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    BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep pola makan 

2.1.1 Definisi Pola Makan 

Pola makan merupakan kebiasaan makan sehari – hari dan perilaku yang paling 

penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi seseorang. Hal ini disebabkan karena 

kualitas dan kuantitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi tingkat 

kesehatan individu dan masyarakat. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai 

penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu 

ditingkatkan kearah konsumsi gizi seimbang (Kemenkes RI, 2014). 

Pola makan terdiri dari : 

1. Frekuensi makan 

Frekuensi makan adalah jumlah makan dalam sehari-hari baik kualitatif  dan 

kuantitatif  (Persagi, 2003). Secara alamiah makanan diolah dalam tubuh melalui organ-organ 

pencernaan mulai dari mulut sampai usus halus. Lama makanan dalam lambung tergantung 

sifat dan jenis makanan. Jika dirata-rata umumnya lambung kosong dalam 3-4 jam. 

2. Jenis makanan 

Jenis makanan adalah variasi bahan makanan ketika dimakan, dicerna, dan diserap 

akan menghasilkan paling sedikit susunan menu sehat dan seimbang (Persagi, 2003). 

Menyediakan variasi makanan merupakan salah satu cara untuk menghilangkan rasa bosan. 

Menyusun hidangan sehat memerlukan keterampilan dan pengetahuan gizi dengan 

berorientasi dengan pedoman empat sehat lima sempurna terdiri dari bahan pokok (nasi, 

ikan, sayuran, buah, dan susu). Variasi menu yang tersusun oleh kombinasi bahan makanan 

yang diperhitungkan  dengan tepat akan memberikan hidangan dengan baik secara kualitas 

maupun kuantitas. 
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Pola makan yang sehat selalu mengacu kepada gizi seimbang yaitu terpenuhinya 

semua zat gizi sesuai dengan kebutuhan dan seimbang. Terdapat enam unsur zat gizi yang 

harus dipenuhi yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, 

protein, dan lemak merupakan zat gizi makro sebagai sumber energi, sedangkan vitamin dan 

mineral merupakan zat gizi mikro sebagai pengatur kelancaran metabolism tubuh (Muliarini, 

2010). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahmasani Subkhi, 2016. Pola makan yang 

baik hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian didapatkan paling banyak kategori jarang 

mengkonsumsi makanan pemicu hipertensi. Seperti jarang mengkonsumsi daging sapi, 

kambing dan ayam selain itu juga jarang mengkonsumsi seperti ikan asin, pindang, susu full 

cream dan tepung susu. 

 

2.1.2 Metode pengukuran pola makan 

a. Metode Frekuensi Makan 

 Metode frekuensi makanan adalah untuk memperoleh data tentang frekuensi 

konsumsi sejumlah bahan makanan atau jenis makanan jadi selama periode tertentu seperti 

hari, minggu, bulan ataupun tahun. Selain itu juga akan diperoleh gambaran pola konsumsi 

bahan makanan secara kualitatif, tapi karena periode pengamatannya lebih lama dan dapat 

membedakan individu berdasarkan ranking tingkat konsumsi zat gizi, maka cara ini paling 

sering digunakan dalam penelitian epidemiologi gizi. Kuesioner konsumsi makanan 

memuat tentang daftar bahan makanan atau makanan dan frekuensi penggunaan makanan 

tersebut pada periode tertentu. Bahan makanan yang ada dalam kuesioner tersebut adalah 

yang dikonsumsi dalam frekuensi yang cukup sering oleh responden (Supariasa, et al., 2002). 

Langkah-langkah metode frekuensi makanan menurut Supariasa, et al., (2002)  adalah 

sebagai berikut:  

1) Responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia pada 
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kuesioner mengenai frekuensi penggunaannya dan ukuran porsinya.  

2) Lakukan rekapitulasi tentang frekuensi penggunaan jenis-jenis bahan makanan 

terutama bahan makanan yang merupakan sumber-sumber zat gizi tertentu selama 

periode tertentu pula. 

Kelebihan metode frekuensi makanan menurut Supariasa,et al., (2002) adalah sebagai 

berikut:  

1)  Relatif  murah dan sederhana.  

2) Dapat dilakukan sendiri oleh responden.  

3) Tidak membutuhkan latihan khusus.  

4)  Dapat membantu untuk menjelaskan hubungan antara penyakit dan kebiasaan 

makan. 

Kekurangan metode frekuensi makanan menurut Supariasa,et al., (2002) adalah sebagai 

berikut:  

1)  Tidak dapat untuk menghitung intake zat gizi sehari.  

2)  Sulit mengembangkan kuesioner pengumpulan data.  

3)  Cukup menjemukan bagi pewawancara.   

4)  Responden harus jujur dan mempunyai motivasi tinggi.  

