serta kegiatan senam PROLANIS yang dilakukan dalam 

seminggu sekali. Senam yang termasuk dalam aktivita PROLANIS yaitu senam 

jantung sehat, senam bugar lansia, senam osteoporisis dan senam aerobic low impact. 

Karena peneliti fokus dengan senam jantung sehat maka yang akan dibahas secara 

rinci adalah senam PROLANIS(BPJS Kesehatan, 2014). 

2.2 Senam Jantung Sehat 

2.2.1 Pengertian 

 Senam jantung sehat adalah suatu olahraga yang dibuat dengan 

mengutamakan kemampuan jantung, gerakan otot besar dan gerakan sendi. Selain itu 



9 
 

 

senam ini bertujuan untuk memasukkan supai oksigen sebanyak mungkin. Senam ini 

akan meningkatkan perasaan sehat dan meningkatkan kemampuan seseorang 

mengatasi stres. Keuntungan latihan aerobic yang dilakukan secara teratur adalah 

meningkatkan kadar HDL-C , menurunkan kadar LDL-C , menurunkan tekanan 

darah, megurangi obesitas, berkurangnya frekuensi denyut jantung pada saat istirahat 

dan konsumsi oksigen miokardium (MVO2) serta menurunkan resistensi insulin 

(Mayani, 2015).  

 Menurut penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dengan senam 

jantung sehat atau berolahraga, kebutuhan oksigen dalam sel tubuh akan meningkat 

untuk proses pembentukan energi kemudian akan terjadi peningkatan denyut jantung 

sehingga curah jantung dan isi sekuncup akan bertambah. Dengan demikian akan 

terjadi peningkatan tekanan darah. Setelah beristirahat pembuluh darah akan 

meregang atau berdilatasi dan aliran darah akan turun sementara waktu antara 30-120 

menit dan kemudian tekanan darah akan kembali kembali seperti sebelum senam. 

Mekanisme penurunan tekanan darah setelah melakukan senam atau berolahraga 

adalah karena dengan berolahraga dapat merilekskan pembuluh-pembuluh darah. 

Sehingga dengan terjadinya pelebaran pembuluh darah, tekanan darah akan menurun 

(Mayani, 2015). Senam jantung sehat merupakan salah satu aktifitas fisik atau 

olahraga yang dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. 

 Senam jantung sehat terdiri dari 5 seri, yaitu terdiri dari seri I dimana 

gerakannya menggunakan musik yang pelan dan tidak rumit, seri II dimana gerakan 

yang dilakukan agak cepat tetapi masih sederhana, gerakan III dimana gerakan 

diiringi dengan musik yang lebih cepat dan gerakannya mulai bervariasi. Seri IV dan 

V dimana gerakannya diiringi dengan musik yang semakin cepat dan durasinya lebih 
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lama. Pada usi lanjut biasanya menggunakan seri I,II, dan III. Sedangkan pada remaja 

biasanya menggunakan seri IV dan V (Nurhidayanti, 2018).  

2.2.2 Sistematika Senam Jantung Sehat 

 Senam jantung sehat merupakan senam aerobic yang disusun dengan 

mengutamakan kemampuan jantung, gerakan otot besar dan kelenturan sendi, serta 

upaya untuk memasukkan suplai oksigen sebanyak mungkin yang dapat dilaksanakan 

secara mudah, murah, meriah, massal dan sangat bermanfaat serta aman. Tujuan inti 

dari senam jantung sehat adalah untuk menyehatkan jantung, menginduksikan 

hormon stres, memperbaiki denyut nadi, menurunkan tekanan sistolik dan diastolik 

(Made Ayu, 2013).  

 Dengan mengikuti senam jantung sehat maka kekuatan fisik akan menjadi 

lebih bugar. Kebugaran fisik mengoptimalkan mengoptimalkan respon 

neuroendokrin dan fisiologis terhadap stres fisik serta psikososial (Nugroho, 2016).  

 Terdapat 5 prinsip dasar dalam melakukan senam jantung sehat : 

1.) Latihan pemanasan/peregangan 

2.) Latihan inti 

3.) Latihan pendinginan/pemulihan/penerangan 

4.) Intensitas latihan  

5.) Durasi/lamanya latihan 

1. Pemanasan 

 Pemanasan adalah persiapan emotional, fisik dan psikologis untuk 

melakukan latihan. Gerakan pemanasan dilakukan sebelum memasuki 

gerakan inti dengan tujuan untuk mempersiapkan berbagai sistem tubuh 

sebelum memasuki gerakan inti. Tujuan dalam gerakan pemanasan ini adalah 

untuk meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan denyut jantung, mendekati 
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intensitas latihan. Pemanasan juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya 

cedera akibat olahraga. Lama pemanasan biasanya antara 5-10 menit.  

(Nurhidayanti, 2018). 

2. Inti 

 Gerakan inti merupakan gerakan aktif dengan mengikuti alur tertentu. 

Gerakan intu bertujuan untuk menguatkan otot-otot tubuh seperti lengan, 

tungkai, perut, pinggul serta melatih koordinasi gerak anggota tubuh. Geraka 

inti dilakukan kurang lebih 20-30 menit atau disesuaikan dengan tujuan dan 

latihan yang akan dilakukan (Nurhidayanti, 2018). 

