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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hipertensi 

1. Definisi Hipertensi 

     Hipertensi atau penyakit “darah tinggi” merupakan kondisi 

seseorang mengalami kenaikan tekanan darah baik secara lembut atau 

mendadak (akut). Hipertensi menetap (tekanan darah tinggi yang tidak 

menurun) merupakan faktor risiko terjadinya stroke, penyakit janting 

koroner (PJK), gagal jantung, gagal ginjal, dan aneurisma arteri 

(penyakit pembuluh darah). Peningkatan tekanan darah yang relatif 

kecil, namun hal tersebut dapat menurunkan angka harapan hidup 

(Agoes et al, 2011).  

Hipertensi adalah keadaan peningkatan tekanan darah gejala 

yang akan berlanjut kesuatu organ target seperti stroke (untuk otak), 

penyakit jantung koroner (untuk pembuluh darah jantung) dan 

hipertrophy (untuk otot jantung) dengan target organ diotak berupa 

stroke, hipertensi menjadi penyebab utama stroke yang membawa 

kematian (Bustan, 2007) 

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik diatas 140 

mmHg dan tekanan diastolik diatas 90 mmHg. Pada populasi lanjut 
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usia, hipertensi didefinisikan sebagai tekan sistolik 160 mmHg dan 

tekanan diastolik 90 mmHg (Sheps, 2005).  

2. Klasifikasi Hipertensi 

Berdasarkan konsesus Perhimpunan Hipertensi Indonesia tahun 

2007, menggunakan klasifikasi WHO dan JNC 7 sebagai klasifikasi 

hipertensi yang digunakan di Indonesia. 

Klasifikasi hipertensi menurut WHO dan JNC 7 terdapat pada 

tabel 2.1 dan tabel 2.2  

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi menurut WHO 

Kategori 
Tekanan Darah Sistolik 

(mmHg) 

Tekanan Darah Diastolik 

(mmHg) 

Optimal 

Normal 

Tingkat 1 

(HT ringan) 

Tingkat 2 

(HT sedang) 

Tingkat 3 

(HT berat) 

Tingkat 4  

(HT malingna) 

≤ 120 

≤ 130 

140-159 

 

160-179 

 

≥ 180 

 

≥ 210 

≤ 80 

≤ 85 

90-95 

 

100-109 

 

≥ 110 

 

≥ 120 

 

 Tabel 2.2 Klasifikasi Hipertensi menurut The Joint National 

Comite 7 

Kategori 
Tekanan Darah Sistolik 

mmHg 

Tekanan Darah Diastolik 

mmHg 

Normal 

Pre Hipertensi 

Hipertensi 

tahap 1 

Hipertensi 

tahap 2 

≤ 120 

120-139 

140-159 

 

≥ 160 

≤ 80 

80-89 

90-99 

 

≥ 100 
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Berdasarkan penyebab hipertensi (Agoes et al, 2011) : 

1.) Hipertensi esensial atau primer 

Penyebab dari hipertensi esensial disebabkan oleh berbagai 

faktor atara lain seperti, bertambahnya umur, stres, asupan 

gizi yang tidak seimbang dan hereditas (keturunan). Kurang 

lebih 90 % penderita hipertensi tergolong hipertensi primer 

sedangakan 10 % nya tergolong hipertensi sekunder. 

2.) Hipertensi sekunder  

Merupakan hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui 

antara lain obat-obatan, gangguan ginjal, endokrin, berbagai 

penyakit neurologik, dan lain-lain  

3. Patofisiologi Hipertensi 

Menurut Yusuf (2008), Tekanan darah dipengaruhi oleh curah 

jantung dan tahanan perifer. Tubuh mempunyai sitem yang berfungsi 

mencegah perubahan tekanan darah secara akut. Sistem tersebut ada 

yang bereaksi ketika terjadi perubahan tekanan darah dan ada juga 

yang bereaksi ketika terjadi perubahan tekanan darah secara akut. 