 

b. Metode food recall 2 x 24 jam 

 Tingkat konsumsi makanan dapat diukur dengan menggunakan metode food recall 

2x24 jam. Prinsip dari metode food recall 2x24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan 

jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam metode ini 

responden disuruh menceritakan semua yang dimakan dan diminum selama 24 jam yang 

lalu (kemarin). Biasanya dimulai sejak responden bangun pagi kemarin sampai istirahat 

tidur malam harinya, atau dapat juga dimulai dari waktu saat dilakukan wawancara mundur 

ke belakang sampai 24 jam penuh. Apabila pengukuran hanya dilakukan satu kali (1 x 24 
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jam), maka data yang diperoleh kurang representatif  untuk menggambarkan kebiasaan 

makan individu. Food recall 24 hours sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak 

berurutan sehingga dapat menghasilkan gambaran asupan gizi secara lebih optimal dan 

bervariasi (Supariasa, et al., 2002). 

Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa dengan food recall 24 jam data yang 

diperoleh cenderung lebih bersifat kualitatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data 

kuantitatif, maka jumlah konsumsi makanan individu ditanyakan secara teliti dengan 

menggunakan alat URT (sendok, gelas, piring dan lain-lain) atau ukuran lainnya yang biasa 

digunakan sehari-hari (Supariasa, et al., 2002). 

Kelebihan metode food recall 2x24 jam menurut Supariasa, et al., (2002) adalah sebagai 

berikut:  

1)  Mudah melaksanakannya serta tidak terlalu membebani responden.  

2)  Biaya relatif  murah, karena tidak memerlukan peralatan khusus dan tempat yang luas 

untuk wawancara.  

3)  Cepat, sehingga dapat mencakup banyak responden.  

4)  Dapat digunakan untuk merespon yang buta huruf.  

5) Dapat memberikan gambaran nyata yang benar-benar dikonsumsi individu sehingga 

dapat dihitung intake zat gizi sehari. 

Kekurangan metode food recall 2x24 jam menurut Supariasa, et al., (2002) adalah sebagai 

berikut:  

1) Tidak dapat menggambarkan asupan makanan sehari-hari, bila hanya dilakukan 

recall satu hari.  

2)  Ketepatannya sangat tergantung pada daya ingat responden. 

3) The flat syndrome yaitu kecenderungan bagi responden yang kurus untuk 

melaporkan konsumsinya lebih banyak (over estimate) dan bagi responden yang 

gemuk cenderung melaporkan lebih sedikit (under estimate).  
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4) Membutuhkan tenaga atau petugas yang terlatih dan terampil dalam menggunakan 

alat-alat bantu URT dan ketepatan alat bantu yang dipakai menurut kebiasaan 

masyarakat.  

5) Responden harus diberi motivasi dan penjelasan tentang tujuan dari penelitian.  

6) Untuk mendapatkan gambaran konsumsi makanan sehari-hari recall jangan 

dilakukan pada saat panen, hari pasar, hari akhir pekan, pada saat melakukan 

upacara-upacara keagamaan, selamatan dan lain-lain. 

 

 

 

 

2.1.3  Jenis - Jenis Makanan 

Menurut (Muliarini, 2010). Mengklasifikasikan jenis - jenis makanan sebagai berikut 

: 

1.   Karbohidrat 

Karbohidrat adalah sumber energi utama. Karbohidrat dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu tepung/pati dan gula. Tepung sebagai karbohidrat kompleks adalah 

sumber energi stabil dan akan mengenyangkan lapar. Lain halnya dengan gula yang 

sebaiknya hanya dikonsumsi dalam jumlah secukupnya. Energi dari makanan karbohidrat 

berubah menjadi gula dan akan diserap oleh tubuh kita. Hal ini berarti tubuh kita dapat 

bekerja beberapa saat untuk menghabiskan energi tersebut (Muliarini, 2010). 

Tabel : 2.1 Bahan Makanan Sumber Karbohidrat (Muliarini, 2010). 
Makanan yang kaya akan karbohidrat 

Nabati Hewani 

Padi-Padian dan hasil olahanya seperti nasi, bubur, 
ketan, dan lain sebagainya. 
 

- 

Gandum dan hasil olahanya seperti roti, biskuit, 
crackers, pizza (tanpa isi), mie, pasta, dan spaghetti. 
 

- 

Jagung dan hasil olahanya seperti nasi jagung, kue - 
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jagung, maizena, dan lain sebagainya. 
 
Umbi-umbian seperti kentang, ubi, singkong, talas 
 

- 

Sereal lain seperti barley dan oat - 

 

2. Protein 

Protein sangat diperlukan untuk membangun tubuh, memperbaiki serta mengganti 

jaringan tubuh yang rusak dan pertumbuhan sel-sel baru. Kita juga membutuhkan protein 

untuk mengembangkan sel darah baru dan memproduksi antibodi (kekebalan tubuh). 

Protein berasal dari dua sumber makanan, yaitu binatang dan tumbuhan. Apapun sumber 

protein tersebut, komponen dasar dari protein adalah asam amino. Asam amino yang 

seimbang dalam protein sayuran (misalnya kacang dan biji-bijian) berbeda dari sumber 

protein yang lainnya (Muliarini, 2010).  