3. Pendinginan 

 Pendinginan merupakan gerakan untuk menurunkan gerakan secara 

bertahap dari intensitas tinggi ke rendah. Gerakan pendigan ini bertujuan 

untuk mengembalikan konsidi tubuh seperti sebelum latihan serta 

mengembalikan darah ke jantung untuk reoksigenasi sehingga akan mencegah 

genangan darah di otot kaki dan tangan. Gerakan pendinginan biasanya 

dilakukan dalam 5-10 menit (Nurhidayanti, 2018). 

 Gerakan senam jantung sehat terdapat 20 gerakan inti, 11 gerakan pemanasan 

dan 4 gerakan pendinginan (Merianti, 2015), yaitu :  

1. Gerakan Pemanasan  

(a) Gerakan 1, menundukkan kepala, memiringkan kepala ke kanan dan ke 

kiri , (b) Gerakan 2,  mengangkat bahu kanan, mengangkat bahu kiri, dan 

mengangkat kedua bahu, (c) Gerakan 3, saling menekan kedua telapak tangan, 

menarik jari-jari kedua dari kedua tangan, (d) Gerakan 4, memutar badan ke 

kanan dan ke kiri, (e) Gerakan 5, menarik kedua bahu, kemudian 

merentangkan kedua lengan ke samping tubuh, (f) Gerakan 6, memiringkan 
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sisi tubuh ke kanan dan ke kiri, (g) Gerakan 7,  memutar badan dan kaki ke 

sebelah kanan, memutar badan dan kaki ke kiri, (h) Gerakan 8, 

membungkukkan badan, (i) Gerakan 9, melangkahkan kaki serong ke kanan, 

melangkahkan kaki serong kiri (j) Gerakan 10, Mengangkat kaki kanan dan 

kiri bergantian, (k) Gerakan 11, menekuk kaki kanan ke belakang, menekuk 

kaki kiri ke belakang  

2. Gerakan Inti 

(a)Gerakan 1, jalan ditempat, (b) Gerakan 2, menundukkan dan menegakkan 

kepala, memiringkan kepala ke samping kanan dan kiri bergantian, (c) 

Gerakan 3, memutar bahu ke depan dan kebelakang, (d) Gerakan 4, jalan 

ditempat dan merentangkan tangan ke depan, ke atas lalu direntangkan, (e) 

Gerakan 5, mendorong lengan kedepan dan mendorong lengan ke samping, 

(f) Gerakan 6, jalan ditempat dan merentangkan tangan kedepan, ke atas lalu 

direntangkan, (g) Gerakan 7, merenggutkan dan merentangkan tangan, 

mengangkan kedua tangan ke atas dan kaki kiri/kanan ke belakang, (h) 

Gerakan 8, jalan ditempat dan merentangkan tangan kedepan, ke atas lalu 

direntangkan, (i) Gerakan 9, memutar badan ke samping kanan dan kiri, lalu 

membungkuk badan serong ke kanan dan ke kiri, (j) Gerakan 10, jalan 

ditempat dan merentangkan tangan ke depan, ke atas lalu direntangkan, (k) 

Gerakan 11, Mengangkat lutut kana dan kiri secara bergantian, mengayun 

kaki ke kanan dan ke kiri, (l) Gerakan 12, jalan ditempat dan merentangkan 

tangan ke depan, ke atas lalu direntangkan, (m) Gerakan 13, mengayun kedua 

lengan ke atas kanan dan kiri, mengayun lengan atas ke samping kanan dan 

kiri, (n) Gerakan 14, jalan ditempat dan merentangkan tangan ke depan, ke 

atas lalu direntangkan, (o) Gerakan 15, lari ditempat, (p) Gerakan 16, lari 
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ditempat dengan mengayun kedua kaki kanan dan kiri ke belakang secara 

bergantian, (q) Gerakan 17, lari ditempat sambil menekuk kaki kanan dan kiri 

secara bergantian, (r) Gerakan 18, lari ditempat dengan mengangkat lutut 

kedepan sambil mengangkat kedua lengan lurus sejajar ke depan serta ke atas, 

(s) Gerakan 19, lari ditempat dan menepuk tangan ke atas, (t) Gerakan 20, 

jalan ditempat dan merentangkan tangan ke depan, ke atas lalu direntangkan, 

kemudian menarik nafas. 

3. Gerakan Pendinginaan 

(a) Gerakan 1, membuka kaki kanan selebar bahu kemudian membungkuk, 

(b) Gerakan 2, memutar badan dan kaki ke samping kanan dan kiri, (c) 

Gerakan 3, memutar badan ke kanan dan ke kiri, (d) Gerakan 4, 

meluruskan lengan dan kaki. 

2.2.3 Fisiologi Senam Jantung Sehat 

 Olahraga ini tergantung pada energi yang diambil dari konsumsi oksigen. 

Sumber energi yang digunakan pada saat olahraga glukosa dan asam lemak bebas. 

Keduanya tersebut merupakan bahan utama, namun penggunaan dari glukosa pada 

tingkat ini lebih cepat.  Ketika berolahraga energi berasal dari ATP otot, setelah itu 

mendapatkan dari cadangan glikogen otot, kemudian barulah menggunakan glukosa. 

Apabila olahraga dilakukan terus menerus maka energi akan diperoleh dari glukosa 

yang didapatkan dari pemecahan cadangan yaitu glikogen hepar. Apabila ilahraga 

dilakukan lebih dari 30 menit maka sumber utama yang digunakan adalah asam bebas 

yang berasal dari lipolisis jaringan adipose (Nurhidayanti, 2018). 

