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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hipertensi 

1. Pengertian Hipertensi 

Pengertian hipertensi secara umum dapat didefinisikan sebagai tekanan 

sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. 

Tekanan darah manusia secara alami berfluktuasi sepanjang hari, tekanan 

darah tinggi menjadi masalah hanya bila tekanan darah tersebut persisten. 

Tekanan darah tersebut membuat sistem sirkulasi dan organ yang 

mendapat suplai darah (termasuk jantung dan otak) menjadi tegang 

(Palmer, 2007). 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah meningkat 

melebihi batas normal. Penyebab tekanan darah meningkat adalah 

peningkatan kecepatan denyut jantung, peningkatan resistensi (tahanan) 

dari pembuluh darah tepi dan peningkatan volume aliran darah (Hani, 

2010). 

The Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment 

of High Blood Pressure (JNC) VII telah mengklasifikasi penyakit tekanan 

darah pada orang dewasa terbagi menjadi kelompok normal, prehipertensi, 

hipertensi derajat I, hipertensi derajat II, dan hipertensi derajat III. 
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Tabel 1. Klasifikasi tekanan darah menurut The Joint National 

Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood 

Pressure (JNC) VII. 

Klasifikasi Tekanan Darah 

Sistolik 

Tekanan Darah 

Diastolik 

Normal < 120 mmHg < 80 mmHg 

Prehipertensi 120-139 mmHg 80-89 mmHg 

Hipertensi derajat 1 140-159 mmHg 90-99 mmHg 

Hipertensi derajat 2 160-179 mmHg 100-109 mmHg 

Hipertensi derajat 3 ≥ 180 mmHg ≥ 110 mmHg 

 

2. Epidemiologi Hipertensi 

Di Provinsi Jawa Tengah Prevalensi penyakit hipertensi mengalami 

peningkatan dari 1,87% pada tahun 2006, menjadi 2,02% pada tahun 2007 

dan 3,03% pada tahun 2008. Terdapat empat kabupaten dengan prevalensi 

terbesar yaitu Kabupaten Brebes, Tegal, Karanganyar dan Sukoharjo. Di 

empat kabupaten tersebut pada tahun 2008 ditemukan 79.338 kasus, pada 

tahun 2009 ditemukan 99.594 kasus dan pada tahun 2010 ditemukan 

sebanyak 94.665 kasus hipertensi essensial (Depkes, 2008). 

Puskesmas sebagai primary health care sangat berperan dalam 

penemuan kasus penyakit hipertensi, pada bulan Desember 2010 di 

Puskesmas Bumiayu Kabupaten Brebes menemukan sebanyak 240 kasus. 

Puskesmas Bumiayu pada bulan November 2011 sebanyak 334 kasus, 

pada tahun 2014 menemukan sebanyak 246 kasus. 

3. Etiologi Hipertensi 

Tekanan darah ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu curah jantung 

(cardiac output) dan resistensi vaskuler perifer (peripheral vascular 
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resistance). Curah jantung merupakan hasil kali antara frekuensi denyut 

jantung dengan isi sekuncup (stroke volume), sedangkan isi sekuncup 

ditentukan oleh aliran balik vena (venous return) dan kekuatan 

kontraktilitas miokard. Resistensi perifer ditentukan oleh tonus otot polos 

pembuluh darah, elastisitas dinding pembuluh darah dan viskositas darah. 

Semua parameter diatas, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

sistem saraf simpatis dan parasimpatis, sistem renin-angiotensin-

aldosteron (SRAA) dan faktor lokal berupa bahan-bahan vasoaktif yang 

diproduksi oleh sel endotel pembuluh darah (Nafrialdi, 2007). 

Peningkatan kecepatan denyut jantung dapat terjadi akibat rangsangan 

abnormal saraf atau hormon pada nodus SA. Peningkatan kecepatan 

denyut jantung yang berlangsung kronik sering menyertai keadaan 

hipertiroidisme. Namun, peningkatan kecepatan denyut jantung biasanya 

dikompensasi oleh penurunan volume sekuncup atau resistensi perifer, 

sehingga tidak menimbulkan hipertensi (Astawan, 2002). 

Peningkatan volume sekuncup yang berlangsung lama dapat terjadi 

apabila terdapat peningkatan volume plasma yang berkepanjangan, akibat 

gangguan penanganan garam dan air oleh ginjal atau konsumsi garam 

yang berlebihan. Peningkatan pelepasan renin atau aldosteron maupun 

penurunan aliran darah ke ginjal dapat mengubah penanganan air dan 

garam oleh ginjal. Peningkatan volume plasma akan menyebabkan 

peningkatan volume diastolik akhir sehingga terjadi peningkatan volume 
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sekuncup dan tekanan darah. Peningkatan preload biasanya berkaitan 

dengan peningkatan tekanan sistolik (Amir, 2002). 

Peningkatan Total Periperial Resistence yang berlangsung lama dapat 

terjadi pada peningkatan rangsangan saraf atau hormon pada arteriol, atau 

responsivitas yang berlebihan dari arteriol terdapat rangsangan normal. 

Kedua hal tersebut akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Pada 

peningkatan total periperial resistence, jantung harus memompa secara 

lebih kuat dan dengan demikian menghasilkan tekanan yang lebih besar, 

untuk mendorong darah melintas pembuluh darah yang menyempit. Hal 

ini disebut peningkatan dalam afterload jantung dan biasanya berkaitan 

dengan peningkatan tekanan diastolik. Apabila peningkatan afterload 

berlangsung lama, maka ventrikel kiri mungkin mulai mengalami 

hipertrofi (Hayens, 2003). 