Sistem tersebut ada yang bereaksi ketika terjadi perubahan tekanan 

darah dan ada yang bereaksi lebih lama. Sistem yang cepat tersebut 

antara lain reflek kardiovaskular melalui baroreseptor, reflek 

kemorereptor, respon iskemia susunan saraf pusat, dan reflek yang 

berasal dari atrium, arteri pulmonalis, dan otot polos. Sistem lain yang 
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kurang cepat merespon perubahan tekanan darah melibatkan respon 

ginjal dengan perngaturan hormon angiotensin dan vasopresor. 

Kejadian hipertensi dimulai dengan adanya atherosklerosis yang 

merupakan bentuk dari arterioklerosis (pengerasan arteri). 

Antherosklerosis ditandai oleh penimbunan lemak yang progresif pada 

dinding arteri sehingga mengurangi volume aliran darah ke jantung, 

karena sel-sel otot arteri tertimbun lemak kemudian membentuk plak, 

maka terjadi penyempitan pada arteri dan penurunan elastisitas arteri 

sehingga tidak dapat mengatur tekanan darah kemudian 

mengakibatkan hipertensi. Kekakuan arteri dan kelambanan aliran 

darah menyebabkan beban jantung bertambah berat yang 

dimanisfestasikan dalam bentuk hipertrofo ventrikel kiri (HVK) dan 

gangguan fungsi diastolik karena gangguan relaksasi ventrikel kiri 

sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan darah dalam sistem 

sirkulasi. (Hull, 1996; dalam Panggabean 2006, Bustan 2007).  

Berdasarkan uraian patofisiologi hipertensi diatas dapat 

disimpulkan bahwa hipertensi dimulai adanya pengerasan arteri. 

Penimbunan lemak terdapat pada dinding arteri yang mengakibatkan 

berkurangnya volume cairan darah ke jantung. Penimbunan itu 

membentuk plak yang kemudian terjadi penyempitan dan penurunan 

elastisitas arteri sehingga tekanan darah tidak dapat diatur yang 

artinya beban jantung bertambah berat dan terjadi gangguan diastolik 

yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah. 
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4. Tanda dan gejala hipertensi 

Tanda dan gejala yang biasa ditimbulkan pada penderita 

hipertensi menurut Nurarif dan Kusuma (2013) adalah : 

a. Tidak ada gejala 

Tekanan darah yang tinggi namun penderita tidak 

merasakan perubahan kondisi tubuh, seringkali hal ini  

mengakibatkan banyak penderita hipertensi mengabaikan 

kondisinya karna memang gejala yang tidak dirasakan.  

b. Gejala yang lazim 

Gejala yang lazim menyertai hipertensi adalah nyeri 

kepala dan kelelahan. Beberapa pasien memerlukan 

pertolongan medis karena mereka mengeluh skit kepala, 

pusing, lemas, kelelahan, sesak nafas, gelisah, mual, 

muntah, epistaksis, kesadaran menurun. Hipertensi yang 

menaun dan tergolong hipertensi berat biasanya akan 

menimbulkan keluhan yang sangan nampak yaitu : sakit 

kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, nafas pendek 

(terengah-engah), gelisah, pandangan mata kabur dan 

berkunang-kunang, emosional, telinga berdengung, sulit 

tidur, tengkuk terasa berat, nyeri kepala bagian belakang 

dan didada, otot lemah, terjadi pembengkakan pada kaki 

dan pergelangan kaki, keringat berlebih, denyut jantung 
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yang kuat, cepat atau tidak teratur, impotensi, perdarahan di 

urine, bahkan mimisan (Martuti, 2009). 

5. Faktor-faktor resiko hipertensi  

Elsanti (2009) menyebutkan bahwa faktor resiko yang 

mempengaruhi hipertensi yang dapat atau tidak dapat dikontrol, antara 

lain : faktor yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol.  

a. Faktor yang dapat dikontrol  

1) Jenis Kelamin 

Prevelansi terjadinya hipertensi atau tekanan darah pada 

pria sama dengan wanita. Hipertensi atau tekanan darah 

tinggi lebih banyak terjadi pada pria usia dewasa muda. 

Tetapi lebih banyak menyerang wanita setelah umur 55 

tahun, sekitar 60 % penderita hipertensi adalah wanita. Hal 

ini sering dikaitkan dengan perubahan hormon setelah 

menopause (Marliani, 2007). Wanita yang belum mengalami 

menopouse dilindungi hormon esterogen yang berperan 

dalam meningkatkan kadar High Density Lipoprotein (HDL). 