Sumber protein hewani terdapat pada semua jenis ikan dan daging. Ayam dan ikan 

mengandung lebih sedikit lemak jenuh dibandingkan dengan daging merah. Lemak jenuh 

adalah tipe lemak yang berbahaya. Ikan berminyak seperti makarel, tuna, dan sarden lebih 

disarankan sebagai sumber protein karena akan memberikan asam lemak yang penting 

(Muliarini, 2010). 

Sumber protein nabati/tumbuhan berasal dari kacang-kcangan dan biji-bijian, selai 

kacang, tahu dan jamur, polong-polongan seperti kacang polong, lentil, buncis, kacang 

merah, kacang hitam, dan semua jenis kacang. Makanan berprotein sayur kaya akan serat. 

Makanan jenis ini kaya akan vitamin dan mineral. (Muliarini, 2010). 

Tabel : 2.2 Bahan Makanan Sumber Protein (Muliarini, 2010). 
Makanan Sumber Protein 

Nabati Hewani 

Kedelai serta berbagai jenis 
hasil olahannya seperti tahu, 
tempe, miso, TVP, dan lain 
sebagainya. 

Daging seperti daging sapi, daging kambing, 
domba, rusa, dan berbagai jenis unggas serta 
berbagai jenis hasil olahannya seperti abon, 
sosis, bakso, dendeng, dan nugget. 
 

Kacang-kacangan seperti 
kacang hijau, kacang merah, 
kacang tanah, dan lain 

Jeroan berbagai jenis hewan. 
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sebagainya. 
 
Beberapa jenis sayuran (dalam 
jumlah kecil) seperti kol dan 
wortel. 

Ikan, baik air laut maupun air tawar serta 
berbagai jenis produknya seperti bakso ikan, 
nugget ikan, dan lain sebagainya. 
 

- Telur dan berbagai jenis hasil olahannya. 
 

- Susu dan berbagai jenis hasil olahannya seperti 
yoghurt, keju, dan lain sebagainya. 

 

3. Lemak 

Kita membutuhkan lemak didalam diet. Lemak adalah sumber vitamin A,D,E serta 

asam lemak. Zat ini merupakan salah satu sumber energi yang memberikan kalori paling 

tinggi. Disamping sebagai sumber energi, sebenarnya lemak khususnya kolesterol 

merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama dalam pembentukan sel-sel 

dalam tubuh. Lemak dipakai untuk membuat hormon dan dinding sel, melindungi organ 

tubuh dan melumasi beberapa bagian tubuh yang bergerak. Akan tetapi, terlalu banyak 

lemak dalam darah mengakibatkan peningkatan resiko penyakit jantung dan pancreastitis 

(Muliarini, 2010). 

Kolesterol juga merupakan bahan dasar pembentukan hormon steroid, akan tetapi 

bila kolesterol dalam tubuh berlebih maka akan tertimbun didalam dinding pembuluh 

darah dan menimbulkan penyempitan dan pengerasan pembuluh tersebut. Sebagian besar 

lemak dalam tubuh kita berbentuk trigliserida yang agar dapat diangkut oleh darah perlu 

dibungkus protein ini disebut lipoprotein. Ukuran lipoprotein yang kecil disebut LDL/low 

density lipoprotein dengan daya larut sangat rendah dan VLDL/very low density lipoprotein. 

Keduanya dapat menimbulkan lemak menumpuk di pembuluh darah, penyempitan 

pembuluh darah, stroke dan serangan jantung (Muliarini, 2010). 

Ada beberapa jenis lemak berbeda, lemak jenuh, lemak tidak jenuh dan lemak tidak 

jenuh ganda. Terlalu banyak lemak jenuh dapat meningkatkan risiko terkena penyakit 

jantung. Semua jenis lemak dapat meningkatkan berat badan, hal ini disebabkan lemak 
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sebagai sumber energi yang sangat konsentrat. Lemak jenuh kebanyakan ditemukan 

didalam makanan yang berasal dari kambing, domba, mentega, krim, daging berlemak, keju 

keras dan makanan yang dibuat dari lemak hewani seperti biscuit dan kue kering. Minyak 

kelapa, minyak sawit, minyak samin, keju, nasi kebuli dan mentega india juga kaya akan 

lemak jenuh seperti coklat (Muliarini, 2010). 

Lemak tidak jenuh dan lemak tidak jenuh ganda ditemukan pada minyak sayur, 

minyak zaitun, minyak wijen, margarine lembut, daging, ikan, advokad, telur, dan kacang 

tanah. Lemak tidak jenuh itu penting karena mengandung asam lemak essensial, disebut 

essensial karena tidak dapat dibuat oleh tubuh kita dan harus mendapat asupan dari luar. 

Contohnya adalah omega 3, omega 6 dan DHA, dibutuhkan untuk perkembangan otak 

yang normal. Kekurangan asam lemak berkaitan dengan ketidaksempurnaan fungsi syaraf  

misalnya menurunnya daya ingat dan kemampuan mental lainnya. Selain itu asam lemak 

ini juga berfungsi menjaga keutuhan dinding sel, mengontrol kadar kolesterol darah serta 

menceah terjadinya penyakit jantung koroner akibat penyempitan dan pengerasan 

pembuluh darah (Muliarini, 2010). 