 Senam ini akan menyebabkan jantung dan tekanan darah akan meningkat 

untuk memenuhi perminataan oksigen sehingga individu akan bernafas lebih cepat 

dan akan membiarkan oksigen melewati arteri setiap menit. Kebutuhan oksigen ini 
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akan diterima oleh jantung dengan cara meningkatkan aliran darahnya. Hal tesebut 

juga akan direspon oleh pembuluh darah dengan cara melakukan vasodilatasi 

sehingga akan berdampak pada tekanan darah (Nurhidayanti, 2018). 

2.3 Kualitas Hidup 

2.3.1 Pengertian  

 Kualitas hidup adalah persepsi individu pada dirinya yang dialami dalah 

kehidupannya yang berhubungan dengan tujuan, harapan dan standart keinginan. Hal 

tersebut merupakan konsep yang dipadukan sebagai cara individu mencapai 

kesehatan fisik. keadaan psikologis, tingkat independent, hubungan sosial serta 

hubungan dengan lingkungan sekitar (Nurcahyani, 2011). Kualitas hidup seseorang 

tidak dapat didefinisikan secara pasti, hanya individu tersebutlah yang dapat 

mendefiniskannya karena kulitas hidup bersifat subjektif (Nurcahyani, 2011).   

 Kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan dapat diartikan sebagai 

suatu respon emosi dari penderita terhadap aktivitas sosial, pekerjaan dan hubungan 

antar keluarga, emosional, rasa senang atau bahagia, adanya kesetaraan antara harapan 

dan kenyataan, terdapat kepuasan dalam melakukan aktivitas fisik, emosional dan 

sosial serta kemampuan bersosialisasi dengan orang lain. Kualitas hidup seseorang 

akan mengalami penurunan apabila mengami penyakit kronis, hal tersbeut karena 

mengganggu atau membatasi aktivitas individu sehingga akan menurunkan quality of 

life seseorang (Silitonga, 2007).  

 Menurut teori, kualitas hidup meliputi kesejahteraan, kepuasan hidup, makna 

dalam hidup, kebahagiaan dan pemenuhan kebutuhan, serta pencapaian potensi 

hidup (Ventegot, 2003) 
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1. Kesejahteraan  

 Kesejahteraan adalah dimana seseorang menunjukkan keadaan atau 

mengalami perasaan yang baik. Kesejahteraan berhubungan dengan bagaimana 

sesuatu berfungsi dalam suatu dunia objektif yang dipengaruhi oleh faktor 

eksternal dalam hidup.  

2. Kepuasan hidup 

 Kepuasan adalah pernyataan mental atau kognitif seseorang. Individu dapat 

dikatakan puas apabila mereka merasakan bahwa hidup yang dirasakan selaras 

kebutuhan serta harapan yang diinginkan.  

3. Makna hidup 

 Makna dalam hidup merupakan konsep yang sangat penting akan tetapi 

jarang digunakan. Pencarian makna hidup yaitu melibatkan suatu penerimaan 

dari ketidakberartian dan kesangat berartian dalam hidup.  

4. Kebahagiaan  

 Kebahagiaan adalah pencapaian cita-cita atau keberhasilan apa yang 

diinginkan. Kebahagiaan secara umum menunjukkan kepuasan atau kenikmatan 

yang menyenangkan dalam kesejahteraan, keamanan, serta pemenuhan 

keinginan. Kebahagiaan merupakan elemen pertama dalam tujuan hidup manusia 

(Indriana, 2012). 

5. Pemenuhan Kebutuhan  

 Kebutuhan merupakan sifat alami atau dasar dalam diri kita yang dialami oleh 

seluruh manusia. Kebutuhan berkaitan erat dengan kualitas hidup seseorang, 

dimana ketika kebutuhan seseorang terpenuhi maka kualitas hidupnya akan 

tinggi, sebaliknya jika pemenuhan kebutuhan seseorang belum tercapai maka 

kualitas hidupnya akan mengalami penurunan.  
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6. Mencapai potensial hidup 

 Teori pencapaian potensial hidup merupakan teori dari hubbungan sifar 

dasarnya atau titik permulaan biologis. Potensial hidup sebenarnya bukan 

merupakan kekhususan dari makhluk hidup hanya saja perbedaan tingkat 

pertukaran informasi sistem hidup ke organisme sosial.  

2.3.2 Domain Kualitas Hidup 

Menurut Kurtus (2005), kualitas hidup terdiri dari 4 domain, yaitu : 

1. Kesehatan fisik, berhubungan dengan kesakitan dan kegelisahan seseorang. 

Seperti ketergantungan pada perawatan medis, energi dan kelelahan, tidur dan 

aktivitas, mobilitas, kapasitas kerja serta aktifitas kehidupan sehari-hari. 

2. Kesehatan psikologis, berhubungan dengan pengaruh positiv, negatif dan 

spiritual, pemikiran pembelajaran, konsentrasi dan daya ingat, gambaran tubuh 

dan penampilan serta penghargaan terhadap diri sendiri.  

3. Hubungan sosial, terdiri dari hubungan personal, aktifitas seksual serta 

hubungan lainnya. 