Dengan hipertrofi, kebutuhan ventrikel akan oksigen semakin 

meningkat sehingga ventrikel harus mampu memompa darah secara lebih 

keras lagi untuk memenuhi kebutuhan tesebut. Pada hipertrofi, serat-serat 

otot jantung juga mulai tegang melebihi panjang normalnya yang pada 

akhirnya menyebabkan penurunan kontraktilitas dan volume sekuncup 

(Hayens, 2003). 
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4. Faktor-Faktor Resiko Hipertensi 

Menurut Jaya (2009), faktor resiko hipertensi ada dua, yaitu faktor 

yang dapat dikontrol dan faktor yang tidak dapat dikontrol. 

Faktor yang dapat dikontrol diantaranya : 

a. Merokok 

Merokok merupakan salah satu faktor resiko yang kuat untuk 

terjadinya kematian akibat hipertensi. Penghentian merokok terbukti 

dapat mengurangi risiko mengalami hipertensi. 

b. Konsumsi garam berlebih 

Karena garam mempunyai peluang yang sangat besar dalam 

meningkatan tekanan darah secara cepat, ditambah pada mereka yang 

sebelumnya memiliki riwayat terhadap penyakit diabetes, hipertensi 

ringan dan mereka yang berusia diatas 45 tahun. 

c. Konsumsi kafein secara berlebih 

Kafein banyak terdapat pada kopi, teh dan minuman bersoda, kopi dan 

teh jika dikonsumsi melebihi batasan normal dalam penyajian akan 

mengakibatkan hipertensi. Sebenarnya kopi memiliki manfaat yang 

baik bagi tubuh terutama bagi pria dewasa dalam hormon seksualnya, 

begitupula dengan teh mengandung antioksidan yang sangat baik dan 

diperlukan oleh tubuh, untuk itu batasi asupan minum kopi dan teh 

minimal 1 cangkir = 100 ml. 
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d. Obesitas 

Berat badan individu dan indeks masa tubuh (IMT) berkorelasi 

langsung dengan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik. 

Obesitas bukanlah penyebab hipertensi, akan tetapi prevalensi 

hipertensi pada obesitas jauh lebih besar. Individu dengan obesitas 

memiliki resiko lima kali lebih besar mengalami hipertensi. 

e. Stres 

Stres yang terjadi pada individu dapat merangsang kelenjar anak ginjal 

melepaskan hormon adrenalin dan memacu jantung berdenyut lebih 

cepat serta lebih kuat, sehingga tekanan darah akan meningkat. Jika 

stres berlangsung lama tubuh akan memunculkan gejala negatif seperti 

hipertensi. 

Faktor yang tidak dapat dikontrol diantaranya : 

a. Jenis kelamin 

Karena laki-laki dianggap lebih rentan mengalami hipertensi 

dibandingkan perempuan, hal ini dikarenakan gaya hidup yang lebih 

buruk dan tingkat stres yang lebih besar dibanding perempuan. 

b. Usia pasien 

Dimana usia 40 tahun hingga 59 tahun dianggap mengalami 

kecenderungan hipertensi karena pada usia middle age merupakan usia 

dimana kondisi tubuh mulai menurun dan rentang mengalami penyakit 

kronis. 
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c. Riwayat keluarga 

Individu yang keluarga atau orang tua mengalami hipertensi cenderung 

memiliki kemungkinan lebih besar mengalami hipertensi dibandingkan 

individu yang tidak memiliki keluarga yang mengalami hipertensi. 

5. Patofisiologi Hipertensi 

Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah 

terletak di pusat vasomotor, pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini 

bermula dari saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan 

keluar dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan 

abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls 

yang bergerak ke bawah melalui saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada 

titik ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin yang akan merangsang 

serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan 

dilepaskannya norepinefrin mengakibatkan konstriksi pembuluh darah 

(Amir, 2002). 

Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi 

respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokontriktor. Individu dengan 

hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui 

dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi (Corwin, 2001). 

Pada saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang 

pembuluh darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenal juga 

terangsang mengakibatkan tambahan aktivitas vasokontriksi. Medula 

adrenal mengsekresi epinefrin yang menyebabkan vasokontriksi, korteks 
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adrenal mengsekresi kortisol dan steroid lainnya, yang dapat memperkuat 

respon vasokontriktor pembuluh darah (Corwin, 2001). 

Vasokontriksi yang mengakibatkan penurunan aliran darah ke 

ginjal menyebabkan pelepasan renin, renin merangsang pembentukan 

angiotensin I yang kemudian diubah menjadi angiotensin II. Suatu 

vasokonstriktor kuat yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron 

oleh korteks adrenal, hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh 

tubulus ginjal menyebabkan peningkatan volume intravaskuler. Semua 

faktor tersebut cenderung mencetus keadaan hipertensi (Dekker, 1996). 

Perubahan struktural dan fungsional pada sistem 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 (Corwin, 2001). 

6. Tanda dan Gejala Hipertensi 

Beberapa gejala yang sering terdapat pada penderita hipertensi 

meskipun secara tidak sengaja muncul secara bersamaan antara lain sakit 

kepala, pendarahan dihidung, wajah kemerahan serta cepat capai (Sharma 

et al, 2010). 
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Menurut Sustrani (2004) gejala-gejala hipertensi antara lain sakit 

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

mengangkat beban kerja, mudah lelah, penglihatan kabur, wajah memerah, 

hidung berdarah, sering buang air kecil terutama di malam hari, telingga 

berdering (tinnitus) dan dunia terasa berputar. 

7. Pemeriksaan Penunjang Hipertensi 

a. Riwayat dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. 

b. Pemeriksaan retina. 

c. Pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kerusakan organ seperti 

ginjal dan jantung. 

d. EKG untuk mengetahui hipertropi ventrikel kiri. 

e. Urinalisa untuk mengetahui protein dalam urin, darah, glukosa. 

f. Pemeriksaan: renogram, pielogram intravena arteriogram renal, 

pemeriksaan fungsi ginjal terpisah dan penentuan kadar urin. 

g. Foto dada dan CT scan. 