Tabel : 2.3 Bahan Makanan Sumber Lemak (Muliarini, 2010). 
Jenis 

Lemak 
Bahan Makanan Nabati Bahan Makanan Hewani 

Tak Jenuh 
Tunggal 

- Asam lemak omega 3 dalam 
biji rami. 
- Minyak perilla. 
 

Asam lemak omega 3 dalam lemak 
ikan seperti ikan salmon, sarden, 
makarel, hering, halibut, dan tuna. 

Tak jenuh 
ganda 

- Omega 6 seperti bunga kunyit, 
jagung, bunga matahari, minyak 
kedelai, dan kenari, mentega. 
 
- Omega 9 seperti minyak 
zaitun, minyak kanola, avokad, 
minyak kedelai, minyak kacang 
macadamia, minyak kenari. 
 

telur ternak yang diberi pakan biji-
bijian 

Lemak 
jenuh 

Minyak kelapa Daging merah dan produk susu 
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2.2   Konsep Hipertensi 

2.2.1 Definisi Hipertensi 

Hipertensi adalah suatu kondisi dimana aliran darah secara konsisten memiliki 

tekanan yang tinggi pada dinding arteri. Seseorang dikatakan mengidap hipertensi bila 

tekanan darahnya >140/90 mmHg. Sedangkan untuk usia lanjut >60th Menurut WHO 

2018 tekanan darah normal adalah 135/85 Hal ini terjadi karena pada usia tersebut arteri 

besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku karena itu darah pada setiap denyut 

jantung dipaksa untuk melalui pembuluh darah yang sempit dari pada biasanya dan 

menyebabkan naiknya tekanan darah. Hipertensi tidak secara langsung membunuh 

penderitanya, melainkan hipertensi memicu terjadinya penyakit seperti stroke, serangan 

jantung, gagal jantung, dan merupakan penyebab utama gagal jantung kronis. Penyakit ini 

telah menjadi menjadi masalah utama dalam kesehatan masyarakat yang ada di indonesia 

maupun di beberapa negara yang ada didunia (Antika dan Mayasari., 2016). 

Hipertensi merupakan keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan 

darah diatas normal atau kronis dalam waktu yang lama. Hipertensi merupakan kelainan 

yang sulit diketahui oleh tubuh kita. Satu satunya cara untuk mengetahui hipertensi adalah 

dengan mengukur tekanan darah kita secara teratur (Saraswati, 2009). 

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) tahun 2018 diketahui 

bahwa hipertensi sering menimbulkan penyakit kardiovaskular, ginjal dan stroke. Telah 

terdapat 9,4 juta orang dari 1 milyar orang di dunia yang meninggal akibat gangguan 

kardiovaskular. Prevalensi hipertensi di negara maju maupun negara berkembang masih 

tergolong tinggi, adapun prevalensi hipertensi di negara maju adalah sebesar 35% dari 

populasi dewasa dan prevalensi hipertensi di negara berkembang sebesar 40% dari 

populasi dewasa. Adapun prevalensi hipertensi yang tertinggi terdapat di Afrika, yaitu 

sebesar 46% dari populasi dewasa. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 

2018 diketahui prevalensi hipertensi di Indonesia pada responden yang berumur 18 tahun 
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ke atas, ditemukan sebesar 25,8%. Prevalensi hipertensi yang tertinggi terdapat di Bangka 

Belitung (30,9%), sedangkan di Riau prevalensi hipertensi juga tergolong tinggi, yaitu 

sebesar 20,9% (Sapitri., Suyanto., Butar., 2016). 

 

2.2.2 Etiologi Hipertensi 

Sebagaimana dijelaskan, bahwa faktor penyebab utama hipertensi adalah 

asteroklerosis yang didasari dengan konsumsi lemak berlebih sehingga resistensi 

pembuluh darah tersebut akan meningkat. Hal ini akan memicu jantung untuk 

meningkatkan denyutnya agar aliran darah dapat mencapai seluruh bagian tubuh. oleh 

karena itu untuk mencegah timbulnya hipertensi adalah mengurangi konsumsi makanan 

yang mengandung tinggi lemak dan juga sering melakukan aktifitas fisik untuk membakar 

lemak di dalam tubuh (Saraswati, 2009).  

Faktor Usia juga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Semakin bertambah 

umur seseorang semakin banyak pula penyakit yang muncul dan sering diderita 

khususnya pada lansia atau lanjut usia. Pada usia lanjut akan terjadi berbagai kemunduran 

pada organ tubuh, oleh sebab itu para lansia mudah sekali terkena penyakit seperti 

hipertensi (Andria, 2013). 

 

Penyakit hipertensi sangat dipengaruhi oleh Gaya hidup yang tidak sehat. Ada 

beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penyakit hipertensi, diantaranya 

mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, energi yang di konsumsi dengan aktifitas fisik 

yang dilakukan tidak seimbang serta tidak berolahraga secara teratur, tidak dapat 

mengendalikan stres dan adanya kebiasaan merokok (Suoth., Bidjuni., dan Malara., 2014). 