4. Dimensi lingkungan, terdiri dari keamanan dan kenyamanan fisik, kesempatan 

memperoleh informasi dan keterampilan baru, sumber penghasilan, partisipasi 

dan kesempatan rekreasi atau aktifitas pada waktu luang, perawatan kesehatan, 

lingkungan rumah, serta sosialisasi dan transportasi.  

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi  

 Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup dibagi menjadi dua bagian. Bagian 

pertama meliputi sosio demografi yaitu meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, status perkawinan serta suku atau etnik. Kemudian bagian yang kedua 

meliputi lama menjalami terapi , stadium penyakit, serta penatalaksanaan medis yang 

sedang dijalani (Kurtus, 2005) 
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2.3.4 Ruang Lingkup Kualitas Hidup 

 Menurut Silitonga (2007), secara umum terdapat 5 bidang (domain) yang 

dipakai sebagai alat ukur kualitas hidup dalam kuisioner yang dikembangkan oleh 

WHO (World Health Organization),    bidang tersebut adalah kesehatan fisik, kesehatan 

psikologik, keleluasaan aktivitas, hubungan sosial dan lingkungan. Secara rinci 

bidang-bidang kualitas hidup sebagai berikut : 

1. Kesehatan fisik (Physical health) : kesehatan umum, energi, nyeri, aktivitas seksual, 

serta tidur dan istirahat.  

2. Kesehatan psikologis ( physicological health ) : memori dan konsentrasi, cara 

berpikir serta belajar. 

3. Tingkat aktivitas (level of independentce) : aktifitas sehari-hari, mobilitas, 

kemampuan kerja, dan komunikasi. 

4. Hubungan sosial (social relationship) : hubungan sosial, dukungan sosial 

5. Lingkungan (environment) : lingkungan rumah, keamanan, serta kepuasan kerja. 

2.3.5 Pengukuran Kualitas Hidup 

 Kualitas hidup dapat diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran 

kualitas hidup yang sudah di uji dengan baik (Guyyat, 2007). Secara garis besar, 

instrumen kualitas hidup di bagi menjadi dua bagian, yaitu instrumen umum (generic 

instrument) dan instrumen khusus (spesific instrument). Instrument umum adalah 

instrumen yang dipakai secara umum pada penyandang penyakit kronis. Instrumen 

ini digunakan untuk menilai secara umum kemampuan fungsional, ketidakmampuan 

serta kekhawatiran yang timbul akibat penyakit yang diderita. Misal : World Health 

Organization Quality of life group  (WHOQOL), Short Form-36 (SF-36).  Sedangkan 

instrumen khusus yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang 

bersifat khusus terhadap suatu penyakit atau populasi tertentu. Contoh : Quality of Life 
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Scale , Quality of Life Interview (QoLI), Lancashire Quality of Life Profile (Lqo3LP) (Salim, 

2007).  

 World Health Organization Quality of life group  (WHOQOL) Merupakan salah 

satu contoh instrumen yang sering digunakan dalam beberapa penelitian untuk 

mengukuran kualitas hidup responden. WHOQOL-100 terdiri dari 100 pertanyaan 

yang mencakup 25 segi dan sudah diterjemahkan dalam 15 negara. Kemudian WHO 

menyusun WHOQOL-BREF yang merupakan kuisioner versi singkat dari 

WHOQOL-100. WHOQOL-BREF digunakan apabila waktu yang perlukan untuk 

menjawah 100 pertanyaan terlalu singkat dan secara rinci tidak diperlukan, misal pada 

survei epidemiologi dan percobaan klinik. WHOQOL-BREF terdiri dari 26 

pertanyaan yang meliputi 4 domain yang sudah terbukti untuk mengukur kualitas 

hidup seseorang. Empat domain tersebut ialah 1.) Kesehatan fisik, 2.) psikologik, 

3.)hubungan sosial, 4.) lingkungan, terdiri dari 8 pertanyaan. Setiap pertanyaan 

diberikan nilai 1-5, nilai lebih tinggi merupakan tingkat kualitas hidup yang lebih baik. 

Skor dari domain dihitung dengan mengalikan rata-rata setiap pertanyaan dengan 

angka 4. Domain tidak diberikan skor apabila ≥ 20% pertanyaan yang tidak di jawab 

oleh responden (Salim, 2007).  

2.4 Hipertensi 

2.4.1 Pengertian   

 Hipertensi adalah keadaan medis saat terjadi peningkatan tekanan darah 

dalam arteri melebihi batas normal. Tekanan darah menunjukkan tingkat kekuatan 

darah pada pembuluh darah arteri saat dipompa oleh jantung. Tekanan darah 

ditunjukkan dengan angka, misal 120/80 mmHg. Nilai 120 adalah tekanan darah 

sistolik, dimana nilia tersebut menunjukkan tekanan pada pembuluh darah arteri saat 



19 
 

 

jantung berkontraksi. Nilai 80 adalah tekanan diastolik, dimana relaksasi pada tekanan 

darah (Widjadja, 2009) 

 Hipertensi atau istilah umum disebut darah tinggi adalah dimana terjadi 

peningkatan tekanan darah sistolik  >140mmHg dan tekanan darah diastolik  

>90mmHg pada dua kali pengukuran  dalam selang waktu lima menit saat istirahat. 

Hipertensi merupakan penyakit sillent killer dimana gejala yang dialami tiap individu 

berbeda-beda  dan memiliki gejala yang hampir sama dengan penyakit lainnya. 

