
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit tidak menular (PTM) bertanggung jawab terhadap sedikitnya 70% 

kematian di Dunia. Lemahnya pengendalian faktor risiko dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan kasus setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 yang menunjukkan 

kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti diabetes, Hipertensi, stroke, 

dan penyakit sendi/rematik/encok (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Hipertensi diketahui sebagai “silent killer” merupakan faktor resiko utama 

penyakit kardiovaskular yang merupakan penyebab utama kematian di seluruh 

dunia. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Hipertensi adalah faktor genetik, 

umur, jenis kelamin, obesitas, asupan garam, kebiasaan merokok dan aktifitas 

fisik (Lazdia, dkk, 2020). Hipertensi adalah kondisi dimana jika tekanan darah 

sistole 140 mmHg atau lebih tinggi dan tekanan darah diastole 90 mmHg atau 

lebih tinggi (Sakinah & Azhari, 2018). Hipertensi merupakan salah satu penyakit 

degeneratif. Umumnya tekanan darah bertambah secara perlahan dengan 

bertambahnya umur. Penderita Hipertensi bertahun-tahun tanpa merasakan 

sesuatu gangguan atau gejala. Tanpa disadari penderita Hipertensi mengalami 

komplikasi pada organ-organ vital seperti jantung, otak maupun ginjal. Gejala-

gejala akibat Hipertensi yaitu, seperti pusing, gangguan penglihatan, dan sakit 

kepala (Triyanto, 2017). 

WHO (World Health Organization), 2019 menyebutkan Hipertensi 

merupakan salah satu penyebab kematian dini di Dunia dan tercatat 10,4 juta
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kematian disebabkan oleh Hipertensi. Diperkirakan 1,13 miliar orang di seluruh 

dunia menderita hipertensi dan sebagian besar berasal dari negara berkembang 

(Naqiyya, 2020). Prevalensi Hipertensi bervariasi di seluruh wilayah atau negara 

dan sesuai kelompok pendapatan negara.  Wilayah Afrika memiliki prevalensi 

tertinggi tertinggi (27%) sedangkan wilayah di Amerika memiliki prevalensi 

Hipertensi terendah (18%). Jumlah orang dewasa dengan Hipertensi meningkat 

dari 594 juta pada tahun 1975 menjadi 1,13 miliar pada tahun 2015 (Ernawati, 

dkk, 2020). 

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019 menunjukkan bahwa secara Nasional 

prevalensi penduduk dengan tekanan darah tinggi di Indonesia sebesar 34,11% 

dari jumlah penduduk Indonesia menderita Hipertensi. Prevalensi tekanan darah 

tinggi pada perempuan (36,85%) lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki 

(31,34%) (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

Indonesia Tahun 2018 prevalensi Hipertensi pada umur ≥18 tahun menurut 

diagnosis dokter yaitu sebesar 8,4%, provinsi Bali menduduki peringkat ke 9 dari 

35 provinsi yang ada di Indonesia, provinsi Sulawesi Utara menempati urutan 

tertinggi yaitu sebesar 13,2% dan terendah yaitu provinsi Papua sebesar 4,2%. 

Prevalensi Hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada penduduk 

umur ≥18 Tahun yaitu sebesar 34,1%,  provinsi Kalimantan Selatan menempati 

urutan tertinggi yaitu sebesar 44,1% sedangkan terendah yaitu provinsi Papua 

yaitu sebesar 22,2% dari jumlah penduduk penderita Hipertensi (Kementerian 

Kesehatan RI, 2018). 

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2019 menyebutkan, 

Hipertensi menempati urutan ke 3 dari pola 10 besar diagnosa rawat jalan dan 
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rawat inap (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2019). Menurut Riskesdas Provinsi 

Bali Tahun 2018 prevalensi Hipertensi berdasarkan diagnosis dokter pada 

penduduk umur ≥18 tahun menurut Kabupaten/Kota seProvinsi Bali tahun 2018 

yaitu kabupaten Klungkung menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 12,98% dan 

terendah yaitu kota Denpasar sebesar 6,80% sedangkan kabupaten Tabanan yaitu 

sebesar 12,12% (Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 2018). 