  

2.2.3 Klasifikasi Hipertensi 

  Klasifikasi hipertensi menurut The Seventh Report of  JointNational Committee on 
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Prevention, Detection, Evaluation and the Treatment of  HighBlood Pressure (2003). 

Tabel. 2.4 Klasifikasi Hipertensi menurut JNC-7. 
Kategori Sistolik (mmHg) Diastolik 

(mmHg) 

Optimal 115 atau kurang 75 atau kurang 

Normal kurang dari 120 kurang dari 80 

Prehipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi tahap I 140-159 90-99 

Hipertensi tahap II lebih dari 160 lebih dari 100 

 

2.2.4 Faktor Risiko Hipertensi 

Faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang menderita hipertensi ada dua 

kelompok faktor yang bisa dikendalikan dan faktor yang tidak bisa di kendalikan adalah 

sebagai beikut : 

1) Faktor resiko yang tidak bisa dikendalikan 

a)  Usia 

Semakin bertambah umur seseorang semakin banyak pula penyakit yang muncul 

dan sering diderita khususnya pada lansia atau lanjut usia. Pada usia lanjut akan terjadi 

berbagai kemunduran pada organ tubuh, oleh sebab itu para lansia mudah sekali terkena 

penyakit seperti hipertensi (Andria, 2013). 

Hipertensi pada orang dewasa berkembang mulai umur 18 tahun keatas. Hipertensi 

meningkat seiring dengan pertambahan umur semakin tua usia seseorang maka 

pengaturan metabolisme zat kapur (kalsium) terganggu. Hal ini menyebabkan banyaknya 

zat kapur yang beredar bersama aliran darah. Akibatnya darah menjadi lebih padat dan 

tekanan darahpun meningkat. Endapan kalsium di dinding pembuluh darah 

menyebabkan penyempitan pembuluh darah (arteriosklerosis). Aliran darah pun menjadi 

terganggu dan memacu peningkatan tekanan darah (Elperin dan pharmd., 2013). 

b) Jenis kelamin 

Menurut penelitian dari Sapitri tahun 2016, menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi.Hipertensi banyak ditemukan pada laki 
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laki dewasa muda dan paruh baya.Sebaliknya, hipertensi banyak terjadi pada sebagian 

besar wanita setelah berusia 55 tahun, atau yang mengalami menopos.Jenis kelamin 

terbanyak pada laki-laki yaitu 56,4% (Sapitri., Suyanto., dan Butar., 2016). 

c) Faktor Genetik 

Hipertensi bisa diturunkan kepada anak apabila salah satu dari orang tuanya 

mengidap hipertensi. Resiko yang di turunkan adalah 25%, apabila kedua orang tuanya 

mengidap hipertensi maka resiko yang diturunkan kepada anak adalah 60%. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sapitri tahun 2016, menunjukkan bahwa 

mayoritas responden hipertensi memiliki riwayat hipertensi keluarga sebanyak 71,8%. 

Keluarga yang memiliki hipertensi dan penyakit jantung meningkatkan resiko hipertensi 

2 sampai 5 kali lipat (Sapitri., Suyanto., dan Butar., 2016). 

2) Faktor yang bisa dikendalikan 

a) Obesitas (Kegemukan)  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sapitri tahun 2016 menunjukkan bahwa 

orang dengan obesitas (IMT>25) beresiko menderita hipertensi sebesar 6,47 kali 

dibanding dengan orang yang tidak obesitas.Indeks Masa Tubuh (IMT) di dapatkan 

dengan cara membagi berat badan dengan tinggi berat badan kuadrat. Berat badan yang 

dihitung menggunakan satuan kilogram (kg), Sedangkan tinggi badan dalam satuan meter 

(m). Berikut adalah rumusan untuk mendapatkan indeks massa tubuh. 

Tabel 2.5 Kategori Ambang Batas IMT (Sapitri, 2006). 

Nilai IMT Artinya 

18,4 kebawah Berat badan kurang 

18,5 – 24,9 Berat badan ideal 

25 – 29,9 Berat badan lebih 

30 – 39,9 Gemuk 

40 keatas Sangat gemuk 

 

 



21 
 

b) Kurangnya aktifitas fisik 

 Aktifitas fisik tidak membutuhkan banyak biaya, kita cukup melakukan aktifitas 

fisik yang rutin secara teratur minimal 30 menit perhari. Hal ini bisa mengurangi resiko 

meningkatnya tekanan darah dikarenakan aktifitas akan melebarkan diameter pembuluh 

darah (vasodilatasi) dan membakar lemak dalam pembuluh darah jantung , sehingga 

melancarkan aliran darah. Jenis aktifitas fisik yang dapat dilakukan misalnya berjalan kaki, 

berkebun, dll (Mila., Anida., dan Ernawati., 2016) 

Tekanan darah secara signifikan, baik dengan tersendiri maupun sebagai bagian dari 

terapi pengobatan. Aktivitas fisik yang baik dan rutin akan melatih otot jantung dan 

tahanan perifer yang dapat mencegah peningkatan tekanan darah. Disamping itu, 

olahraga yang teratur dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang menimbulkan 

efek euphoria dan relaksasi otot sehingga tekanan darah tidak meningkat. 