Kadar kolesterol HDL yang tinggi merupakan faktor 

pelindung dalam mencegah terjadinya proses aterosklerosis. 

Efek perlindungan esterogen dianggap sebagai penjelasan 

adanya imunitas wanita pada usia premenopause (Anggraeni, 

2009). 
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2) Umur 

Insiden peningkatan tekanan darah meningkat seiring 

dengan pertambahan umur. Semakin tinggi umur seseorah 

semakin tinggi tekanan darahnya, jadi jika orang lebih tua 

cenderung mempunyai tekanan darah tinggi dari orang yang 

berusia lebih muda. Pada orang lanjut usia (usia >60 tahun) 

terkadang mengalami peningkatan tekanan nadi karena arteri 

lebih kaku akibat terjadinya arterioklerosis sehingga menjadi 

tidak lentur (Guyton, 2008). 

3) Genetik  

Faktor genetik pada keluarga tertentu akan 

menyebabkan keluarga itu mempunyai resiko menderita 

hipertensi atau tekanan darah juga karena hal ini 

berhubungan dengan peningkatan kadar sodium intraseluler 

dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium 

individu. orang tua dengan hipertensi mempunyai resiko dua 

kali lebih besar untuk menderita hipertensi dari pada orang 

yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. 

Jadi seseorang akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

mendapatkan hipertensi jika orang tuanya adalah penderita 

hipertensi. (Marliani, 2007). 
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b. Faktor yang dapat dikontrol  

1) Obesitas  

Obesitas adalah penumpukan lemak berlebih atatu 

abnormal yang dapat mengganggu kesehatan. Menurut 

Mayers (2004), seseorang dikatakan obesitas apabila terjadi 

penambahan atau pembesaran sel lemak tubuh mereka. 

Obesitas merupakan kondisi ketidaknormalan atau kelebihan 

akumulasi lemak pada jaringan adiposa. Obesitas tidak hanya 

berupa kondisi dengan jumlah simpanan kelebihan lemak, 

namun juga distribusi lemak diseluruh tubuh. Distribusi 

lemak dapat menyebabkan resiko yang berhubungan dengan 

berbagai macam penyakit degeneratif. Obesitas dianggap 

sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan prevalensi 

hipertensi, intoleransi glukosa, dan penyakit jantungkoroner 

aterosklerotik pada pasien-pasien yang obesitas (Alwi, 2009).  

2) Kurang olahraga 

Olahraga lebih banyak dihubungkan dengan 

pengelolaan hipertensi karena olahraga isotonik  dan teratur 

dapat menurunkan tekanan darah. Kurangnya melakukan 

olahraga akan meningkatkan kemungkinan timbulnya 

obesitas dan jika asupan garam juga bertambah akan 

memudahkan timbulnya hipertensi. Meskipun tekanan darah 
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meningkat secara tajam ketika sedang berolahraga, namun 

jika olahraga secara teratur akan lebih sehat dan mungkin 

memiliki tekanan darah lebih rendah daripada mereka yang 

tidak melakukan baik dari pada olahraga berat tetapi hanya 

sekali (Beever, 2002). 

3) Kebiasaan merokok 

Rokok mempunyai beberapa pengaruh langsung yang 

membahayakan jantung. Apabila pembuluh darah yang ada 

pada jantung dalam keadaan tegang karena tekanan darah 

tinggi maka merokok dapat memperburuk keadaan tersebut. 

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. Keadaan paru-paru dan 

jantung mereka yang tidak merokok dapat bekerja secara 

efisien (Elsanti, 2009). 

4) Mengonsumsi garam berlebih 

Konsumsi natrium berlebih menyebabkan kosentrasi 

natrium didalam cairan ekstraseluler meningkat. Badan 

kesehatan dunia yaitu WHO merekomendasikan pola 

konsumsi garam yang dapat mengurangi risiko terjadinya 

Perbedaan Efektivitas Jus..., KURNIA APRIYANI SAPUTRI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2016



22 
 

hipertensi. Kadar sodium direkomendasikan adalah tidak 

lebih dari 100 mmol (sekitar 2,4 gram sodium atau 6 gram 

garam) perhari (Shapo, 2003). 