8. Diagnosis Hipertensi 

a. Resiko tinggi penurunan curah jantung berhubungan dengan 

vasokontriksi pembuluh darah. 

b. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum, 

ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2. 

c. Gangguan rasa nyaman nyeri : sakit kepala berhubungan dengan 

peningkatan tekanan vaskuler cerebral. 
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d. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

intake nutrisi in adekuat, keyakinan budaya, pola hidup monoton. 

9. Komplikasi Hipertensi (Soedarya, 2009) 

a. Otak, menyebabkan stroke karena otak mempunyai suatu mekanisme 

otoregulasi terhadap kenaikan ataupun penurunan tekanan darah. 

Batas perubahan pada orang normal adalah sekitar 60-160 mmHg. 

Apabila tekanan darah melampaui tonus pembuluh darah sehingga 

tidak mampu lagi menahan kenaikan tekanan darah maka akan terjadi 

oedema otak. Tekanan diastolik yang sangat tinggi memungkinkan 

pecahnya pembuluh darah otak yang dapat mengakibatkan kerusakan 

otak yang irreversible. 

b. Jantung, menyebabkan penyakit jantung koroner (termasuk infark 

jantung), gagal jantung. Pada jantung kenaikan tekanan darah yang 

cepat dan tinggi akan menyebabkan kenaikan afterload, sehingga 

terjadi payah jantung. Sedangkan pada hipertensi kronis hal ini akan 

terjadi lebih lambat karena ada mekanisme adaptasi. 

c. Mata, menyebabkan retinopati hipertensi dan dapat menimbulkan 

kebutaan. Gejala retinopati dapat mendahului penemuan klinis 

kelainan ginjal dan merupakan gejala paling terpercaya dari hipertensi 

maligna. 

d. Ginjal, menyebabkan penyakit ginjal kronik dan gagal ginjal. 
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10. Klasifikasi Hipertensi 

a. Berdasarkan penyebab, yaitu : 

Hipertensi primer (Esensial) adalah penyakit tekanan darah tinggi 

yang tidak langsung disebabkan oleh penyebab medis yang jelas, 

kondisi hipertensi primer mempengaruhi ginjal, arteri dan jantung. 

Penyebab hipertensi primer adalah seperti bertambahnya umur, stress, 

dan keturunan. Hipertensi primer tidak menunjukan gejala dan baru 

diketahui pada waktu memeriksaan kesehatan ke dokter. 

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang telah diketahui 

penyebabnya. Hipertensi sekunder merupakan akibat yang jelas dari 

suatu penyakit, kondisi, dan kebiasaan seseorang, beberapa tanda dan 

gejala tambahan yang dapat menunjukan hipertensi sekunder antara 

lain kelainan obesitas pada dada dan perut, intoleransi glukosa, 

pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, dan lain lain 

(Santosa & Zalbawi, 2013). 

b. Berdasarkan bentuk, yaitu : 

Hipertensi sistolik adalah jantung berdenyut terlalu kuat sehingga 

dapat meningkatkan angka sistolik. Tekanan sistolik berkaitan dengan 

tingginya tekanan pada arteri bila jantung berkontraksi (denyut 

jantung). Ini adalah tekanan maksimum dalam arteri pada suatu saat 

dan tercermin pada hasil pembacaan tekanan darah sebagai tekanan 

atas yang nilainya lebih besar. 
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Hipertensi diastolik terjadi apabila pembuluh darah kecil 

menyempit secara tidak normal, sehingga memperbesar tahanan 

terhadap aliran darah yang melaluinya dan meningkatkan tekanan 

diastoliknya. Tekanan darah diastolik berkaitan dengan tekanan dalam 

arteri bila jantung berada dalam keadaan relaksasi diantara dua 

denyutan (Smith and Tom, 1986). 

c. Berdasarkan gejala, yaitu : 

Hipertensi Maligna adalah keadaan hipertensi yang membahayakan 

biasanya disertai dengan keadaan kegawatan yang merupakan akibat 

komplikasi organ-organ seperti otak, jantung dan ginjal. 

Hipertensi Benigna adalah keadaan hipertensi yang tidak 

menimbulkan gejala-gejala, biasanya ditemukan pada saat penderita 

dicek up (Azam, 2005). 

11. Penatalaksanaan Hipertensi (Soedarya, 2009) 

Tujuan pengobatan hipertensi tidak hanya menurunkan tekanan darah, 

tetapi mencegah atau memperbaiki kelainan fungsional dan struktural 

yang terjadi akibat hipertensinya (komplikasi organ sasaran), yaitu : 

1) Menurunkan tekanan darah seoptimal mungkin, tetapi tidak 

mengganggu perfusi organ sasaran. 

2) Mencegah komplikasi vaskuler atau arteriosklerotik dan kerusakan 

organ sasaran, mengontrol faktor resiko lain. 

Bila sudah ada komplikasi diusahakan retardasif atau kalau mungkin 

regresi komplikasi vaskuler atau arteriosklerosis dan kerusakan target 
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organ. Memantau dan mengontrol efek samping obat yang lain 

(hipokalemia dan sebagainya) yang dapat menambah morbiditas dan 

mortalitas. Tekanan darah yang sedemikian tinggi pada krisis hipertensi 

haruslah segera diturunkan karena penundaan akan memperburuk 

penyakit yang akan timbul baik cepat maupun lambat (Soedarya, 2009). 

Dipihak lain penurunan yang terlalu agresif juga dapat menimbulkan 

berkurangnya perfusi dan aliran darah ke organ vital terutama otak, 

jantung dan ginjal. Oleh karena itu penurunan tekanan darah terutama pada 

hipertensi kronik, harus bertahap dan memerlukan pendekatan individual. 