Gejala-gejala tersebut seperti sakit kepala/ berat di tengkuk, jantung berdebar-debar, 

vertigo, mudah lelah, penglihatan kabur, mimisan dan telinga berdering (infoDatin RI, 

2016).   

 Hipertensi atau biasa dikenal dengan tekanan darah tinggi yaitu suatu keadaan 

kronis yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah pada pembuluh darah 

arteri. Hal tersebut mengakibatkan jantung bekerja lebih keras agar dapat 

mengedarkan darah keseluruh tubuh melalui pembuluh darah. Keadaan tersebut akan 

menyebabkan aliran darah terganggu, merusak pembuluh darah, bahkan 

menyebabkan degeneratif dan kematian (Sari, 2017). 

 Hipertensi merupakan penyakit umum yang terjadi di masyarakat. Keadaan 

tersebut terjadi apabila tekanan darah pada arteri utama dalam tubuh terlalu tinggi. 

Umumnya, hipertensi sering dijumpai pada usia lanjut. Hipertensi merupakan 

penyakit yang sulit diketahui oleh tubuh. Cara untuk mengetahui hipertensi adalah 

dengan mengukur tekanan darah secara teratur. Tekanan darah normal adalah 120/80 

mmHg. namun nilai tekanan darah tersebut tidak baku, hal tersebut bisa berubah 

tergantung aktivitas fisik dan emosi seseorang (Shanty, 2011). 
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2.4.2 Manifestasi Klinis 

 Umumnya hipertensi tidak memiliki gejala yang spesifik. Gejala hipertensi 

lebih sering menyerupai gejala atau keluhan kesehatan pada umumnya sehingga 

sebagian orang tidak menyadari bahwa dirinya terkena penyakit hipertensi. Namun, 

gejala umum yang terjadi pada pasien hipertensi antara lain (InfoDATIN RI, 2016); 

1. Jantung berdebar 

2. Gampang marah 

3. Penglihatan kabur 

4. Sakit kepala disertai rasa berat pada tengkuk 

5. Telinga berdenging 

6. Gelisah 

7. Rasa sakit di dada 

8. Mudah lelah 

9. Sulit berkonsentrasi 

10. Terkadang disertai mual dan muntah 

2.4.3 Klasifikasi Hipertensi 

 Berikut adalah klasifikasi hipertensi berdasarkan tingkat derajat menurut 

beberapa literatur.  

Kategori Tekanan Darah 

Sistolik 

 Tekanan Darah 

Diastolik 

Optimal <120 dan/atau <80 

Normal 120-129 dan/atau 80-84 

Normal Tinggi 130-139 dan/atau 85-89 

Hipertensi 140-159 dan/atau 90-99 
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Tingkat 1 

Hipertensi 

Tingkat 2 

160-179 dan/atau 100-109 

Hipertensi 

Tingkat 3 

≥180 dan/atau ≥110 

Hipertensi sistolik 

terisolasi  

≥140 dan/atau <90 

sumber: European Society of Hypertension-European Society of Cardiology (ESH-ESC) 2013 

Adapun klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Hipertensi Primer/ Hipertensi Esensial 

 Hipertensi primer yaitu hipertensi yang masih belum diketahui penyebabnya 

dengan jelas. Hipertensi ini disebabkan oleh kondisi lingkungan, keturunan, pola 

hidup yang tidak seimbang, stress, keramaian, dan pekerjaan. Hipertensi ini tidak 

diketahui penyebabnya (idiopatik), walaupun sering dihubungkan dengan faktor 

gaya hidup seperti kurangnya beraktifitas dan pola makan. Hampir 90% 

penderita hipertensi di indonesia mengalami hal ini (InfoDATIN RI, 2016).  

2. Hipertensi Sekunder / Hipertensi Non Esensial 

 Hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang memiliki penyebab yang jelas, 

umumnya disebabkan karena penyakit atau kerusakan organ yang berhubungan 

dengan cairan tubuh, misal penyakit ginjal, kelainan hormonal, atau penggunaan 

obat tertentu. Sekitar 5-10% hipertensi tipe ini disebabkan oleh penyakit ginjal. 

Dan sekitar 1-2% penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat 

tertentu (contoh; pil KB) (InfoDATIN RI, 2016).  

 



22 
 

 

2.4.4 Faktor Risiko 

 Sampai saat ini penyebab pasti hipertensi belum diketahui secara jelas. 

Namun secara umum faktor risiko terjadinya hipertensi yang teridentifikasi adalah 

faktor yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi (InfoDATIN RI, 2016), 

berikut merupakan penjelasannya  

1. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi  

a. Umur 

 Usia berpengaruh terhadap kejadian hipertensi. Usia menyebabkan 

perubahan pembuluh darah dan dalam jantung. Tekanan darah akan 

meningkat sesuai dengan usia, arteri perlahan akan mengalami kehilangan 

elastisitas. Dengan meningkatnya usia, maka gejala arteriosklerosis semakin 

meningkat. Risiko akan semakin tinggi terhadap hipertensi seiring dengan 

bertambahnya usia. seseorang yang berusia >60 tahun, 50-60% mempunyai 

tekanan darah yang lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg. Hal 

tersebut merupakan faktor degenerasi pada seseorang yang berusia lanjut 

(Susilo, 2011).  

b.  Jenis Kelamin 

  Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi struktur organ dan hormon 

seseorang. Berkaitan dengan hipertensi, laki-laki memiliki faktor risiko lebih 

tinggi terhadap hipertensi lebih awal, sedangkan perempuan umumnya 

terjadi atau memiliki risiko tinggi pada usia 50 tahun keatas(Susilo, 2011). 