5) Minum kopi 

Faktor kebiasaan minum kopi didapatkan dari satu 

cangkir kopi mengandung 75-200 mg karein, dimana dalam 

satu cangkir tersebut berpotensi meningkatkan tekanan darah 

5-10 mmHg. Konsumsi kopi menyebabkan curah jantung 

meningkat dan terjadi peningkatan sistole yang lebih besar 

dari tekanan distol. Hal ini terlihat pada orang yang bukan 

peminum kopi yang menghentikannya paling sedikit 12 jam 

sebelumnya (Winarta, 2011). 

6) Stres 

Anggraini (2009) mengatakan stres akan meningkatkan 

resistensi pembuluh darah perifer dan curah jantung sehingga 

menstrimulasi aktivitas saraf simpatis. Adapun stres ini dapat 

berhubungan dengan pekerjaan, kelas sosial, ekonomi, dan 

karakteristik personal.   

6. Komplikasi Hipertensi 

Hipertensi dapat menimbulkan kerusakan organ tubuh, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa penelitian 

menemukan bahwa penyebab kerusakan organ-organ tersebut dapat 

melalui akibat langsung dari kenaikan tekanan darah pada organ, atau 
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karena efek tidak langsung dari kenaikan tekanan darah pada organ, 

atau karena efek tidak langsung, antara lain adanya autoantibodi 

terhadap reseptor angiotensin II, stres aksidatif, down regulation, dan 

lain-lain. Penelitian ini juga membuktikan bahwa diet tinggi garam 

dan sensitivitas terhadap garam berperan besar dalam timbulnya 

kerusakan organ target, misalnya kerusakan pembuluh darah akibat 

meningkatnya ekpresi transformating growth factor-b (TGF-) 

(Kartikasari, 2012). 

a. Otak  

Stroke merupakan kerusakan target organ pada otak yang 

diakibatkan oleh hipertensi. Stroke timbul karena perdarahan, 

tekanan intra kranial yang meninggi, atau akibat embolus yang 

terlepas dari pembuluh non otak yang terpajan tekanan darah 

tinggi. Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronik apabila arteri-

arteri yang mendarahi otak mengalami hipertropi atau penebalan, 

sehingga aliran darah ke daerah-daerah yang diperdarahinya akan 

berkurang. Arteri-arteri di otak yang akanmengalami arteroklerosis 

melemah sehingga meningkatkan kemungkinan terbentuknya 

aneurisma. 

Ensafalopati juga dapat terjadi terutama pada hipertensi 

maligna atau hipertensi dengan onset cepat. Tekanan yang tinggi 

pada kelainan tersebut menyebabkan peningkatan tekanan kepala, 

sehingga mendorong cairan masuk kedalam ruang intertisium 
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diseluruh susunan saraf pusat. Hal tersebut menyebabkan neuron-

neuron disekitarnya kolap dan terjadi koma bahkan kematian. 

b. Kardiovaskular  

Infark miokard dapat terjadi apabila arteri koroner 

mengalami arterosklerosis atau apabila terbentuk trombus yang 

menghambat aliran darah melalui pembuluh darah tersebut, 

sehingga miokardium tidak mendapatkan suplai oksigen yang 

cukup. Kebutuhan oksigen miokardium yang tidak terpenuhi 

menyebabkan terjadinya iskemia jantung, yang pada akhirnya 

dapat menjadi infark.  

Beban kerja jantung akan meningkat pada hipertensi. Jantung 

akan terus-menerus memompa darah dengan tekanan tinggi dapat 

menyebabkan pembesaran ventrikel kiri sehingga darah yang 

dipompa oleh jantung akan berkurang. Apabila pengobatan yang 

dilakukan tidak tepat atau tidak adekuat pada tahap ini maka dapat 

menimbulkan komplikasi gagal jantung kongestif.  