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2019 cakupan 

pelayanan kesehatan penderita Hipertensi di Kabupaten Tabanan pada tahun 2019 

baru mencapai 10,4 %. Puskesmas dengan cakupan tertinggi adalah Puskesmas 

Selemadeg Timur I sebesar 47,5%  dan UPT Puskesmas Pupuan I yang mencakup 

Desa Sai yaitu sebesar 4,9% (Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 2019). Data 

yang didapat dari Puskesmas Pupuan I yang merupakan wilayah kerja dari 7 Desa 

di Kecamatan Pupuan yang mencakup Desa Sai menunjukkan penderita 

Hipertensi di Tahun 2020 yaitu sebanyak 983 jiwa. Hasil data dari Poskesdes 

Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan  menunjukkan masyarakat yang 

menderita Hipertensi di Desa Sai Tahun 2020 yaitu sebanyak 65 jiwa.  

Tingginya kasus Hipertensi dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat. 

Tingkat pengetahuan penderita Hipertensi dapat dijelaskan bahwa semakin 

meningkatnya pengetahuan pasien tentang Hipertensi akan mendorong seseorang 

untuk berperilaku yang lebih baik dalam mengontrol Hipertensi sehingga tekanan 

darahnya tetap terkendali (Suaib, dkk, 2019). Pengetahuan merupakan hasil dari 

tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek 

tertentu (Notoatmodjo, 2012).  
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Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui wawancara terhadap 10 

orang yang mengalami Hipertensi di Desa Sai terdapat 8 orang yang 

pengetahuannya masih kurang mengenai komplementer herbal rebusan daun 

seledri untuk Hipertensi. Keluhan pada penderita Hipertensi seperti sakit kepala, 

sakit di tengkuk, pusing, jantung berdebar-debar, mudah lelah dan kadang 

penglihatan menjadi kabur. Kondisi ini dapat menimbulkan kecemasan dan 

ketegangan sehingga membuat pembuluh darah menjadi tegang dan tekanan darah 

meningkat. Sebagian besar masyarakat di Desa Sai adalah sebagai petani, tidak 

jarang seledri banyak di tanam di lahan pertanian dan di pekarangan rumah warga. 

Hipertensi pada dasarnya memiliki sifat cenderung tidak stabil dan sulit untuk 

dikontrol, baik dengan tindakan pengobatan maupun dengan tindakan medis 

lainnya. Lebih parahnya jika kondisi Hipertensi ini tidak terkontrol/tidak 

ditangani, maka dapat mengakibatkan terjadinya infark jantung, gagal jantung, 

stoke, dan kerusakan mata. Melihat tingginya kasus Hipertensi dan meningkat 

setiap tahunnya serta dampaknya jika tidak ditangani, maka Hipertensi harus 

segera ditangani. Penanganan Hipertensi dapat dilakukan dengan nonfarmakologi 

dan farmakologis. Terapi nonfarmakologis merupakan terapi tanpa menggunakan 

agen obat sedangkan terapi farmakologis menggunakan obat atau senyawa yang 

dalam kerjanya dapat mempengaruhi tekanan darah (Triyanto, 2017). 