Pada masa menopause perempuan memiliki tekanan darah rendah lebih 

rendah dari laki-laki sebelum menopause. Wanita terlindungi dari penyakit 

kardiovaskuler oleh hormon esterogen sedangkan hormon esterogen akan 

mengalami penurunan pada masa menopause (Nurhidayanti, 2018). 
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c.  Riwayat Keluarga 

  Adanya riwayat keluarga akan berpengaruh terhadap risiko terjadinya 

hipertensi pada seseorang. Individu yang memiliki orang tua dengan 

penyakit hipertensi beresiko dua kali lebih besar terhadap kejadian 

hipertensi (Susilo, 2011) 

2. Faktor yang dapat dimodifikasi  

a. Merokok 

  Merokok merupakan salah satu faktor terjadinya hipertensi. 

Menghisap rokok akan menyebabkan nikotin terserap oleh pembuluh darah 

kecil di dalam paru-paru kemudian akan diedarkan ke otak. Di dalam otak 

nikotin memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin 

atau adrenalin yang akan menyempitkan pembuluh darah dan akhirnya 

memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan darah akan 

tinggi (Nurhidayanti, 2018).   

  Menurut penelitian terbaru, merokok merupakan faktor terjadinya 

hipertensi yang dapat dimodifikasi. Merokok menyebabkan denyut jantung 

dan kebutuhan oksigen yang disuplai ke otot jantung akan meningkat 

(Susilo, 2011).  

b. Obesitas 

  Obesitas merupakan keadaan penumpukan lemah berlebih. Obesitas 

dapat kita ketahui dengan mengukur Indeks Massa Tubuh (IMT). Seseorang 

dikatakan obesitas apabila perhitungan IMT >25 kg/m2. Obesitas 

merupakan salah satu faktor terjadinya hipertensi akibat terganggunya aliran 

darah. Seseorang yang mengalami obesitas biasanya mengalami peningkatan 

lemak dalam darah sehingga akan menyebabkan penyembitan pembuluh 
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darah. Penyempitan tersebut akan meningkatkan kerja jantung untuk 

memenuhi kebutuhan oksigen dan zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh agar 

dapat terpenuhi. Hal inilah yang menyebeabkan terjadinya hipertensi (Susilo, 

2011).  

c. Kurangnya aktifitas fisik 

 Kesibukukan yang dimiliki setiap individu merupakan salah satu 

alasan seseorang merasa tidak punya waktu untuk berolahraga. Akibatnya, 

individu tersebut menjadi kurang gerak dan berolahraga. Kondisi tersebut 

akan memicu terjadinya peningkatan kolesterol dan tidak terkontrolnya 

tekanan darah sehingga menyebabkan hipertensi (Susilo, 2011).  

 Kurangnya aktifitas fisik akan mempengaruhi stabilitas tekanan darah. 

Pada orang yang tidak melakukan aktifitas fisik akan cenderung mempunyai 

frekuensi denyut jantung yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan otot 

jantung bekerja lebih berat dalam setiap kontraksi. Semakin berat usaha otot 

jantung dalam memompa darah, makin besar pula tekanan darah yang yang 

dibebankan dalam arteri sehingga akan meningkatkan tekanan perifer dan 

menyebabkan tekanan darah meningkat. Kurangnya aktifitas fisik juga akan 

meningkatkan risiko obesitas sehingga akan menyebabkan risiko tinggi 

terjadinya hipertensi (Nurhidayanti, 2018). 

 Studi epidemiologi mengungkapkan bahwa dengan berolaharaga 

secara teratur akan memiliki efek antihipertensi dengan menurunkan 

tekanan darah sekitar 6-15mmHg pada pendertita hipertensi. Karena 

olahraga isotonik dan teratur akan menurunkan tahanan perifer yang akan 

menurunkan tekanan darah (Nurhidayanti, 2018). 
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d.  Konsumsi Garam Berlebih  

 Masyarakat sudah banyak mengetahui bahwa mengkonsumsi garam 

berlebih akan meningkatkan tekanan darah. Hal tersebut karena garam 

(NaCl) mengandung senyawa natrium yang menarik cairan di luar sel tidak 

dapat dikeluarkan sehingga akan menyebabkan penumpukan cairan dalam 

tubuh. Hal tersebut akan membuat peningkatan volume dan tekanan darah 

(Susilo, 2011).  

e. Konsumsi Minuman Beralkohol 

 Alkohol diketahui dapat memicu terjadinya hipertensi. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya peningkatan kadar kortisol, peningkatan volume 

sel dalam darah, dan kekentalan darah sehingga menyebabkan peningkatan 

tekanan darah (Susilo, 2011).  

f. Sres 

 Stres merupakan salah satu faktor terjadinya hipertensi. Kejadian 

hipertensi umumnya lebih banyak terjadi pada individu yang memiliki 

kecenderungan stres emosional.  Keadaan individu seperti tetekan, murung, 

marah, dendam, takut, dan rasa bersalah dapat merangsang terjadi timbulnya 

hormon adrenalin yang dapat memicu jantung berdetak lebih kencang 

sehingga akan terjadi peningkatan tekanan darah (Susilo, 2011).  