Demikian juga hipertropi ventrikel dapat menimbulkan 

perubahan-perubahan waktu hantaran listrik saat melintasi 

ventrikel sehingga terjadi disritmia, hipoksia jantung, dan 

peningkatan risiko pembentukan bekuan. 

c. Ginjal  

Penyakit ginjal kronik dapat terjadi karena kerusakan 

progesif akibat tekanan tinggi pada kapiler-kapiler ginjal dan 
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glomerolus. Kerusakan glomerulus akan mengakibatkan darah 

mengalir ke unit-unit fungsional ginjal, sehingga nefron akan 

terganggu dan berlanjut menjadi hipoksia dan kematian ginjal. 

Kerusakan membran glomerulus juga akan menyebabkan protein 

keluar melalui urin sehingga sering dijumpai edema sehingga 

akibat dari tekanan osmotik koloid plasma yang berkurang. Hal 

tersebut terutama terjadi pada hipertensi kronik. 

d. Retinopati  

Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan 

pembuluh darah pada retina. Makin tinggi tekanan darah dan 

makin lama hipertensi tersebut berlangsung, maka makin berat 

pula kerusakan yang dapat ditimbulkan. Kelainan lain pada retina 

yang terjadi akibat tekanan darah yang tinggi adalah iskemia optik 

neuropati atau kerusakan pada saraf mata akibat penyumbatan 

aliran darah pada arteri dan vena retina. Penderita hypertensitive 

retinopathy pada awalnya tidak menunjukan gejala, yang pada 

akhirnya dapat menjadi kebutuhan pada stadium akhir. 

Kerusakan yang lebih parah pada mata terjadi pada kondisi 

hipertensi maligna, tekanan darah meningkat secara tiba-tiba. 

Manisfestasi klinis akibat hipertensi maligna juga terjadi secara 

mendadak, antara lain nyeri kepala, double vision, dim vision, dan 

sudden vision loss. 
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7. Pengobatan hipertensi 

Pengobatan tekanan darah tinggi dapat dibagi menjdai dua yaitu 

pengobatan non obat (non farmakilogis) dan pengobatan dengan obat 

(farmakologis). Pengobatan non farmakologis yaitu ada diet sehat/diet 

hipertensi yang meliputi diet rendah garam, diet kegemukan, diet 

rendah kolesterol dan lemak yang terbatas, diet tinggi serat. Dan ada 

juga yang menggunakan gaya hidup sehat seperti olahraga secara 

teratur, menghindari rokok dan minum alkohol, hidup santai dan tidak 

emosional ( Martuti, 2009).  

Tujuan diet hipertensi menurut Sustrani (2008) adalah : 

a. Mengurangi asupan garam 

Mengurangi garam sering juga diimbangi dengan asupan 

lebih banyak kalsium, magnesium, dan kalium. Puasa garam 

untuk kasus tertentu dapat menurunkan tekanan darah secara 

nyata. Umumnya kita mengkonsumsi lebih banyak garam dari 

pada yang dibutuhkan tubuh. Idealnya kita cukup 

menggunakan sekitar satu sendok teh saja atau sekitar 5 gr 

garam perhari. 

b. Memperbanyak serat 

Mengkonsumsi lebih banyak sayur dan buah atau 

makanan rumahan yang mengandung banyak serat akan 

memperlancar buang air besar dan menahan sebagian asupan 

natrium. 
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c. Menghentikan kebiasaan merokok 

Menghentikan rokok, kopi, dan alkohol dapat mengurangi 

beban jantung, sehingga jantung dapat bekerja dengan baik. 

Rokok dapat meningkatkan resiko kerusakan pembuluh darah 

dengan mengendapkan kolesterol pada pembuluh darah jantung 

bekerja lebih keras. Sedangkan alkohol dapat memacu tekanan 

darah. Karena itu 90 ml perminggu adalah batas tertinggi yang 

boleh dikonsumsi. Ukuran tersebut sama dengan 6 kaleng bir 

@360 ml atau 6 gelas anggur @120 ml. Selain itu kopi dapat 

memacu detak jantung. Menghentikan atau mengurangi kopi 

berarti menyayangi jantung agar tidak terbebani lebih berat. 

d. Perbanyak asupan kalium 

Penelitian menunjukan bahwa dengan mengkonsumsi 

3500 mg kalium dapat membantu mengatasi kelebihan natrium, 

sehingga dengan volume darah yang ideal dapat dicapai 

kembali tekanan yang normal. Kalium bekerja mengusir 

natrium dari senyawanya, sehingga lebih mudah dikeluarkan. 