Sampai sejauh mana tekanan darah harus diturunkan, perlu diperhatikan 

berbagai faktor antara lain keadaan hipertensi sendiri tekanan darah segera 

diturunkan atau bertahap, pengamatan problem yang menyertai krisis 

hipertensi, perubahan aliran darah dan autoregulasi tekanan darah pada 

organ vital serta pemilihan obat anti hipertensi yang efektif untuk krisis 

hipertensi dan monitoring efek samping obat (Sharma et al, 2010). 

Keadaan klinis pasien juga harus diperhitungkan, pada penderita 

dengan aneurisma aorta desenden akut atau feokromasitoma dengan 

hipertensi akut, atau setelah mendapat MAO inhibitor dan pernah 

mengalami krisis hipertensi, tekanan sistolik dapat diturunkan menjadi 

100-120 mmHg. Demikian juga bila fungsi ginjal normal tekanan darah 

dapat diturunkan sampai normal, namun demikian pada penderita dengan 

penyakit pembuluh darah otak, penderita penyakit jantung koroner, atau 

penderita yang telah mengalami trombosis serebri terutama 6 minggu 
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terakhir, akan berbahaya menurunkan tekanan darah ketingkat normal 

karena akan memperberat gangguan koroner atau akan terjadi gangguan 

serebrovaskuler. Pada beberapa penderita tingkat penurunan tekanan darah 

yang aman adalah sampai 160-180 mmHg sistolik dan 100-110 mmHg 

diastolik. Kecepatan penurun tekanan darah tergantung pada keadaan 

klinis penderita (Sharma et al, 2010). 

a. Penatalaksanaan Hipertensi Emergensi (Soedarya, 2009) 

Bila diagnosa hipertensi emergensi telah ditegakkan, maka tekanan 

darah perlu diturunkan secara bertahap. Langkah-langkah yang perlu 

diambil adalah : 

1) Rawat ICU, pasang femoral intra arterial line dan pulmonary 

arterial kateter (bila ada indikasi). Untuk menentukan fungsi 

kardiopulmoner dan status volume intravaskuler. 

2) Anamnesa singkat dan pemeriksaan fisik. 

3) Tentukan penyebab krisis hipertensi. 

4) Singkirkan penyakit lain yang menyerupai krisis hipertensi. 

5) Tentukan adanya kerusakan organ sasaran. 

6) Tentukan tekanan darah yang diinginkan dari lamanya tekanan 

darah sebelumnya, cepatnya kenaikan dan keparahan hipertensi, 

masalah klinis yang menyertai dan usia pasien. 

7) Tujuan penurunan tekanan darah bukanlah untuk mendapatkan 

tekanan darah normal, tetapi lebih untuk mendapatkan penurunan 

tekanan darah yang terkendali. Penurunan tekanan darah diastolik 

Pemberian Jus Belimbing..., Afni Azhar Zakiyah, S1 Keperawatan UMP, 2015



24 
 

 

tidak kurang dari 100 mmHg. Tekanan sistolik tidak kurang dari 

160 mmHg, ataupun MAP tidak kurang dari 120 mmHg selama 48 

jam pertama, kecuali pada krisis hipertensi tertentu misal : 

disecting aortiic aneurisma. 

8) Penurunan tekanan darah tidak lebih dari 20 % dari MAP ataupun 

tekanan darah yang didapat. 

9) Kemudian dilakukan observasi terhadap pasien, jika  penurunan 

tekanan darah awal dapat diterima oleh pasien dimana keadaan 

klinisnya stabil, maka 24 jam kemudian tekanan darah dapat 

diturunkan secara bertahap menuju angka normal. 

10) Penurunan tekanan darah secara cepat ke tekanan darah normal 

atau sub normal pada awal pengobatan dapat menyebabkan 

berkurangnya perfusi ke otak, jantung dan ginjal, dan hal ini harus 

dihindari pada beberapa hari permulaan, kecuali pada keadaan 

tertentu. 

11) Tekanan darah secara bertahap diusahakan mencapai normal 

dalam satu atau dua minggu. 

b. Penatalaksanaan Hipertensi Urgensi : 

Penderita dengan hipertensi urgensi tidak memerlukan rawat inap 

di rumah sakit, sebaiknya penderita ditempatkan diruangan yang 

tenang, tidak terang dan tekanan darah diukur kembali dalam 30 menit. 

Bila tekanan darah tetap masih sangat meningkat, maka dapat dimulai 
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pengobatan, umumnya digunakan obat-obat oral antihipertensi dalam 

menggulangi hipertensi urgensi ini dan hasilnya cukup memuaskan. 

Obat-obat oral antihipertensi yang digunakan :  

1) Nifedipine : pemberian bisa secara sublingual (onset 5-10 menit). 

Buccal (onset 5-10 menit), oral (onset 15-20 menit), duration 5-15 

menit secara sublingual atau buccal. Efek samping : sakit kepala, 

takhikardi, hipotensi.  

2) Clonidine : Pemberian secara oral dengan onset 30-60 menit 

Duration of Action 8-12 jam. Dosis : 0,1-0,2 mg, dijutkan 0,05 

mg-0,1 mg setiap jam s/d 0,7 mg. Efek samping : sedasi, mulut 

kering. Hindari pemakaian pada 2
nd 

degree atau 3
rd 

degree, heart 

block, brakardi, sick sinus syndrome. Over dosis dapat diobati 

dengan tolazoline. 

3) Captopril : pemberian secara oral atau sublingual. Dosis 25 mg 

dan dapat diulang setiap 30 menit sesuai kebutuhan. Efek 

samping : angio neurotik oedema, gagal ginjal akut pada penderita 

bilateral renal arteri sinosis. 