Frekuensi adalah seberapa sering aktivitas dilakukan berapa hari dalam 

seminggu.Intesitas adalah seberapa keras suatu aktifitas dilakukan.Biasanya 

diklasifikasikan menjadi intensitas rendah, sedang, dan tinggi.Waktu mengacu pada 

durasi, seberapa lama aktifitas dilakukan dalam satu pertemuan.Kategori aktifitas fisik 

dipaparkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.6 Kategori Aktifitas Fisik (Ernawati, 2016). 
Kategori Aktifitas Fisik Kegiatan 

Rendah Duduk, mengetik, menyapu, menyetrika, 
memasak, pekerjaan yang berhubungan dengan 
listrik, pekerjaan yang berhubungan dengan 
restoran, membersihkan rumah, mengasuh 
anak. 
 

Sedang Berjalan kaki dengan kecepatan 3,5-4mph, 
mencabut rumput, bersepeda ringan, 
mencuci,dll. 
 

Tinggi Berjalan mendaki, menebang pohon, menggali 
tanah, sepak bola, berenang,dll. 
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Aktifitas fisik dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: 

1. Tinggi, jika dilakukan ≥30 menit, ≥3 kali per minggu 

2. Sedang, jika dilakukan ≥30 menit, <3 kali per minggu 

3. Rendah, jika dilakukan <30 menit, <3 kali per minggu. 

 

c) Merokok 

Merokok merupakan masalah yang terus berkembang dan belum dapat ditemukan 

solusinya diindonesia sampai saat ini. Menurut data WHO tahun 2011, pada tahun 2007 

indonesia menempati posisi ke-5 dengan jumlah perokok terbanyak didunia. Merokok 

dapat menyebabkan hipertensi akibat zat - zat kimia yang terkandung di dalam tembakau 

yang dapat merusak lapisan dalam dinding arteri, sehingga arteri lebih rentan terjadi 

penumpukan plak (arterosklerosis). Hal ini terutama disebabkan oleh nikotin yang dapat 

merangsang saraf  simpatis sehingga memacu kerja jantung lebih keras dan menyebabkan 

penyempitan pembuluh darah, serta peran karbon monoksida yang dapat menggantikan 

oksigen dalam darah dan memaksa jantung memenuhi kebutuhan oksigen tubuh 

(Setyanda., Sulastri., dan Lestari., 2015). 

d) Konsumsi garam 

 Garam merupakan faktor penting dalam pathogenesis hipertensi. Hipertensi 

hampir tidak pernah ditemukan pada suku bangsa dengan asupan garam rendah. Apabila 

asupan garam antara 5-15 g/hr prevalensi hipertensi meningkat menjadi 15-20%. 

Pengaruh asupan garam terhadap hipertensi terjadi melalui peningkatan volume plasma, 

curah jantung dan tekanan darah. Konsumsi garam yang dianjurkan tidak lebih dari 6 

gr/hr yang setara dengan 110 mmol natrium atau 2400 mg/hr. Asupan natrium yang 

tinggi dapat menyebabkan tubuh meretensi cairan sehingga meningkatkan volume darah 

(Pramana, 2016). 
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Jumlah rata-rata konsumsi natrium harian yang dapat diukur dari hasil konversi 

semua makanan yang dikonsumsi perhari yang diukur dengan menggunakan metode food 

recall selama 2 hari (Depkes RI, 2006) ; 

1)  Tinggi jika asupan garam sehari ≥6 gram atau > 3 sendok teh. 

2)  Normal jika asupan garam sehari  <6 gram atau ≤3sendok teh. 

e) Kalium Rendah 

 Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa asupan rendah kalium 

mengakibatkan peningkatan tekanan darah dan renal vascular remodeling yang 

mengindikasikan terjadinya resistensi pembuluh darah pada ginjal (Muliyati., Syam., 

Sirajuddin., 2011). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muliyati (2011). Menunjukkan bahwa 

seseorang yang kurang mengkonsumsi kalium sekitar 91,5% responden lebih banyak 

menderita hipertensi dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi kalium lebih. 

f) Kebiasaan Minum Kopi 

 Pengaruh kopi  terhadap  terjadinya hipertensi saat  ini masih kontroversial. Kopi 

mempengaruhi tekanan darah karena mengandung  polifenol, kalium, dan kafein. Kafein 

memiliki efek yang antagonis  kompetitif  terhadap reseptor adenosin. Adenosin 

merupakan  neuromodulator yang mempengaruhi sejumlah fungsi pada susunan  saraf  

pusat. Hal ini berdampak padavasokonstriksi dan meningkatkan  total resistensi perifer, 

yang akan menyebabkan tekanan darah. Kandunagan kafein pada secangkir kopi sekitar 

80-125 mg  (Uiterwaal, et al., 2007).  