Sumber kalium mudah didapatkan dari asupan makanan sehari-

hari seperti mentimun, tomat, pisang, jagung dan brokoli. 
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B. Mentimun sebagai terapi 

1. Pengertian  

Mentimun, timun, atau ketimun (Cucumis sativus L.: suku labu-

labuan atau cucurbitaceaea) merupakan tumbuhan yang menghasilkan 

buah yang dapat dimakan. Buahnya biasa dipanen ketika belum masak 

benar untuk dijadikan sayuran atau penyegar, tergantung jenisnya. 

Mentimun dapat ditemukan di berbagai hidangan didunia dan 

memiliki kandungan air yang cukup banyak didalamnya sehingga 

berfungsi menyejukan. Potongan buah mentimun juga digunakan 

untuk membantu melembabkan wajah serta banyak dipercaya dapat 

menurunkan tekanan darah tinggi (Ony, 2014).  

2. Kandungan dan manfaat 

Kandungan pada mentimun dapat membantu menurunkan 

tekanan darah, kandungan pada mentimun diantaranya air, vitamin A, 

B, B1, B6, C&D, lariciresol, pinoresinol, secoisolariciresinol, kalium 

(potasium), magnesium, serat, silika, folat, kalsium (Ony, 2014). 

Selain itu, mentimun juga bersifat diuretik karena kandungan airnya 

yang tinggi sehingga mampu menurunkan tekanan darah (Dewi. 

S&Famila, D, 2010) 

Kalium dan magnesium berperan dalam memperbesar ukuran 

sel endotel, menghambat kontraksi otot halus pembuluh darah, 

menstimulasi produksi prostasiklin vasodilator dan meningkatkan 

produksi nitric oxide yang akan memicu reaksi dilatasi dan reaktivas 
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vaskuler yang akan menurunkan tekanan darah. (Oberleithner H, 

2009). Kedua mikronutrien ini juga berpengaruh dalam sistem 

reninangiotensin (RAS) yang merupakan pusat kontrol utama tekanan 

darah dan fungsi endokrin terkait kardiovaskuler (Sontia B, 2006). 

Kalium berperan dalam menghambat pelepasan renin dengan 

meningkatkan eksresi natrium dan air. Terhambatnya renin akan 

mencegah pembentukan angiotensin I dan II sehingga akan 

menurunkan sensitivitas vasokontriksi. (Houston M.C, 2011) 

Magnesium akan mempengaruhi stimulus di pusat saraf simpatetis 

agar vasokonstriksi tidak melewati batas yang dibutuhkan (Sontia B, 

2006). Kalium dan magnesium dapat diperoleh dari sumber alami 

melalui sayuran dan buah-buahan. Sayuran yang dapat tumbuh 

disegala musim, mudah ditemui, dan banyak ditanam di Indonesia 

adalah mentimun. (Gropper SS, 2009) 

Cara mengkonsumsi mentimun untuk terapi yaitu bisa langsung 

dimakan ataupun dengan cara dijus. 

Tabel 2.3 Kandungan nutrisi dalam setiap 100 gr mentimun 

No  Kandungan gizi Jumlah  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Energi  

Karbohidrat 

Protein 

Lemak total 

Serat 

Folat 

Niacin 

Asam pantotenat 

Pyrindoxine 

Ribloflavin 

Thiamin 

15 Kcal 

3.63 g 

0.65 g 

0.11 g 

0.5 g 

7 Mikro gm 

0.098 mg 

0.259 mg 

0.040 mg 

0.033 mg 

0.027 mg 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Vitamin A 

Vitamin C 

Vitamin E 

Vitamin K 

Sodium 

Kalium 

Kalsium 

Besi 

Magnesium 

Manggan 

Fosfor 

Seng 

Karotin 

Kripto-xanthin 

Lutein zeaxanthin 

105 IU 

2.8 mg 

0.03 mg 

16.4 Mikro gm  

2 mg 

147 mg 

16 mg 

0.28 mg 

13 mg 

0.079 mg 

24 mg 

0.20 mg 

45 Mikro gr 

26 Mikro gr 

23 Mikro gr 

Sumber : USDA Nutrient Nasional Basis Data 

Menurut Dendy et al (2011) bahwa dengan mengkonsumsi jus 

mentimun sebanyak 1 gelas (±200 cc) sehari selama 7 hari dapat 

menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi di Pekan Baru. 

