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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku  

1. Pengertian  

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang 

dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. 

Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar) sedangkan perilaku kesehatan adalah suatu respon 

seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan 

penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman serta 

lingkungan (Notoatmodjo, 2003). 

2. Unsur-Unsur Perilaku 

Perilaku muncul sebagai hasil interaksi antara tanggapan dari 

individu terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya agar bisa 

beradaptasi dan tetap bertahan yang mendasari timbulnya perilaku adalah 

dorongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan 

usia jadi perilaku muncul karena adanya dorongan untukbertahan. 

Ada tiga unsur utama dalam perilaku yaitu : 

a.  Adanya afektif (perasaan atau penilaian pada berbagai hal) 

b. Kognitif (pengetahuan kepercayaan atau pendapat tentang suatu obyek) 

c.  Psikomotor (niat serta tindakan yang berkaitan dengan suatu obyek) 

Perilaku memiliki hubungan yang cukup besar dalam menentukan 

tingkat pemanfaatan sarana kesehatan. Teori adopsi perilaku dari Rogers 
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mengemukakan bahwa untuk mengubah perilaku seseorang melewati 5 

tahapan yaitu awarenes (kesadaran), interest (perhatian atau 

ketertarikandengan ide baru), evalution (perilaku terhadap ide), trial (usaha 

untuk mencoba) dan terakhir adoption (menerima ide baru) (Notoatmodjo, 

2003). 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

Keteraturan kontrol pada penderita hipertensi adalah bagian dari 

perilaku kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut teori WHO 

dalam Notoatmodjo (2007) penyebab seseorang berperilaku tertentu karena 

adanya empat alasan pokok, yaitu: 

a. Pemikiran dan perasaan  

Pemikiran dan perasaan dalam bentuk pengetahuan, persepsi, sikap, 

kepercayaan dan penilaian seseorang terhadap objek (dalam hal ini 

adalah objek kesehatan). Pengetahuan diperoleh oleh pengalaman 

sendiri atau pengalaman orang lain. Kepercayaan sering diperoleh dari 

orang tua, kakek, atau nenek. Seseorang menerima kepercayaan 

tersebut berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya pembuktian terlebih 

dahulu. 

b. Orang penting sebagai referensi 

Perilaku orang terlebih perilaku anak kecil, lebih banyak dipengaruhi 

oleh orang-orang yang dianggap penting.Apabila seseorang itu penting 

untuknya maka hal yang di katakan dan perbuat cenderung untuk 

dicontoh. 
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c. Sumber daya 

Sumber daya disini mencangkup fasilitas-fasilitas, uang, tenaga dan 

sebagainya. Semua itu berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau 

kelompok masyarakat. Pengaruh sumber daya terhadap perilaku bisa 

bersifat positif maupun negatif. 

d. Kebudayaan 

Menur Notoatmodjo (2003) pengukuran perilaku dapat dilakukan 

secara langsung yakni dengan wawancara terhadap kegiatan-kegiatan 

yang telah dilakukan beberapa jam, hari, atau bulan yang lalu (recall). 

Pengukuran juga dapat dilakukan secara langsung, yakni dengan 

mengobservasi tindakan atau kegiatan responden. 

4. Perilaku Kontrol Hipertensi. 

a. Pengertian 

Perilaku kontrol hipertensi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas 

penderita hipertensi untuk melakukan perawatan, kontrol dan 

pengobatan, baik dapat diamati secara langsung maupun tidak dapat 

diamati oleh pihak luar. Perilaku kontrol kesehatan menurut 

Notoatmodjo (2003), terdiri dari persepsi (perception), respon 

terpimpin (guided respons), mekanisme (mekanisme) dan adaptasi 

(adaptation). 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kontrol Hipertensi 

Menurut Notoatmodjo (2003) yang mengutip perilaku ketaatan pada 

individu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 
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1) Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. 

Pengetahuan merupakan hal yang sangat mempengaruhi 

terbentuknya perilaku seseorang. Pengetahuan pasien tentang 

perawatan pada penderita hipertensi yang rendah yang dapat 

menimbulkan kesadaran akan berdampak dan berpengaruh  pada 

penderita hipertensi dalam mengontrol tekanan darah, kedisiplinan 

pemeriksaan yang akibatnya dapat terjadi komplikasi berlanjut. 