4) Prazosin : Pemberian secara oral dengan dosis 1-2 mg dan diulang 

perjam bila perlu. Efek samping : first dosyncope, hipotensi 

orthostatik, palpitasi, takhikardi dan sakit kepala. 

Dengan pemberian Nifedipine ataupun Clonidine oral 

dicapai penurunan MAP sebanyak 20 % ataupun tekanan darah 

<120 mmHg. Demikian juga Captopril, Prazosin terutama 
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digunakan pada penderita hipertensi urgensi akibat dari 

peningkatan katekholamine. Perlu diingat bahwa pemberian obat 

anti hipertensi oral atau sublingual dapat menyebabkan penurunan 

tekanan darah yang cepat dan berlebihan bahkan sampai kebatas 

hipotensi (walaupun hal ini jarang sekali terjadi). Dikenal adanya 

“first dose” effek dari Prozosin, dilaporkan bahwa reaksi hipotensi 

akibat pemberian oral Nifedifine dapat menyebabkan timbulnya 

infark miokard dan stroke. Dengan pengaturan titrasi dosis 

Nifedipine ataupun Clonidin biasanya tekanan darah dapat 

diturunkan bertahap dan mencapai batas aman dari MAP. 

Penderita yang telah mendapat pengobatan antihipertensi 

cenderung lebih sensitive terhadap penambahan terapi. Untuk 

penderita ini dan pada penderita dengan riwayat penyakit 

cerebrovaskular dan koroner, juga pada pasien umur tua dan 

pasien dengan volume depletion maka dosis obat Nifedipine dan 

Clonidine harus dikurangi. Seluruh penderita diobservasi paling 

sedikit selama 6 jam setelah tekanan darah turun untuk 

mengetahui efek terapi dan juga kemungkinan timbulnya 

orthotatis. Bila gejala penderita yang diobati tidak berkurang maka 

sebaiknya penderita dirawat dirumah sakit. 
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12. Tujuan dan Strategi Pengobatan Hipertensi (Lewis, et al. 2004) 

Tujuan pengobatan hipertensi adalah untuk menurunkan mortalitas dan 

morbiditas kardiovaskular. Penurunan tekanan sistolik harus menjadi 

perhatian utama, karena pada umumnya tekanan diastolik akan terkontrol 

bersamaan dengan terkontrolnya tekanan sistolik. Target tekanan darah 

bila tanpa penyakit penyerta adalah <140/90 mmHg, sedangkan pasien 

dengan DM atau kelainan ginjal tekanan darah harus diturunkan dibawah 

130/80 mmHg. 

Terdapat hubungan yang nyata antara tekanan darah dengan kejadian 

kardiovaskular. Untuk individu berusia diatas 40 tahun, tiap peningkatan 

tekanan darah sebesar 20/10 mmHg meningkatkan resiko kejadian 

kardiovaskular dua kali lipat. Hal ini berlaku pada rentang tekanan darah 

115/75  mmHg sampai 185/115 mmHg. 

Strategi pengobatan hipertensi harus dimulai dengan perubahan gaya 

hidup (lifestyle modification) berupa diet rendah garam, berhenti merokok, 

mengurangi konsumsi alkohol, aktivitas fisik yang teratur dan penurunan 

berat badan bagi pasien dengan berat badan lebih. Selain dapat merunkan 

tekanan darah, perubahan gaya hidup juga terbukti meningkatkan 

efektivitas obat antihipertensi dan menurunkan resiko kardiovaskular. 

13. Klasifikasi Obat Antihipertensi (Olson, 2003): 

1. Diuretik 

Diuretik adalah obat yang bekerja untuk meningkatkan volume 

urine pada ginjal, karena menyebabkan ekskresi natrium dan 
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mengurangi volume cairan dengan menghambat transport elektrolit 

didalam tubulus renal sehingga deuritik juga disebut sebagai 

natriuretik. Diuretik yang paling sering digunakan adalah diuretik 

tiazid, diuretik loop, dan antagonis reseptor aldosteron. 

Diuretik bekerja pada reaksi CO2 + H2O menjadi H2CO3 dan 

sebaliknya. Diuretik bekerja pada beberapa tempat, di ginjal 

menghambat reabsorpsi bikarbonat (HCO3-) dan mengurangi 

pertukaran Na-H sehingga NaHCO3 dieksresi bersama air. Inilah efek 

diuretiknya. 

Di dalam sel tubuli ginjal, diuretik menghambat perubahan CO2 + 

H2O menjadi H2CO3 sehingga pembentukan H+ dan HCO3- di tubuli 

juga berkurang. Jumlah H+ untuk diekskresi dan ditukar dengan Na 

akan berkurang sehingga ekskresi Na+ akan meningkat (untuk 

mereabsorpsi Na, maka H+ harus dieksresi). Pada akhirnya, akan 

terjadi peningkatan ekskresi air. HCO3- juga akan diekskresi sehingga 

darah cenderung menjadi asam (asidosis) sementara urin menjadi 

alkalis, ekskresi kalium juga akhirnya meningkat. 

Diuretik dikenal juga sebagai vasopressin, merupakan suatu 

oktapeptida yang diprodusi oleh sel saraf dalam nukleus supraoptikus 

dan paraventrikalis di hipotalamus. Melalui serabut saraf, ADH 

ditranspor ke hipofisis posterior. 

Sekresi diuretik (vasopressin) diatur oleh beberapa mekanisme yaitu: 
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a. Konsep osmoreseptor yang diduga terletak di daerah nukleus 

hipotalamus, bila osmolalitas plasma bertambah akibat dehidrasi, 

maka sekresi ADH bertambah dan sebaliknya pada keadaan 

hidrasi, sekresinya akan turun. 

b. Konsep reseptor volume yang terletak di atrium kiri dan vena 

pulmonalis, bila terjadi penurunan volume darah yang beredar 

misalnya akibat perdarahan hebat maka sekesi ADH akan 

meningkat. 