Penatalaksanaan Hipertensi yang dilakukan dengan nonfarmakologi yaitu 

salah satunya terapi alternatif komplementer, dimana komplementer meliputi 

pengobatan sistem kesehatan, modalitas, praktik dan ditandai dengan teori dan 

keyakinan, dengan cara berbeda dari sistem pelayanan kesehatan yang umum di 

mayarakat atau budaya yang ada. Jenis terapi alternatif komplementer diantaranya 
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yaitu acupresure, acupunture, massage, dan terapi herbal (Laili, 2020). Terapi 

komplementer herbal untuk Hipertensi dapat berupa komplementer herbal rebusan 

daun seledri, dimana senyawa yang terkandung dalam seledri yaitu apigenin, 

flavonoid, vitamin C, apiin, kalsium, dan magnesium yang bersifat anti Hipertensi 

seperti menurunkan kontraksi pembuluh darah dan menurunkan volume cairan 

ekstraseluler (Naqiyya, 2020).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diah Evawanna Anuhgera, Rizky 

Yolanda, Riris Sitorus, Nikmah Jalilah Ritonga, Damayanti pada Tahun 2020 

yang berjudul “Pengaruh Pemberian Rebusan Daun Seledri (Apium Graveolens 

L) Terhadap Tekanan Darah Pada Wanita Menopause Dengan Hipertensi” 

penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen dengan pretest-posttest control 

group design dengan sampel sejumlah 14 orang yang dilakukan intervensi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa rerata tekanan darah sistolik sebelum 

pemberian rebusan daun seledri adalah 150.40 mmHg, sedangkan rerata tekanan 

darah sistolik sesudah pemberian rebusan daun seledri sebesar 121.93 mmHg. 

Selisih rerata tekanan darah sistolik sebelum dan setelah diberikan pemberian 

rebusan daun seledri sebanyak 28.47 mmHg. Rerata tekanan darah diastolik 

sebelum pemberian rebusan daun seledri sebesar 111 mmHg, sedangkan rerata 

tekanan darah diastolik sesudah pemberian rebusan daun seledri sebesar 83 

mmHg. Selisih rerata tekanan darah diastolik sebelum dan setelah diberikan 

pemberian rebusan daun seledri sebanyak 28 mmHg (Anuhgera, dkk. 2020). 

Hasil penelitian yang terkait dengan komplementer herbal untuk Hipertensi 

selain rebusan daun seledri diantaranya yaitu daun alpukat, daun salam dan daun 

cincau hijau. Penelitian yang dilakukan oleh Susi Wahyuning Asih yang berjudul 
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“Pengaruh Rebusan Daun Salam Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada 

Lansia Penderita Hipertensi Di Wisma Seruni UPT PSLU Jember” Penelitian ini 

adalah penelitian pre eksperimental dengan pendekatan one group pre post test 

design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia dengan Hipertensi 

yang tinggal di UPT PSTW Jember sejumlah 45 orang. Responden diberi air 

rebusan daun salam sebanyak 1 gelas, dua kali sehari selama 2 minggu. terdapat 

perubahan rerata tekanan darah sistolik responden dari 154,444 mmHg sebelum 

diberi minum air rebusan daun salam menjadi 140 mmHg setelah dilakukann. 

Sedangkan rerata tekanan darah diastolik sebelum dilakukan tindakan adalah 90 

mmHg menjadi 75,55 mmHg setelah dilakukan tindakan (Asih, 2018). Yang 

kedua yaitu penelitian lain yang dilakukan oleh Moh. Roni Alfaqih yang berjudul 

“Pengaruh Rebusan Daun Alpukat Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada 

Lansia Hipertensi Di Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro” 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Quasy experiment Pre Test-

Post Test control group Design. Populasi seluruh lansia yang mengalami 

hipertensi di Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sebanyak 

40 responden, besar sampel pada penelitian ini berjumlah 36 responden. Hasil dari 

penelitian ini terdapat penurunan 12 (33,3%) responden tekanan darah sistolik 

dari 170 mmHg menjadi 150 mmHg. Sedangkan untuk tekanan darah diastoliknya 

12 (33,3%) responden mengalami penurunan diastolik dari 100 mmHg dan 

sesudah diberikan rebusan daun alpukal menjadi 90 mmHg (Alfaqih, 2020).  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim, Eliza Arman, Widia 