2) Sikap adalah reaksi tertutup dari seseorang terhadap stimulus 

atauobyek. 

3) Ciri-ciri individual meliputi umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan dan status sosial ekonomi. 

B. Pengetahuan 

1. Pengertian 

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu (Notoatmodjo, 

2003). Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan penderita hipertensi tentang komplikasi hipertensi. 

Pengetahuan yang dimiliki oleh penderita hipertensi sangat ditentukan 

oleh pendidikan yang dimiliki. Karena denganpendidikan yang baik, 

maka penderita hipertensi dapat menerima segalainformasi dari luar 

terutama tentang pentingnya keteraturan perilakukontrol. Pengetahuan 

atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk 
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tindakan seseorang (overt behavior). Pengetahuan dalam domain kognitif 

yaitu : 

a. Tahu (know) diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima, oleh sebab itu, 

tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. 

b. Memahami (comprehension) diartikan sebagai suatu kemampuan 

untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan 

dapat menginterpretasikan materi secara benar. 

c. Aplikasi (aplication) diartikan sebagai kemampuan 

untukmenggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau 

kondisi sebenarnya, termasuk aplikasi atau penggunaan hukum-

hukum, rumus,metode, prinsip, dan sebagainya dalam kontek atau 

situasi lain. 

d. Analisis (Analysis) yaitu suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau objek ke dalam komponen, tetapi masih di dalam satu 

struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (Synthesis) menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian di dalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah suatu 

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-

formulasi yang ada. 
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f. Evaluasi (evaluation) berkaitan dengan kemampuan melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian 

itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteria yang telah ada(Notoatmodjo, 2003). 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Soekamto (2002) menyatakan bahwa beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan, yaitu: 

a. Tingkat pendidikan 

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan agar 

terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan, maka akan mengakibatkan kesadaran dasar 

terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Hal ini dapat memacu 

seseorang untuk bersifat aktif dalam meningkatkan pengetahuan. 

b. Informasi 

Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak 

akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas, melalui media 

elektronika maupun media massa.  

c. Budaya 

Tingkah laku manusia atau sekelompok manusia dalam memenuhi 

kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan dan kepercayaan. 

d. Pengalaman 

Suatu yang pernah dialami seseorang akan menambah pengetahuan 

tentang sesuatu yang bersifat informal.  
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e. Sosial ekonomi 

Tingkat kemampuan seseorang yang memenuhi kebutuhan hidup 

semakin tinggi tingkat sosial ekonomi akan mendapat tingkat 

pengetahuan dengan semakin luasnya cara mendapat informasi. 

3. Sumber-Sumber Pengetahuan 

Nursalam (2001) berpendapat bahwa sumber pengetahuan 

manusia dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya : 

a. Tradisi 

Tradisi adalah suatu dasar pengetahuan pada setiap orang tidak 

dianjurkan untuk memulai mencoba memecahkan masalah. 

b. Autoritas 

Ketergantungan terhadap suatu autoritas tidak dapat dihindarkan 

karena tidak dapat secara otomatis menjadi seorang ahli dalam 

mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi. 

c. Pengukuran Pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek 

penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin 

diketahui atau diukur disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan 

(Notoatmodjo, 2003). 
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d. Pengalaman seseorang 

Setiap pengalaman seseorang mungkin terbatas untuk membuat 

kesimpulan yang valid tentang situasi dan pengalaman seseorang 

diwarnai dengan penilaian yang bersifat subjektif. 

e. Trial dan error 

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan keberhasilan dalam 

menggunakan alternatif pemecahan melalui “ coba dan salah”. 

f. Alasan yang logis 

Pemikiran merupakan komponen yang penting dalam pendekatan 

ilmiah, akan tetapi alasan yang rasional sangat terbatas karena 

validitas alasan deduktif tergantung dari informasi. 

4. Cara mengukur pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan memberikan 

seperangkat alat tes/kuesioner tentang obyek pengetahuan yang mau 

diukur. Selanjutnya dilakukan penilaian setiap jawaban yang benar dari 

masing-masing pertanyaan diberi nilai 1 jika salah diberi nilai 0 

(Notoatmodjo, 2003). 