Efek seluler pada ginjal terjadi melalui interaksi antara ADH 

dengan reseptor V1 dan V2. Reseptor V1 terdapat pada otot polos 

vaskuler dan saluran cerna, hepatosit, dan beberapa sel di ginjal. 

Reseptor V1 berperan dalam vasokonstriksi pembuluh darah arteriol 

eferen glomerulus, tetapi efek yang paling menonjol yaitu di duktus 

koligentes yang diperantarai oleh reseptor V2. Reseptor V2 yang 

terletak di dalam sel duktus koligentes dan sel ansa henle asenden 

sepitel tebal mempunyai afinitas besar terhadap ADH. Perangsangan 

reseptor V2 oleh ADH akan merangsang aktivitas enzim adenilat 

siklase. Pada akhirnya akan terjadi pembukaan kanal aquaporin di 

permukaan epitel tubulus, sehingga membran luminal menjadi 

permeabel terhadap air dan reabsorpsi air pun meningkat. 

2. Vasodilatator atau Calcium Channel Blockers (CCB) 

Mekanisme utama CCB adalah menghambat masuknya ion  

melalui voltage-dependent L dan calsium channel type-T. L type  
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banyak terdapat di otot jantung dan otot polos vaskuler. Hambatan 

terhadap otot jantung menyebabkan efek inotropik negatif, dan 

terhadap otot polos menyebabkan relaksasi. Dengan efek mengurangi 

kontraktilasi miokard dan otot polos, obat ini dapat digunakan sebagai 

obat antihipertensi dan antiangina, juga menyebabkan depresi miokard. 

CCB bekerja dengan cara menghambat influs kalsium pada otot polos 

pembuluh darah dan miokard. Jenis obat CCB seperti Hidralazin, 

Minoksidil, dan Nitroprusid. 

Hidralazin terutama bekerja pada arteri dan arteriole, menimbulkan 

penurunan tekanan darah dengan menginduksi vasodilatasi pada artiole 

otot polos. Efek ini disertai dengan refleks takikardi dan kenaikan 

curah jantung. Manfaat utama adalah untuk pengobatan hipertensi dan 

gagal jantung. Monoksidil, merupakan obat vasodilatator yang sangat 

poten, merupakan pilihan akhir pada pengobatan hipertensi berat yang 

tidak responsif terhadap obat antihipertensi lainnya. Monoksidil sering 

digunakan bersamaan dengan diuretik karena menyebabkan retensi 

cairan, juga menyebabkan refleks takikardi sehingga dikombinasikan 

dengan golongan β – blocker. 

Nitroprusid di metabolisme menjadi nitric oxide, yang selanjutnya 

mengaktivasi guanylatecyclase dan terbentuk cyclic GMP. 

Pembentukan cGMP mengakibatkan relaksasi otot polos vaskuler dan 

vasodilatasi. Aktivasi nitroprusid di katalisis oleh berbagai nitric oxide 

sehingga potensi obat ini berbeda pada berbagai tempat vaskuler dan 
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hal ini menyebabkan tidak terjadi toleransi pada penggunaan 

nitroprusid. 

3. Anti-adrenergic 

Dikatakan obat adrenergic karena efek yang ditimbulkannya mirip 

perangsangan saraf adrenergic, atau mirip efek neurotransmitter 

norepinefrin dan epinefrin (yang disebut juga noradrenalin dan 

adrenalin). Golongan obat ini disebut juga obat simpatik atau 

simpatomimetik yaitu zat-zat yang dapat menimbulkan (sebagian) efek 

yang sama dengan stimulasi susunan simpaticus (SS) dan melepaskan 

noradrenalin (NA) di ujung – ujung sarafnya. 

Kerja obat adrenergic dapat dikelompokkan dalam 7 jenis yaitu : 

1. Perangsangan organ perifer : otot polos pembuluh darah kulit dan 

mukosa, serta kelenjar liur dan keringat. 

2. Penghambatan organ perifer : otot polos usus, bronkus dan 

pembuluh darah otot rangka. 

3. Perangsangan jantung : dengan akibat peningkatan denyut jantung  

dan kekuatan kontraksi. 

4. Perangsangan SSP : misalnya perangsangan pernapasan, 

peningkatan kewaspadaan, aktivitas psikomotor, dan pengurangan 

nafsu makan. 

5. Efek metabolic : misalnya peningkatan glikogenolisis di hati dan 

otot, lipolisis dan penglepasan asam lemak bebas dari jaringan 

lemak. 
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6. Efek endokrin : misalnya modulasi sekresi insulin, rennin, dan 

hormone hipofisis. 

7. Efek prasinaptik : dengan akibat hambatan atau peningkatan 

penglepasan neurotransmitter NE atau Ach ( acetyl colin ). 

Adrenergic dapat dibagi dalam dua kelompok menurut titik 

kerjanya di sel-sel efektor dari organ sampai ujung, yakni reseptor-alfa 

dan reseptor-beta. Perbedaan antara kedua jenis reseptor didasarkan 

atas kepekaannya bagi adrenalin, noradrenalin ( NA ), dan isoprenalin. 

Reseptor-alfa lebih peka bagi NA, sedangkan reseptor-beta lebih 

sensitive bagi isoprenalin. 

Diferensiasi lebih lanjut dapat dilakukan menurut efek 

fisiologisnya yaitu dalam   alfa-1 dan alfa-2 serta beta-1 dan beta-2. 