2.4.5 Patofisiologi Hipertensi 

 Meningktanya tekanan darah di dalam arteri karena disebabkan beberapa cara 

yaitu jantung memompa terlalu kuat sehingga akan mengalirkan lebih banyak cairan 

di setiap detiknya arteri besar kehilangan kelenturan dan akhirnya menjadi kaku 

sehingga mereka tidak dapat mengembang ketika jantung memompa darah melalui 

arteri. Darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melawati pembuluh darah 
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yang sempit dari pada biasanya sehingga menyebabkan naiknya tekanan darah. Hal 

inilah yang terjadi pada usia lanjut dimana terjadi penebalan dan kekakuan dinding 

arteri karena arterioskalierosis (Triyanto, 2014).  

 Perubahan terjadi pada pembuluh darah disebabkan karena adanya 

arteriosklerosis yaitu penumpukan plak di dalam pembuluh darah yang menyebabkan 

penebalan pada dinding pembuluh darah sehingga mengurangi keelastisitan dari 

pembuluh darah. Hal  tersebutlah yang menyebabkan lumen pembuluh darah 

menyempit sehingga menyebabkan kelainan aliran darah. Selain disebabkan karena 

arterioskalierosis, prubahan pembuluh darah disebabkan karena kurangnya keelastisitan 

dari pembuluh darah yang sebabkan karena proses penuaan (Sari, 2017).  

 Dengan cara yang sama, tekanan darah juga akan meningkat apabila terjadi 

vasokontriksi, yaitu ketika arteri kecil (Arteriola) untuk sementara waktu mengkerut 

yang disebabkan karena perangsangan saraf atau hormon yang ada di dalam darah. 

Bertambahnya cairan dalam sirkulasi akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. 

Hal ini dapat terjadi jika terjadi kelainan fungsi ginjal sehingga tidak dapat mampu 

membuang sejumlah garam dan air dari dalam tubuh. Kemudian volume dalam darah 

akan meningkat sehingga tekanan darah juga akan meningkat (Triyanto, 2014). 

 Sebaliknya, jika aktifitas pompa jantung berkurang, maka arteri akan 

mengalami pelebaran, banyak cairan keluar dari sirkulasi, maka tekanan darah akan 

menurun. Penyesuaian terhadap faktor-faktor tersebut terjadi karena perubahan di 

dalam fungsi ginjal dan saraf otonom ( bagian sistem saraf yang mengtur berbagai 

fungsi tubuh secara otomatis). Perubahan fungsi ginjal, ginjal dapat mengendalikan 

tekanan darah melalui beberapa cara: jika tekanan darah meningkat, ginjal akan 

menambah pembuangan air dan garam, yang menyebabkan berkurangnya volume 

darah dan akan mengembalikan tekanan darah ke nilai normal (Triyanto, 2014). 
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 Jika tekanan darah menurun, ginjal akan mengurangi pembuangan air dan 

garam, sehingga volume darah akan bertambah dan tekanan darah kembali normal. 

Ginjal juga bisa meningkatkan tekanan dalam darah dengan memproduksi enzim 

yang disebut renin, yang dapat memicu pelepasan hormon aldosteron. Ginjal 

merupakan salah satu organ penting dalam mengendalikan tekanan darah, karena itu 

beberapa penyakit ginjal akan memivu terjadinya tekanan darah tinggi (Triyanto, 

2014). 

 Sistem saraf simpatis merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang 

sementara waktu akan meningkatkan tekanan darah selama respon fight-or-flight 

(reaksi fisik tubuh terhadap ancaman dari luar); meningkatkan kecapatan dan 

kekuatan kerja jantung, dan mempersempit sebagian besar arteriola akan tetapi 

memperlebar arteriola di daerah tertentu (misal otot rangka yang membutuhkan 

pasokan darah yang lebih banyak); mengurangi pembuangan garam dan air oleh ginjal 

yang akan menyebabkan peningkatan volume darah dalam tubuh; melepaskan 

hormon epinefrin (adrenalin) dan norepinefrin (noradrenalin) yang bekerja merangsang 

jantung dan pembuluh darah. Selain itu faktor stres juga pencetus terjadinya 

peningkatan tekana darah dengan proses pelepasan hormon epinefrin dan norepinefrin 

(Triyanto, 2014). 

2.4.6 Komplikasi Hipertensi 

 Hipertensi berpotensi terjadinya komplikasi berbagai penyakit. Menurut buku 

Penyakit Kardiovaskular Karya Edward K. Chung yang dikutip di buku Sillent Killer 

Diseases Penyakit yang Diam-Diam Mematikan karya Meita Shanti, komplikasi 

hipertensi diantaranya yaitu stroke hemoragik, Penyakit jantung hipertensi, penyakit 

arteri koronari, aneurisma, gagal ginjal, dan ensefalopati hipertensi (Shanty, 2011).  
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Penjelasan mengenai bagaimana hipertensi menyebabkan hiertensi pada berbagai 

organ sebagai berikut : 

a. Jantung 

 Jantung akan mengalami hipertrofi pada vertikel kiri dan akan menyebabkan 

peningkatan kekakuan dinding terhadap pengisian sistol dan diastol. Penyakit 

jantung koroner sering terjadi pada penderita hipertensi dan bersama dengan 

disfungsi ventrikel kiri yang akan menyebabkan tinggi angka kematian penyakit 

jantung 

b. Ginjal 

 Ginjal akan mengalami kerusakan dan mengalami gagal ginjal pada penderita 

hipertensi menahun, khususnya pada penderita hipertensi yang memiliki tekanan 

darah tidak terkontrol.  Pada penderita hipertensi maligna, gagal ginjal akut 

sering terjadi dan merupakan penyebab utama terjadinya kematian apabila tidak 

dilakukan terapi secara tepat.  