C. Tekanan Darah 

1. Definisi Tekanan Darah. 

Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding 

arteri, tekanan puncak terjadi saat vertikel berkontraksi dan disebut 

tekanan sistolik. Tekanan diastolik adalah tekanan terendah tekanan 

terendah yang terjadi saat jantung beristirahat.Tekanan darah biasanya 
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digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik, 

dengan nilai dewasa normalnya berkisar dari 100/60 sampai 140/90 

mmHg, rata-rata tekanan darah normal biasanya 120/80 mmHg (Smeltzer 

& Bare, 2001). 

Tekanan darah merupakan tekanan yang ditimbulkan pada 

dinding arteri. Tekanan darah terjadi saat ventrikel berkontraksi dan 

disebut tekanan sistolik. Tekanan darah diastolik adalah tekanan terendah 

yang terjadi saat ventrikel beristirahat dan mengisi ruanganya. Tekanan 

darah biasanya digambarkan  sebagai rasio tekanan sistolik terhadap 

tekanan diastolik (Oxford, 2003). 

2. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah 

Menurut Kozier, et al (2009), ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi tekanan darah, diantaranya adalah: 

1. Umur  

Bayi yang baru lahir memiliki tekanan darah sistolik rata-rata 73 

mmHg. Tekanan sistolik dan diastolik meningkat secara bertahap 

sesuai usia hingga dewasa. Pada orang lanjut usia, arterinya lebih 

keras dan kurang fleksibel terhadap darah. Hal ini meningkatkan 

tekanan sistolik dan diastolik meningkat karena dinding pembuluh 

darah tidak lagi retraksi secara fleksibel. 

2. Berdasarkan journal of clinical hypertension, Oparil menyatakan 

bahwa perubahan hormonal yang sering terjadi pada wanita 

menyebabkan wanita memiliki tekanan darah yang tinggi. Hal ini 
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juga menyebabkan resiko wanita untuk terkena penyakit jantung 

menjadi lebih tinggi (Miller, 2010). 

3. Olah raga  

Aktivitas fisik meningkatkan tekanan darah. 

4. Obat-obatan 

Banyak obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan darah atau 

menurunkan tekanan darah. 

5. Obesitas 

Obesitas, baik pada masa anak-anak maupun dewasa merupakan 

faktor presdiposisi hipertensi. 

3. Dasar Pengukuran Tekanan Darah 

Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan secara langsung atau 

tidak langsung. Pada metode langsung, kateter arteri dapat dimasukan ke 

dalam arteri, akan tetapi metode ini sangat  berbahaya dan dapat 

menimbulkan masalah kesehatan lain (Smeltzer & Bare, 2001). 

 Bahaya yang dapat ditimbulkan saat pemasangan kateter arteri 

yaitu nyeri inflamasi pada lokasi penusukan, bekuan darah karena 

tertekuknya kateter, perdarahan: ekimosis bila jarum lepas dan 

tromboplebitis (Nursecerdas, 2009). 

Cara pengukuran tekanan darah dimulai dengan membalutkan  

manset dengan kencang dan lembut pada lengan atas dan dikembangkan 

dengan pompa. Tekanan dalam manset dinaikan dengan sampai denyut 

radial atau brakial menghilang. Hilangnya denyutan menunjukan bahwa 
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tekanan sistolik darah telah dilampaui dan arteri brakialis telah tertutup. 

Manset dikembangkan lagi sebesar 20 sampai 30 mmHg diatas titik 

hilangnya denyutan radial, kemudian manset dikempiskan perlahan dan 

dilakukan pembacaan secara auskultasi maupun palpasi. Dengan palpasi 

hanya dapat mengukur tekanan sistolik. Sedangkan dengan auskultasikita 

dapat mengukur sistolik dan diastolik dengan lebih akurat (Smeltzer& 

Bare, 2001). 