Permata Putri yang berjudul “Pengaruh Perasan Air Daun Cincau Hijau (Cyclea 

Berbata Miers) Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Wilayah 
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Kerja Puskesmas Andalas” Populasi penelitian ini sebanyak 302 orang. Teknik 

sampel adalah Purposive Sampling sebanyak 16 orang. Tekanan darah sebelum 

diberikan perasan air daun cincau hijau sistolik 156,25 mmHg dan diastolik 95,38 

mmHg dan sesudah diberikan perasan air daun cincau hijau sistolik 150,75 mmHg 

dan diastolik 91,62 mmHg (Ibrahim, dkk, 2020). 

Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Sumartini, Dewi 

Purnamawati, Ni Ketut Sumiati Tahun  2020 yang berjudul “Pengetahuan Pasien 

yang Menggunakan Terapi Komplementer Obat Tradisional tentang Perawatan 

Hipertensi di Puskesmas Pejeruk Tahun 2019”. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif, populasi penelitian merupakan pasien Hipertensi yang menjalani terapi 

komplementer obat tradisional sejumlah 33 responden. Sampling dengan tehnik 

non probability sampling yaitu total sampling. Pengambilan data pengetahuan 

responden tentang perawatan Hipertensi menggunakan lembar kuesioner dengan 

wawancara langsung. Penelitian ini menghasilkan bahwa responden yang 

memiliki pengetahuan baik sebesar 57,6%  responden yang memiliki pengetahuan 

cukup 36,4% dan responden yang memiliki pengetahuan kurang 6,1 % 

(Sumartini, dkk, 2020). 

Oleh karena itu dari ke lima hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa terapi komplementer herbal yang paling ampuh dan terbukti menurunkan 

tekanan darah dengan nilai yang tinggi untuk mengatasi Hipertensi yaitu terapi 

komplementer herbal rebusan daun seledri dibandingkan dengan daun alpukat, 

daun salam dan daun cincau hijau. Pengetahuan masyarakat terhadap penyakit 

Hipertensi dan cara mengatasinya yaitu salah satunya dengan cara pemanfaatan 
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rebusan daun seledri sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya 

penyakit Hipertensi (Wijaya, dkk, 2019).  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Gambaran Pengetahuan Komplementer Herbal Rebusan Daun 

Seledri Pada Pasien Hipertensi di Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten 

Tabanan Tahun 2021”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : “ Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan Komplementer 

Herbal Rebusan Daun Seledri Pada Pasien Hipertensi di Desa Sai Kecamatan 

Pupuan Kabupaten Tabanan Tahun 2021 ? ” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Gambaran 

Pengetahuan Komplementer Herbal Rebusan Daun Seledri Pada Pasien Hipertensi 

Di Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Tahun 2021. 

2. Tujuan khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengidentifikasi karakteristikresponden: usia, jenis kelamin, pendidikan, dan 

pekerjaan pasien Hipertensi di Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten 

Tabanan Tahun 2021. 

b. Mengidentifikasi pengetahuan komplementer herbal rebusan daun seledri 

pada pasien Hipertensi di Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang 

berkaitan dengan pengetahuan komplementer herbal rebusan daun seledri pada 

pasien Hipertensi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perkembangan IPTEK keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tenaga kesehatan 

khususnya perawat, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

keperawatan mengenai pengetahuan komplementer herbal rebusan daun seledri 

pada pasien Hipertensi. 

b. Bagi pasien Hipertensi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

komplementer herbal rebusan daun seledri pada pasien Hipertensi. 

c. Bagi masyarakat 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat khususnya 

tentang komplementer herbal rebusan daun seledri pada pasien Hipertensi. 

d. Bagi peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi 

peneliti mengenai pengetahuan komplementer herbal rebusan daun seledri pada 

pasien Hipertensi. 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	1. Tujuan umum
	2. Tujuan khusus

	D. Manfaat Penelitian
	1. Manfaat teoritis
	2. Manfaat praktis