Dan menurut (Zauhani. K & Zainal. M, 2013) penelitian yang 

dilakukan di Jombang dengan mengkonsumsi mentimun sebanyak 1 

gelas (±100 cc) sehari selama 6 hari dapat menurunkan tekanan darah. 

Hal ini membuktikan bahwa mentimun (Cucumis sativus L.) efektif 

untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. 

 

 

 

 

 

 

  

Perbedaan Efektivitas Jus..., KURNIA APRIYANI SAPUTRI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2016



31 
 

C. Tomat Sebagai Terapi 

1. Pengertian 

Buah tomat (Solanum lycopersicum) berasal dari Amerika 

tropis, ditanam sebagai tanaman buah di ladang, pekarangan, atau 

ditemukan liar pada ketinggian 1 - 1600 m dpl. Tanaman ini tidak 

tahan hujan, sinar matahari terik, serta menghendaki tanah yang 

gembur dan subur (Dalimartha, 2007). Tanaman tomat tergolong 

tanaman semusim (annual). Artinya, tanaman berumur pendek yang 

hanya satu kali berproduksi dan setelah itu mati. Tanaman tomat 

merupakan tanaman perdu atau semak yang menjalar pada permukaan 

tanah dengan panjang mencapai ± dua meter (Firmanto, 2011).  

Tomat adalah buah atau sayur yang paling mudah dijumpai 

dimana saja dengan warna yang cerah sungguh menarik. Sari buah 

tomat alami diproduksi dari buah tomat dapat menurunkan tekanan 

darah pada pasien hipertensi, sekitar 50 juta masyarakat Amerika yang 

mempunyai tekanan darah tinggi atau hipertensi menyembuhkan 

dengan cara alternatif yaitu dengan mengkonsumsi buah-buahan dan 

sayuran, buah yang digunakan sebagai terapi adalah buah tomat 

(Paran et al, 2002). 

2. Macam-macam jenis tomat 

Buah tomat memiliki keanekaragaman jenis. Namun, akhir-

akhir ini sedang dikembangkan jenis baru dibeberapa negara 

berkembang untuk mendapatkan buah tomat dengan kualitas dan 
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flavour yang baik. Ada 5 jenis buah tomat berdasarkan bentuk 

buahnya (Musaddad, 2003: Wiryanta, 202), yaitu : 

1. Tomat biasa (L. Commune) yang banyak ditemui dipasar-pasar 

lokal. 

2. Tomat apel atau pir (L. Pyriporme) yang buahnya berbentuk bulat 

dan sedikit keras menyerupai buah apel atau pir. Tomat jenis ini 

juga banyak ditemui dipasar lokal.  

3. Tomat kentang (L. Grandifolium) yang ukuran buahnya lebih 

besar dibandingkan dengan tomat apel. 

4. Tomat gondol (L. Validum) yang bentuknya sedikit lonjong, 

teksturnya keras dan berkulit tebal. 

5. Tomat ceri (L. Esculentum var cerasiforme) yang bentuknya 

bulat, kecil-kecil dan rasanya cukup manis.  

3. Kandungan dan manfaat 

Kandungan yang terdapat dalam buah tomat meliputi alkaloid 

solanin (0,007%), saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat, 

biflavonoid, protein, lemak, gula (fruktosa, glukosa), adenine, 

trigonelin, kolin, tomatin, mineral (Ca, Mg, P, K, Na, Fe, sulfur, 

klorin), vitamin (B1, B2, B6, C, E, niasin), histamin, dan likopen 

(Dalimartha, 2007). 