 Orang yang  tidak mengkonsumsi kopi memiliki  tekanan darah yang  lebih rendah  

dibandingkan  orang  yang  mengkonsumsi 1-3  cangkir  per  hari. Dan  pria yang 

mengkonsumsi kopi 3-6 cangkir per hari memiliki tekanan darah lebih tinggi dibanding  
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pria  yang  mengkonsumsi  1-3  cangkir  per  hari  (Uiterwaal ,et al., 2007).  

g) Stress 

 Stres dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara waktu dan bila stress 

sudah hilang tekanan darah bisa normal kembali. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sapitri tahun 2014 menunjukkan bahwa orang yang memiliki riwayat stressmempunyai 

risiko mendertia hipertensi sebesar 0,19 kali dibanding dengan yang tidak memiliki 

riwayat stress (Sapitri., Suyanto., Butar., 2016). 

h) Lemak 

  Asam lemak tak jenuh (Omega-3 dan Omega-6) memegang peranan penting pada 

pengaturan tekanan darah karena dapat mengurangi risiko hipertensi. Konsumsi lemak 

tak jenuh yang tinggi dapat menurunkan tekanan darah. Sebaliknya, konsumsi lemak 

jenuh berlebih bisa meningkatkan tekanan darah. Studi meta analisis menyatakan bahwa 

intake minyak ikan yang tinggi dengan dosis rata-rata 4,8 gram asam lemak omega-3 (10 

kapsul) perhari dapat menurunkan tekanan darah sebesar 1,5-3 mmHg. Makanan dengan 

kandungan tinggi lemak seperti daging merah dan susu sapi murni. Menurut Shills, 2006 

( Dalam penelitian Stefhany, 2012). 

 

2.2.5 Gejala Hipertensi 

Menurut Situmorang., 2015. Gejala hipertensi bervariasi pada masing-masing 

individu dan hampir sama dengan penyakit lainnya. Gejala-gejala itu adalah seperti sakit 

kepala, jantung berdebar-debar, sulit bernafas setelah bekerja keras atau mengangkat 

beban berat, mudah lelah, penglihatan kabur, wajah memerah, hidung berdarah, sering 

buang air kecil terutama dimalam hari, telinga berdenging (tinnitus), dunia terasa berputar 

(vertigo). 

 

 



25 
 

2.2.6 Diet Hipertensi 

Menurut Sustrani., 2009 (Dalam penelitian Widyaningrum, 2012). Diet makanan 

merupakan salah satu cara untuk mengatasi penyakit hipertensi tanpa efek samping yang 

serius, karena metode pengendaliannya yang lebih alami dengan mengkonsumsi makanan 

yang sehat, jika dibandingkan dengan obat penurun tekanan darah yang dapat membuat 

pasiennya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. 

Tujuan diet hipertensi adalah ; 

a) Mengurangi asupan garam 

Mengurangi asupan garam bertujuan untuk menghilangkan retensi garam atau air 

dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi (Almatsier 

dan Sunita 2005). WHO menganjurkan pembatasan konsumsi garam dapur hingga 6 

gram sehari (ekuivalen dengan 2400 mg natrium). 

 Garam dapur mengandung natrium yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan 

fungsi tubuh. Natrium berfungsi mengatur volume darah, tekanan darah, kadar air, dan 

fungsi sel. Tetapi konsumsi garam sebaiknya tidak berlebihan. Ginjal akan menahan 

natrium saat tubuh kekurangan natrium. Sebaliknya saat kadar natrium didalam tubuh 

tinggi, ginjal akan mengeluarkan kelebihan tersebut melalui urin. Apabila fungsi ginjal 

tidak optimal, kelebihan natrium tidak bisa dibuang dan menumpuk didalam darah. 

Volume cairan tubuh akan meningkat dan membuat jantung dan pembuluh darah bekerja 

lebih keras untuk memompa darah dan mengalirkannya keseluruh tubuh. Tekanan darah 

pun akan meningkat. Menurut Sutomo, 2009 (Dalam penelitian Widyaningrum, 2012). 

b) Memperbanyak serat 

Serat makanan adalah komponen makanan yang berasal dari tanaman yang tidak 

dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

kerusakan pembuluh darah bisa dicegah dengan mengkonsumsi serat. Serat pangan dapat 

membantu meningkatkan pengeluaran kolesterol melalui feces dengan jalan 
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meningkatkan waktu transit bahan makanan melalui usus kecil. Selain itu, konsumsi serat 

sayuran dan buah akan mempercepat rasa kenyang. Keadaan ini menguntungkan karena 

dapat mengurangi pemasukan energi dan obesitas, dan akhirnya akan menurunkan risiko 

hipertensi (Baliwati., Khomsan., dan Dwiriani., 2004). 

c) Menghentikan kebiasaan buruk 

Berhenti merokok, kopi dan alkohol dapat mengurangi beban jantung, sehingga 

jantung dapat bekerja dengan baik. Merokok dapat merusak pembuluh darah, 

menyebabkan arteri menyempit dan lapisan menjadi tebal dan kasar, nikotin, CO dan 

bahan lainya dalam asap rokok terbukti merusak dinding pembuluh endotel (dinding 

dalam pembuluh darah), mempermudah pengumpulan darah sehingga dapat merusak 

pembuluh darah perifer (Elsanti, 2009). 