4. Mekanisme Pemeliharaan Tekanan Darah  

Tekanan darah dikontrol oleh otak, sistem saraf otonom, ginjal 

dan beberapa kelenjar endokrin, arteri dan jatung.Otak adalah pusat 

pengontrol tekanan darah di dalam tubuh. Serabut saraf adalah bagian 

sistem saraf otonom yang membawa isyarat dari semua bagian tubuh 

untuk menginformasikan kepada otak, semua informasi diproses oleh 

otak menuju ke saraf secara otomatis (Hayens, 2003).Ginjal adalah organ 

yang  berfungsi mengatur fluida (campuran cairan dan gas) di dalam 

tubuh. Ginjal juga memproduksi hormon yang disebut renin. 

Renin dari ginjal merangsang pembentukan angiotensin yang 

menyebabkan pembuluh darah kontraksi sehingga tekanan darah 

meningkat. Ginjal juga bisa mensekresikan estrogen yang dapat 

meningkatkan tekanan darah. Kelenjar tiroid atau hormon tiroksin,yang 

juga berperan penting dalam pengontrolan tekanan darah (Hayens, 2003). 
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5. Pengendalian Tekanan Darah  

Hipertensi merupakan penyakit yang berbahaya. Namun 

hipertensi dapat dikontrol, untuk itu dibutuhkan pengendalian tekanan 

darah yang tepat, salah satunya yaitu dengan memodifikasi gaya hidup. 

Modifikasi gaya hidup menurut (Jama, 2003) meliputi menurunkan berat 

badan, aktivitas fisik, mengurangi konsumsi natrium, diet DASH 

(Dietary Approach to Stop Hypertension), menghindari konsumsi alkohol 

dan bersoda, serta menghindari kebiasaan merokok (Leung&Mukherjee, 

2009). 

 Sutomo, B.,(2009) mengelompokan menjadi 2 faktor risiko 

hipertensi, yaitu  faktor yang bisa diubah dan tidak bisa diubah: 

a. Faktor resiko yang tidak bisa diubah  

1. Ras 

Suku berkulit hitam berisiko lebih tinggi terkena hipertensi. Di 

Amerika, penderita hipertensi berkulit hitam 40% lebih banyak 

dibandingkan penderita berkulit putih.Prevalensi utama 

hipertensi pada kulit hitam, pria dan pada orang tua (Sutomo, B., 

2009). 

2. Usia 

Hipertensi bisa terjadi pada semua usia. Tetapi semakin 

bertambahnya usia seseorang, resiko terserang hipertensi 

semakin meningkat. Hal ini terjadi akibat perubahan alami pada 

jantung, pembuluh darah, dan hormon (Sutomo, B., 2009). 
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Seperti yang dikemukakan oleh Muniroh(2007), pada saat 

terjadi penambahan usia sampai mencapai tua, terjadi pula 

resiko peningkatan penyakit yang meliputi kelainan syaraf/ 

kejiwaan, kelainan jantung dan pembuluh darah serta 

berkurangnya fungsi panca indera dan kelainan metabolisme 

pada tubuh. 

3. Riwayat Keluarga 

Hipertensi bisa diturunkan.Anak yang salah satu orangtuanya 

mengidap hipertensi, memiliki risiko 25% menderita hipertensi 

juga. Jika kedua orangtua hipertensi, 60% keturunannya 

mendapatkan hipertensi (Sutomo,B., 2009). 

4. Jenis Kelamin 

Hipertensi banyak ditemukanpada laki-laki dewasa muda dan 

paruh baya.Sebaliknya, hipertensi sering terjadi pada sebagian 

besar wanita setelah berusia 55 tahun, atau yang mengalami 

menepouse (Sutomo, B., 2009). 

b. Faktor  risiko yang bisa dikendalikan dan diubah (berupa gaya 

hidup) 

1) Status kegemukan  

Terdapat beberapa sebab kelebihan berat badan yang bisa 

memicu hipertensi. Masa tubuh yang besar membutuhkan lebih 

banyak darah untuk menyediakan oksigen dan makanan ke 

jaringan tubuh.Artinya, darah yang mengalir dalam pembuluh 

Hubungan Tingkat Pengetahuan..., Agus Weriana, S1 Keperawatan UMP, 2015



23 
 

darah semakin banyak sehingga dinding arteri mendapatkan 

tekanan lebih besar. Tak hanya itu, kelebihan berat badan 

membuat frekuensi denyut jantung dan kadar insulin dalam 

darah meningkat. Kondisi ini menyebabkan tubuh menahan 

natrium dan air. 