Tomat mengandung sejumlah besar asam sitrat, yang akan 

bereaksi basa ketika masuk ke dalam aliran darah dan membantu 
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metabolisme tubuh. Tomat mempunyai tipe karoten jenis likopen yang 

berfungsi sebagai agen anti-kanker (Bangun, 2002). 

Buah tomat alami antioksidan untuk terapi menurunkan tekanan 

darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi, sari buah berisi 

karotin seperti lycopene, beta karotin dan vitamin E yang dikenal 

sebagai antioksidan. Mengkonsumsi buah tomat terbukti dapat 

menurunkan tekanan darah 5mmHg sampai dengan 10 mmHg 

(Tabassum & Ahmad, 2011). 

Tabel 2.4 Kandungan nutrisi dalam setiap 100 gr tomat  

No  Kandungan gizi Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Energi 

Karbohidrat 

Gula 

Serat pangan 

Lemak 

Protein 

Air 

Vitamin A 

Beta-karoten 

Lutein dan zeaxanthin 

Thiamin (vitamin B1) 

Niacin (Vitamin B3)  

Vitamin B6 

Vitamin C 

Vitamin E 

Vitamin K 

Magnesium 

Mangan 

Fosfor 

Kalium 

Lycopene 

74 J 

3.9 g 

2.6 g 

1.2 g 

0.2 g 

0.9 g 

94.5 g 

42 µg 

449 µg 

123 µg 

0.037 mg 

0.594 mg 

0.08 mg 

14 mg 

0.54 mg 

7.9 µg 

11 mg 

0.114 mg 

24 mg 

237 mg 

2573 µg 
    Sumber : USDA Nutrient Nasional Bais Data  
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Menurut Aiska & Chandra (2014) bahwa dengan mengkonsumsi 

jus tomat dengan atau tanpa kulit secara rutin selama 7 hari dapat 

menurunkan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi di panti 

wreda Kota Semarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan Efektivitas Jus..., KURNIA APRIYANI SAPUTRI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2016



35 
 

D. Kerangka Teori 

Kerangka teori penelitian merupakan kumpulan teori yang 

mendasari topik penelitian, yang disusun berdasar pada teori yang sudah 

ada dalam tinjauan teori dan mengikuti kaedah input, proses dan output 

(Saryono, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 kerangka teori menurut Elsanti (2009), Ony (2014), 

Dalimartha, (2007). 

Faktor  resiko hipertensi : 

1. Jenis kelamin 

2. Umur 

3. Genetik 

4. Obesitas 

5. Kurang olahraga 

6. Kebiasaan merokok 

7. Konsumsi garam 

berlebih 

8. Minum alkohol 

9. Minum kopi 

10. Stres 

Hipertensi  

Pemberian 

jus 

mentimun 

Pemberian 

jus tomat 

Metode 

Pengobatan  

Non farmakologi Farmakologi 

Komposisi: 

1. Air 

2. Vitamin A, B, 

B1, B6, C&D 

3. Asam asborbat 

4. Asam cafeic 

5. Lariciresol 

6. Pinoresinol 

7. Secoisolarici 

resinol 

8. Kalium 

(potasium) 

9. Magnesium 

10. Serat 

11. Silika 

12. Folat 

13. Kalsium 

Komposisi: 

1. Alkaloid solanin 

2. Saponin 

3. Asam folat 

4. Asam malat 

5. Asam sitrat 

6. Biflavonoid 

7. Protein 

8. Lemak 

9. Gula (fruktosa,glukosa) 

10. Aldinine 

11. Trigonelin 

12. Kolin 

13. Tomatin 

14. Mineral (Ca, Mg, P, K, 

Na, Fe, Sulfur, Klorin) 

15. Vitamin B1, B2, B6, C, 

E, Niasin 

16. Histamin 

17. likopen 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian 
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F. Hipotesis 

Hipotesis penelitian sebagai terjemahan dari tujuan penelitian ke 

dalam dugaan yang jelas Saryono (2011). Berdasarkan uraian teorisasi 

diatas dapat ditarik hipotesis penelitian yaitu “terdapat perbedaan 

efektifitas jus mentimun dan jus tomat terhadap penurunan tekanan darah 

pada pasien hipertensi di Desa Sokawera Kecamatan Patikraja 

Banyumas”.  
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