d) Perbanyak asupan kalium 

Kandungan kalium dapat menurunkan sekresi renin yang mengakibatkan 

penghambatan pada Renin-Angiotensin System (penurunan angiotensin I dan II sehingga 

vasokonstriksi pembuluh darah berkurang). Akibatnya terjadi penurunan reabsorpsi 

natrium dan air pada ginjal. Penghambatan pada Renin-Angiotensin system juga turut 

menyebabkan terjadinya penurunan ekskresi aldosteron, sehingga terjadi penurunan 

reabsorpsi natrium dan air di tubulus ginjal. Akibat dari mekanisme tersebut, maka terjadi 

peningkatan diuresis yang menyebabkan berkurangnya volume darah, sehingga tekanan 

darah pun menjadi turun. (Antika dan Mayasari., 2016). 

e)   Diet rendah lemak 

Diet rendah lemak adalah diet yang kandungan energi dan lemaknya dibawah 

kebutuhan normal, cukup vitamin dan mineral, serta banyak mengandung serat yang 

bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Membatasi konsumsi lemak dilakukan agar 

kadar kolesterol darah tidak terlalu tinggi. Kadar kolesterol darah yang tinggi dapat 

mengakibatkan terjadinya endapan kolesterol dalam dinding pembuluh darah. Akumulasi 
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dari endapan kolesterol apabila bertambah akan menyumbat pembuluh nadi dan 

menganggu peredaran darah. Dengan demikian akan memperberat kerja jantung 

(Almatsier dan Sunita., 2003). 

 

2.2.7 Pencegahan dan penanggulangan 

1. Turunkan Kelebihan Berat Badan 

Diantara faktor resiko yang dapat dikendalikan, berat badan adalah salah satu yang 

paling erat kaitannya dengan hipertensi. Hubungan antara hipertensi dengan obesitas 

telah dibuktikan oleh beberapa penelitian, penurunan berat badan terbukti menurunkan 

tekanan darah. Penurunan berat badan juga dapat mempercepat turunnya tekanan darah 

dalam proses pengobatan, hampir 2/3 dari orang-orang yang kelebihan berat badan 

dengan hipertensi dapat mengendalikan tekanan darah dengan menurunkan sekitar 50% 

kelebihan berat badannya, tekanan darah akan turun sekitar 1.5 mmHg untuk setiap 

kilogram berat badan yang diturunkan Menurut Vita Health 2005 (Dalam penelitian 

Situmorang, 2015). 

2. Olahraga 

Olahraga atau senam adalah bagian dari usaha untuk mengurangi berat badan dan 

mengelola stress, dua faktor yang mempertinggi resiko hipertensi. Pada tahun 1993, 

American college of sport medicine (ACSM) menganjurkan latihan-latihan aerobik (olahraga 

ketahanan) yang teratur serta cukup takarannya untuk mencegah resiko hipertensi. 

Dengan melakukan gerakan tepat selama 30-40 menit atau lebih sebanyak 3-4 hari 

perminggu, dapat menurunkan tekanan darah sebanyak 10 mmHg pada sistolik dan 

diastolik. Olahraga teratur selain dapat mengurangi stress, juga dapat menurunkan berat 

badan serta membakar lemak didalam darah memperkuat otot-otot jantung Menurut Vita 

Health 2005 (Dalam penelitian Situmorang, 2015). 
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3. Pengatur pola diet 

Diet yang dianjurkan adalah pembatasan asupan garam. Cukup menggunakan 

sekitar satu sendok teh saja atau sekitar 5 gram garam perhari, berarti tidak menambah 

garam waktu makan dan menghindari makanan yang di asinkan dan menggunakan 

mentega yang bebas garam Menurut Vita Health 2005 (Dalam penelitian Situmorang, 

2015). 

4. Mengontrol stress 

Beberapa cara untuk mendapatkan keadaan relaksasi seperti meditasi, yoga, senam 

dapat mengontrol sistem saraf otonom dengan kemungkinan dapat pula menurunkan 

tekanan darah Menurut Vita Health 2005 (Dalam penelitian Situmorang, 2015). 

5. Merubah gaya hidup modern 

Perubahan gaya hidup dapat dibuktikan dengan menghindari kebiasaan merokok, 

minuman alkohol. Merokok dapat meningkatkan teknan darah, kelompok perokok 

memiliki tekanan darah yang tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak merokok. 

Alkohol merupakan minuman keras yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat dan ragi, 

disamping alkohol terdapat ethanol atau ethyl alkohol, didalam peredarah darah bagian 

tubuh tertentu akan menyerap alkohol lebih banyak dibandingkan dengan bagian tubuh 

yang lain. Peminum alkohol yang berat sangat beresiko terjadinya hipertensi Menurut Vita 

Health 2005 (Dalam penelitian Situmorang, 2015). 

 

 