Lemak jenuh dan lemak trans yang masuk ke dalam tubuh patut 

diwaspadai. Konsumsi kedua lemak ini secara terus-menerus 

menyebabkan penumpukan lemak di dalam pembuluh 

darah.Akibatnya arteri menyempit dan perlu tekanan lebih besar 

untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh (Sutomo, B., 2009). 

Kegemukan (obesitas) adalah persentase abnormalitas lemak 

yang dinyatakan dalam Indeks Masa Tubuh (Body Mass Index) 

yaitu perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan 

kuadrat dalam meter (Kaplan & Stamler, 2003). 

2) Sindroma resistensi insulin atau sindroma metabolik  

Faktor ini dipercaya para dokter sebagai faktor genetik. Glukosa 

hasil sintesa makanan diangkut oleh darah ke seluruh tubuh lalu 

diubah menjadi sumber energi.Agar glukosa bisa masuk ke 

dalam sel-sel tubuh dibutuhkan insulin. Namun, ada beberapa 

orang yang kurang mampu  merespon insulin sehingga tubuh 

memproduksi lebih banyak insulin. Lama-kelamaan, pankreas 

tidak mampu lagi mengatasi resistensi insulin. Kondisi ini akan 
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mengarah ke diabetes tipe II. Diabetes sagat berkaitan dengan 

hipertensi (Sutomo, B., 2009).  

Sindrom metabolik terutama disebabkan oleh obesitas dan 

resistensi insulin. Pada obesitas, terjadi resistensi insulin dan 

gangguan fungsi endotel pembuluh darah yang menyebabkan 

vasokonstriksi dan reabsorbsi natrium di ginjal dan 

menyebabkan hipertensi. 

3) Aktivitas fisik  

Faktor ini merupakan salah satu langkah mengatasi faktor 

pertama dan kedua. Jika seseorang kurang gerak, frekuensi 

denyut jantung menjadi lebih tinggi sehigga memaksa jantung 

bekerja lebih keras setiap kontraksi (Sutomo, B., 2009). 

Aktivitas fisikadalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan 

pengeluaran tenaga/energi dan pembakaran energi. Aktivitas 

fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan 

fisik atau olah raga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 

hari dalam seminggu (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

4) Kebiasaan Merokok 

Zat-zat kimia tembakau seperti nikotin dan karbonmonoksida 

dari asap rokok, membuat jantung bekerja lebih keras untuk 

memompa darah (Sutomo, B., 2009). Dari segi kesehatan, 

pengaruh bahan-bahan kimia yang dikandung rokok seperti 

nikotin, CO (karbonmonoksida) dan tarakan memacu kerja dari 
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susunan syaraf pusat dan susunan syaraf simpatis sehingga 

mengakibatkan tekanan darah meningkat dan detak jantung 

bertambah cepat, menstimulasi kanker dan berbagai penyakit 

lain (Komalasari & Helmi, 2000). 

Kategori perokok dibagi dalam kategori perokok ringan (1 

sampai 10 batang perhari) seperti yang dikatakan Sitepoe (2000) 

yang membagi perokok berdasarkan jumlah rokok yang 

dikonsumsi (dalam batang perhari) menjadi: perokok ringan (1 

sampai 10 batang perhari): perokok sedang (11 sampai 20 

batang perhari); perokok berat (lebih dari 20 batang 

perhari)(Depkes,2000) 

D. Hipertensi  

1. Pengertian Hipertensi 

Hipertensi merupakan suatu keadaan tekanan darah seseorang 

berada pada tingkatan di atas normal (Wiryowidagdo, 2002). Tekanan di 

atas dapat diartikan sebagai peningkatan secara abnormal dan terus 

menerus pada tekanan darah yang disebabkan satu atau beberapa faktor 

yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mempertahankan 

tekanan darah secara normal (Hayens, 2003). 

2. Klasifikasi Hipertensi 

Klasifikasi hipertensi dilihat berdasarkan tekanan darah sistolik 

dan tekanan darah diastolik dalam satuan mmHg dibagi menjadi 

beberapa stadium. 