Pada umumnya stimulasi dari masing-masing reseptor itu 

menghasilkan efek-efek sebagai berikut : 

a. Alfa-1 : menimbulkan vasokonstriksi dari otot polos dan 

menstimulasi sel-sel kelenjar dengan bertambahnya antara lain 

sekresi liur dan keringat. 

b. Alfa-2 : menghambat pelepasan NA pada saraf-saraf adrenegis 

dengan turunnya tekanan darah, mungkin pelepasan ACh di saraf 

kolinergis dalam usus juga terhambat sehingga menurunnya 

peristaltic. 

c. Beta-1 : memperkuat daya dan frekuensi kontraksi jantung (efek 

inotrop dan kronotop). 
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d. Beta-2 : bronchodilatasi dan stimulasi metabolisme glikogen dan 

lemak. 

Lokasi reseptor ini umumnya adalah sebagai berikut : 

1) alfa-1 dan beta-1 : postsinaptis artinya lewat sinaps di organ 

efektor. 

2) alfa-2 dan beta-2 : presinaptis dan ekstrasi-naptis yaitu dimuka 

sinaps atau diluarnya antara lain dikulit otak, rahim, dan pelat-pelat 

darah, reseptor-a1 juga terdapat presinaptis. 

B. Buah Belimbing (Averrhoa) 

Buah belimbing merupakan salah satu tumbuhan yang biasa digunakan 

oleh masyarakat sebagai obat tradisional. Tanaman buah belimbing 

mempunyai dua spesies yaitu Averrhoa billimbi (belimbing wuluh) dan 

Averrhoa carambola (belimbing manis). Biasanya masyarakat menggunakan 

buah belimbing wuluh dan buah belimbing manis sebagai obat hipertensi 

(Afrianti, 2010). 

1. Buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) 

Merupakan tanaman yang mempunyai buah berasa asam yang kaya 

khasiat sering digunakan sebagai bumbu sayuran atau campuran jamu. 

Buah belimbing wuluh atau belimbing sayur diduga berasal dari kepulauan 

Maluku dan kini tersebar ke seluruh Indonesia dan negara-negara sekitar 

seperti Filipina, Myanmar, dan Srilanka. Pohon buah belimbing wuluh 

kecil setinggi sekitar 10 meter dengan diameter pangkal batang mencapai 

30 cm (Afrianti, 2010). 
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Batangnya bergelombang dan tidak rata, daun belimbing sayur 

merupakan daun majemuk sepanjang 30-60 cm dengan 11- 45 pasang anak 

daun. Anak daun berwarna hijau, bertangkai pendek, berbentuk bulat telur 

hingga jorong dengan ujung agak runcing, pangkal membulat, tepi daun 

rata, panjang 2-10 cm, lebar 1-3 cm. Buah belimbing wuluh mempunyai 

bunga majemuk yang tersusun dalam malai, berkelompok. Bunga 

belimbing asam, seperti buah kepel, tumbuh keluar dari batang atau 

percabangan yang besar. Buah belimbing wuluh berupa bumi berbentuk 

lonjong persegi, dengan panjang 4-6 cm (Afrianti, 2010). 

Buahnya berwarna hijau kekuningan, berair dan jika masak berasa 

asam. Kandungan kimia buah belimbing wuluh antara lain Sapoin, Tanin, 

Flafoid, Glukosid, Asam format, Asamsitrat, serta beberapa Mineral 

terutama Kalsium (Mursito, 2004). Buah belimbing wuluh (Averhoa 

bilimbi), digunakan untuk menghilangkan sakit (analgetik), 

memperbanyak pengeluaran empedu, anti radang, antihipertensi, dan juga 

sebagai astringent. 

2. Buah belimbing manis (Averrhoa carambola) 

Klasifikasi ilmiah belimbing manis: 

a. Kingdom: Plantae (tumbuhan) 

b. Subkingdom: Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh) 

c. Super Divisi: Spermatophyta (menghasilkan biji) 

d. Divisi: Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

e. Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua atau dikotil) 
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f. Sub Kelas: Rosidae 

g. Ordo: Geraniales 

h. Famili: Oxalidaceae (suku belimbing-belimbingan) 

i. Genus: Averrhoa 

j. Spesies: Averrhoa carambola 

Buah belimbing manis ini biasa di tanam sebagai pohon buah-

buahan, kadang-kadang ditemukan tumbuh liar tropik yang beriklim panas 

dan lembab, tanaman buah belimbing manis berbentuk pohon, tingginya 

mencapai 12 meter, percabangan banyak yang arahnya agak mendatar 

sehingga pohon ini tampak menjadi rindang, berbunga sepanjang tahun 

sehingga buahnya tidak kenal musim, daun buah belimbing berupa daun 

majemuk menyirip ganjil dengan anak daun berbentuk bulat telur, ujung 

runcing, tepi rata, permukaan atas mengkilap, permukaan bawah buram, 

panjang 1,75-9 cm, lebar 1,25-4,5 cm.  

Bunga majemuk tersusun berupa malai, warnanya merah 

keunguan, keluar dari ketiak daun dan diujung cabang, ada juga yang 

keluar dari dahannya. Buahnya merupakan buah bumi, berusuk lima, bila 

dipotong melintang berbentuk bintang, panjang buah 4-12,5 cm, berdaging 

dan banyak mengandung air, saat masak warnanya kuning. Rasanya manis 

sampai asam, biji berwarna putih kotor keclokatan, pipih, berbentuk elips 

dengan kedua ujung lancip (Wardani, 2010). 

Buah belimbing manis mempunyai kandungan gizi yang cukup 

tinggi yang bermanfaat bagi tubuh, diantaranya Energi, Protein, Lemak, 
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Karbohidrat, Kalsium, Serat, Vitamin, Vitamin C dan Niacin (Wardani, 

2010). Manfaat lain dari buah belimbing manis adalah untuk 

menghilangkan sakit (analgetik), memperbanyak pengeluaran empedu dan 

anti radang.  