c. Otak 

 Komplikasi pada otak seperti Stroke dan serangan iskemis transier. Stroke 

merupakan penyakit yang sebabkan terjadinya gangguan peredaran darah pada 

otak yang dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor yang dapat dimodifikasi 

seperti hipertensi.  

2.4.7 Penatalaksanaan Hipertensi 

 Tujuan penatalaksanaan medis pada pasien hipertensi yaitu untuk mencegah 

morbiditas dan mortalitas penyerta dengan tujuan mencapai dan mempertahankan 

tekanan darah < 140/90 mmHg. Berikut adalah penatalaksanaan farmakologi, non-

farmakologi serta pengobatan secara tradisional pada pasien hipertensi.  
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a. Penatalaksanaan Farmakologi 

  Penatalaksanaan farmakologi adalah penatalaksanaan hipertensi dengan 

menggunakan obat-obatan yang berasal dari bahan kimiawi, seperti obat anti 

hipertensi. Ada beberapa macam obat antiantihipertensi untuk penatalaksanaan 

farmakologi hipertensi, yaitu : Diuretik, Simpatolitik (menekan simpatetik), 

Vasodilator arteriol yang bekerja langsung, ACE inhibitor, Penghambat saluran 

kalsium (blocker calcium antagonis) (Muttaqin, 2014).  

a. Diuretik 

 Terapi dengan diueretik terdapat 2 macam, yaitu diuretik thaizid, 

terapi dengan obat ini untuk penderita hipertensi dengan intensitas ringan 

sampai sedang dan sering diberi bersamaan dengan obat antihipertensi 

lainnya. Sedangkan obat diuretik non thaizid (natrilix) merupakan obat 

antihipertensi secara oral, yang dipakai dengan dosis rendah (sampai 2,5 

mg/hari), obat ini dipakai untuk hipertensi esensial.  

b. Inhibitor ACE 

 Inhibitor ACE (angiotensin converting enzyme) akan menghambat sistem 

renin angiotensin aldosteron, sehingga tekanan darah akan mengalami 

penurunan. Inhibitor ACE akan menghambat enzim untuk mengubah 

angiotensi I menjadi angiotensin II.  

c. Antagonis Kalisum 

 Antagonis Kalisum dipakai untuk angina pektoris dan juga untuk 

hipertensi. Mekanisme kerjanya dengan memblok masuknya ion ke dalam 

sel, dan akibatnya terjadi dilatasi koroner dan penurunan tahanan perifer 

dan koroner.  
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b. Penatalaksanaan Non-Farmakologi 

  Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan penatalaksanaan non-

farmakologi yang dapat mengurangi hipertensi, antara lain yaitu : Mengurangi 

stres, Menurunkan berat badan, Olahraga/ latihan fisik , Pembatasan alkohol, 

natrium, dan tembakau, dan relaksasi (Muttaqin, 2014).  

a. Olahraga/latihan fisik 

 Olahraga yang efektif akan menurunkan tekanan darah pada penderita 

hipertensi adalah olahraga dinamis sedang. Olahraga teratur seperti senam, 

ja;an cepat, berenang dapat menurunkan tekanan darah pada pasien 

hipertensi. Olahraga yang memiliki efek stresor harus dihindari seperti 

seperti olahraga isometrik.  

b. Penuruna berat badan 

 Mengurangi beban kerja jantung dapat mengakibatkan kecaptan 

denyut jantung dan volume sekuncup juga akan berkurang sehingga akan 

menurunkan tekanan darah.  

c. Pembatasan Alkohol, Natrium, Tembakau 

d. Relaksasi 

 Relaksasi merupakan intervensi yang wajib dilakukan setiap terapi 

antihipertensi 

c. Penatalaksanaan Tradisional 

 Selain penatalaksanaan farmakologi dan non-farmakologi terdapat juga 

penatalaksanaan trasional untuk mengurangi hipertensi (Widjadja, 2009), yaitu :  

a. Seledri (3 batang lengkap: akar, batang dan daun) + kumis kucing  (3 batang 

lengkap: akar, batang dan daun), dipotong-potong secukupnya. Kemudian di 
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rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Gunakan untuk sekali minum 

dalam waktu sehari. Lakukan cara tersebut selama 3  bulan. 

b. Daun murbei (Morus alba L.) 15gram + 2 gelas air kemudian rebus selama 15 

menit. Gunakan untuk 2 kali minum dalam sehari.  

c. Darah kulit batang Pulai/Alstonia scholaris (L) seperempat jari + daun kumis 

kucing dan ponco sudo seperlima genggam + daun pegagan seperempat 

genggam + daun meniran seperempat genggam + gula enau 3 jari + 3 gelas air 

bersih kemudian rebus hingga menjadi 2 gelas. Gunakann untuk 3 kali minum 

dalam sehari. 

 