Hubungan Tingkat Pengetahuan..., Agus Weriana, S1 Keperawatan UMP, 2015



26 
 

Tabel 2.1 Klasifikasi tekanan darah pada penderita hipertensi 

Kategori Tekanan Darah 

Sistolik 

Tekanan Darah 

Diastolik 
Normal Dibawah 130 mmHg Dibawah 80 mmHg 

Hipertensi perbatasan 130-139 mmHg 85-89 mmHg 

Hipertensi ringan 

(stadium 1) 

140-159 mmHg 90-99 mmHg 

Hipertensi sedang 

(stadium 2) 

160-179 mmHg 100-109 mmHg 

Hipertensi berat 

(stadium 3) 

180-209 mmHg 110-119 mmHg 

Hipertensi maligna 

(stadium 4) 

210 atau lebih mmHg 120 atau lebih mmHg 

Sumber: Wiryowidagdo (2002). 

3. Jenis jenis hipertensi  

a. Hipertensi esensial / primer  

Tekanan darah meningkat disebabkan oleh beberapa faktor 

sekaligus seperti keturunan, perubahan pada jantung dan pembuluh 

darah, bertambahnya umur, juga stress psikologis. Hipertensi primer 

atau yang dikenal dengan hipertensi essensial atau idiopatik 

merupakan kasus hipertensi terbanyak, yaitu sekitar 95% dari 

kejadian hipertensi secara keseluruhan (Adrogue& Madias, 2007). 

b. Hipertensi sekunder  

Hipertensi penyebab spesifiknya sudah diketahui, seperti 

gangguan pada ginjal, terganggunya keseimbangan hormon yang 

merupakan faktor pengatur tekanan darah, pengaruh obat obatan 

seperti pil KB, kortikosteroid, siklosporin, eritropeitin, kokain, 

penyalahgunaan alkohol, kayu manis (dalam jumlah yang sangat 

besar). 
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4.  Bahaya Hipertensi 

Penyakit yang sering timbul akibat hipertensi adalah stroke, 

aneurisma, gagal jantung, serangan jantung dan kerusakan ginjal (Ina, 

2008).Pada organ jantung, hipertensi adalah faktor resiko pendukung 

terbesar di seluruh dunia terhadap kejadian penyakit pembuluh darah 

jantung (Ezzati et al, 2003 dalam Kaplan, 2006). Infokes (2007) 

mengatakan bahwa hipertensi adalah salah satu penyebab kematian 

nomor satu secara global. 

Komplikasi pembuluh darah yang disebabkan hipertensi dapat 

menyebabkan penyakit jantung koroner, imfark (penyumbatan 

pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan jaringan) jantung, 

stroke, gagal ginjal dan angka kematian yang tinggi. Hipertensi 

berdampak negatif pada organ-organ tubuh bahkan dapat 

mengakibatkan kematian. 

5. Penatalaksanaan Hipertensi  

 Penatalaksanaan untuk menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi dapat dilakukan dengan dua jenis yaitu 

penatalaksanaan farmakologis atau dan penatalaksanaan non 

farmakologis. Pengobatan hipertensi juga dapat dilakukan dengan terapi 

herbal. 

a. Penatalaksanaan farmakologi 

Penatalaksanaan farmakologis adalah penatalaksanaan 

hipertensi dengan menggunakan obat-obatan kimiawi, seperti jenis 
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obat anti hipertensi. Ada berbagai macam jenis obat anti hipertensi 

pada penatalaksanaan farmakologis, yaitu:  

1) Diuretik  

Obat-obatan jenis ini bekerja dengan cara mengeluarkan cairan 

tubuh (melalui kencing). Dengan demikian, volume cairan dalam 

tubuh berkurang sehingga daya pompa jantung lebih ringan 

(Dalimartha, 2008). Menurut Hayens (2003), diuretik 

menurunkan tekanan darah dengan cara megurangi jumlah air dan 

garam di dalam tubuh serta melonggarkan pembuluh darah. 

Sehingga tekanan darah secara perlahan-lahan mengalami 

penurunan karena hanya ada fluida yang sedikit di dalam sirkulasi 

dibandingkan dengan sebelum menggunakan diuretik. Selain itu, 

jumlah garam di dinding pembuluh darah menurun sehingga 

menyebabkan pembuluh darah membesar. Kondisi ini membantu 

tekanan darah menjadi normal kembali. 