Bagian-bagian dari buah belimbing manis yang dapat digunakan 

sebagai obat diantaranya ada bagian bunga untuk batuk dan sariawan 

(stomatitis). Bagian daun untuk perut sakit serta rematik, pada bagian buah 

belimbing bisa untuk mengobati batuk rejan, gusi berdarah, sariawan, sakit 

gigi berlubang, jerawat, panu, kelumpuhan, memperbaiki fungsi 

pencernaan, dan untuk penyakit hipertensi (Wijayakusuma, 2006). 

Kandungan nutrisi per 150 gram buah belimbing manis adalah : 

a. Energi : 128 kJ (31 kcal) 

b. Karbohidrat : 6.73 gram 

c. Gula : 3.98 gram 

d. Diet serat : 2.8 gram 

e. Lemak : 33 gram 

f. Protein : 1.04 gram 

g. Asam pantotenat (B5) : 0.39 mg 

h. Folat (Vit. B9) : 12 mg 

i. Vitamin C : 34.4 mg 

j. Fosfor : 12 mg 

k. Kalium : 133 mg 

l. Seng : 12 mg   
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Buah belimbing manis selain mengandung nutrisi yang lengkap juga 

mengandung sejumlah senyawa aktif yang bermanfaat untuk kesehatan. 

Senyawa aktif ini antara lain karotenoid (zat warna dalam belimbing) dan 

senyawa lain dalam golongan flavonoid seperti poliphenoloxidase, 

proantocianidin, epikatekin, kuersetin, dan rutin yang berfungsi sebagai 

anti-oksidan. Pengujian efek anti-oksidan membuktikan bahwa belimbing 

memiliki kemampuan menangkal radikal bebas setara dengan pemberian 

vitamin C. Jus belimbing manis memiliki aktivitas sebagai antibakteri, hal 

ini menunjukkan bahwa buah belimbing manis sangat bermanfaat bagi 

kesehatan tubuh manusia 

Menurut Iskandar (2007), buah belimbing manis ini dapat diketahui 

fungsinya dalam menurunkan hipertensi, seperti : 

1) Diuretik, mengurangi jumlah air dalam plasma darah dengan cara 

dibuang sebagai urin. 

2) Anti-adrenergenik, menurunkan produksi, sekresi, dan efektivitas 

hormon adrenalin. 

3) Vasodilator, melancarkan peredaran darah dengan cara meningkatkan 

volume pembuluh darah dan organ-organ yang diisi darah.  

1. Buah Belimbing Manis Sebagai Terapi 

Buah belimbing manis adalah buah yang paling mudah dijumpai dimana 

saja dengan warna yang cerah dan menarik. Buah belimbing manis dapat 

menurunkan hipertensi, sekitar 50 juta masyarakat di Amerika yang 

mempunyai penyakit hipertensi cara penyembuhan dengan cara alternatif 
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yaitu dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, buah yang digunakan 

sebagai terapi yaitu buah belimbing manis (Paran et al., 2002). 

Berdasarkan penelitian DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 

dikatakan untuk menurunkan hipertensi sangat dianjurkan mengkonsumsi 

buah yang tinggi kalium dan serat (Chaturvedi, 2009). Karena buah 

belimbing manis memiliki efek diuretik yang dapat memperlancar air seni 

sehingga dapat mengurangi beban kerja jantung (Astawan, 2009). Menurut 

Sharma et al., (2010) bahwa diuretik berperan penting dalam pengobatan 

hipertensi. Oleh karena itu buah belimbing manis bisa dijadikan sebagai 

alternatif pengobatan hipertensi. 

2. Hasil Penelitian Buah Belimbing 

4. Dwipayanti (2011), penelitian ini menggunakan perasan sari buah 

belimbing, pemberian terapi dilakukan selama 3 hari berturut-turut 

dengan frekuensi 2x dalam sehari. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

buah belimbing efektif untuk menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi, dengan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,000 

(p <0,05). 

5. Pradana dan Juanita (2014), penelitian ini menggunakan infusum 

belimbing wuluh, pemberian 3 buah belimbing wuluh dicampur 

dengan 1 sendok makan gula pasir, frekunsi pemberian 2x sehari 

selama dua minggu. Hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan 

tekanan darah sebelum dan sesudah mengkonsumsi infusum belimbing 

wuluh, dengan hasil uji Paired t-test didapatkan nilai p =0,000. 
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6. Ajeng (2013), penelitian ini menggunakan perasan buah belimbing 

manis dan perasan semangka 280 gram dicampur jeruk nipis dan 

setengah sendok makan madu, frekuensi pemberian 2x sehari selama 

dua minggu. Hasil bahwa mengkonsumsi perasan buah belimbing dan 

perasan semangka berpengaruh atau memiliki efek yang positif untuk 

menurunkan tekanan darah sistolik pada hipertensi primer dengan nilai 

signifikansi = 0,000. 
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C. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan 

diantara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal 

yang penting bagi masalah (Notoatmojo, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka teori 

Mekanisme pengaturan tekanan darah (Nafrialdi, 2009) 
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D. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan formulasi atau simplifikasi dari kerangka 

teori atau teori-teori yang mendukung penelitian (Notoatmojo, 2010). 

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 : Diteliti 

…………... : Tidak diteliti 

Gambar 2. Kerangka konsep 
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E.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah hubungan yang diharapkan anatara dua varibel atau lebih 

yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai 

sesuatu hal yang dibuat untuk melakukan pengecekan (Riwidikdo, 2007). 

Hipotesis penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian jus buah belimbing manis 

(Averrhoa carambola) pada penderita hipertensi. 
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