2) Penghambat adrenergik (β-bloker)  

Mekanisme kerja anti-hipertensi obat ini adalah melalui 

penurunan daya pompa jantung. Jenis betabloker tidak dianjurkan 

pada penderita yang telah diketahui mengidap gangguan 

pernapasan seperti asma bronkial (Lenny, 2008). Pemberian β-

bloker tidak dianjurkan pada penderita gangguan pernapasan 

seperti asma bronkial karena pada pemberian β-bloker dapat 

mengkambat reseptor beta 2 di jantung lebih banyak 
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dibandingkan reseptor beta 2 di tempat lain. Penghambatan beta 2 

ini dapat membuka pembuluh darah dan saluran udara (bronki) 

yang menuju ke paru-paru.Sehingga penghambatan beta 2 dari 

aksi pembukaan ini dengan β-bloker dapat memperburuk 

penderita asma (Hayens, 2003). 

3) Vasodilator 

Contoh yang termasuk obat jenis vasodilator adalah prasosin dan 

hidralasin.Kemungkinan yang akan terjadi akibat pemberian obat 

ini adalah sakit kepala dan pusing (Dalimartha, 2008). 

4) Penghambat enzim konversi angiotensin (penghambat ACE) 

Obat ini bekerja melalui penghambatan aksi dari sistem renin-

angiotensin. Efek utama ACE inhibitor adalah menurunkan efek 

enzim pengubah angiotensin (angiotensin-converting enzym). 

Kondisi ini akan menurunkan perlawanan pembuluh darah dan 

menurunkan tekanan darah (Hayens, 2003). 

5) Antagonis Kalsium  

Antagonis kalsium adalah sekelompok obat yang berkerja 

mempengaruhi jalan masuk kalsium ke sel-sel dan mengendurkan 

otot-otot di dalam dinding pembuluh darah sehingga menurunkan 

perlawanan terhadap aliran darah dan tekanan darah. Antagonis 

Kalsium bertindak sebagai vasodilator atau pelebar (Hayens, 

2003). Golongan obat ini menurunkan daya pompa jantung 

dengan cara menghambat kontraksi jantung (kontraktilitas). 
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Golongan obat ini adalah : Nifedipin, Diltiasem dan Verapamil. 

Efek samping yang mungkin timbul adalah : sembelit, pusing, 

sakit kepala dan muntah (Lenny, 2008). 

b. Penatalaksanaan Non Farmakologis 

Penderita hipertensi membutuhkan perubahan gaya hidup yang 

sulit dilakukan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, faktor yang 

menentukan dan membantu kesembuhan pada dasarnya adalah diri 

sendiri (Palmer, 2007). 

Enam langkah dalam perubahan gaya hidup yang sehat bagi 

para penderita hipertensi yaitu: 

1) Mengontrol Pola Makan 

Hayens (2003) menyarankan mengkonsumsi garam sebaiknya 

tidak lebih dari 2000 sampai 2500 miligram. Karena tekanan 

darah dapat meningkat bila asupan garam meningkat. Pembatasan 

asupan sodium dapat mempertinggi efek sebagian besar obat yang 

digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi kecuali kalsium 

antagonis. 

2) Tingkatkan Konsumsi Potasium dan Magnesium  

Pola makan yang rendah potasium dan magnesium menjadi salah 

satu faktor pemicu tekanan darah tinggi. Buah-buahan dan 

sayuran segar merupakan sumber terbaik bagi kedua nutrisi 

tersebut untuk menurunkan tekanan darah. 
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3) Makan Makanan Jenis Padi-padian 

Penelitian yang dimuat dalam American Journal of Clinical 

Nutrition yang ditulis dalam Dalimartha(2008) bahwa pria yang 

mengkonsumsi sedikitnya satu porsi sereal dari jenis padi-padian 

per hari mempunyai kemungkinan yang sangat kecil (0-20%) 

untuk terkena penyakit jantung. Semakin banyak konsumsi padi-

padian, semakin rendah resiko penyakit jantung koroner, 

termasuk terkena hipertensi. 

4) Aktivitas (Olah Raga)  

Melalui olah raga yang isotonik dan teratur (aktivitas fisik aerobik 

selama 30-45 menit per hari) dapat menurunkan tahanan perifer 

yang akan menurunkan tekanan darah (Yundini, 2006). Ada 

delapan cara untuk meningkatkan aktivitas fisik yaitu: dengan 

menyempatkan berjalan kaki misalnya mengantar anak kesekolah, 

sisihkan 30 menit sebelum berangkat bekerja untuk berenang di 

kolam renang terdekat, gunakan sepeda untuk pergi kerja selama 

2 sampai 3 hari dalam satu minggu, mulailah berlari setiap hari 

melakukan latihan ringan pada awalnya dan tingkatkan secara 

perlahan-lahan, pada sat istirahat makan siang tinggalkan meja 

kerja anda dan mulailah berjalan, pergilah bermain ice-skating, 

roller-blade atau bersepeda bersama keluarga atau teman, satu 

hari dalam satu minggu(Palmer, 2007). 
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5) Berhenti Merokok dan Hindari Konsumsi Alkohol berlebih  

Nikotin dalam tembakau adalah penyebab meningkatnya tekanan 

darah. Nikotin diserap oleh pembuluh-pembuluh darah di dalam 

paru-paru dan diedarkan ke aliran darah. Dalam beberapa detik 

nikotin mencapai ke otak. Otak bereaksi terhadap nikotin dengan 

memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin 

(adrenalin), sehingga dengan pelepasan hormon ini akan 

menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk 

bekerja lebih berat karena tekanan yang lebih tinggi (Sheps, 

2005). 

Semakin banyak mengkonsumsi alkohol maka semakin tinggi 

tekanan darah, sehingga peluang terkena hipertensi semakin 

tinggi. alkohol dalam darah merangsang pelepasan epinefrin 

(adrenalin) dan hormon-hormon lain yang membuat pembuluh 

darah menyempit atau menyebabkan penumpukan lebih banyak 

natrium dan air (Sheps, 2005). 

6) Terapi Herbal  

Di dalam Traditional Chinesse Pharmacology, ada lima macam 

cita rasa dari tanaman obat yaitu pedas, manis, asam, pahit, dan 

asin. Penyajian jenis obat-obatan herbal khususnya dalam terapi 

hipertensi disuguhkan dengan beberapa cara, misalnya dengan 

dimakan langsung, disajikan dengan dibuat jus untuk diambil 
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sarinya, diolah menjadi obat ramuan ataupun dimasak sebagai 

pelengkap menu sehari-hari. 

6. Kontrol Hipertensi 

Menurut Kim (2005) untuk mengontrol tekanan darah pada 

seseorang dilakukan setiap bulannya minimal satu kali untuk mengecek 

tekanan darah. Setelah dilakukan pemeriksaan sampai 6 bulan namun 

tekanan darah diatas > 140/90 mmHg maka dianjurkan pasien untuk 

memodifikasi gaya hidupnya. Namun jika tekanan darah awal > 

160/100 mmHg atau 130/85 mmHg pada pasien gagal jantung, 

infusiensi renalis atau diabetes maka tambahkan obat-obatan sebagai 

penurun tekanan darah. 

Depkes RI (2006) menambahkan bahwa seseorang dengan 

hipertensi dianjurkan untuk selalu mengontrol tekanan darahnya dengan 

cara menerapkan gaya hidup yang sehat, seperti menjauhi makanan-

makanan yang tinggi garam, alkohol, merokok dan stres. 

7. Etiologi Hipertensi  

Hipertensi dapat diklasifikasikan berdasarkan etiologi yaitu 

dengan penyebab yang tidak diketahui (hipertensi esensial/ primer atau 

idiopatik) dan dengan penyebab diketahui (hipertensi sekunder). 

Sebagian besar kasus hipertensi sekitar 90% diklasifikasikan sebagai 

hipertensi esensial, yaitu tanpa kelainan dasar patologi yang jelas. 

Penyebabnya multifaktorial meliputi faktor genetik, lingkungan, 

hiperaktivitas susunan saraf simpatik, sistem renin angiotensin, efek 
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dalam ekskresi natrium, peningkatan natrium dan kalsium intraseluler, 

serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko seperti: obesitas, 

alkohol, rokok, serta polisitemia (Tjay, 2002). 

E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Teori (Notoatmodjo, 2003) 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 2.2 kerangka teori 
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