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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Teori Hipertensi 

1. Definisi hipertensi 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik menunjukkan 

hasil >140 mmHg dan tekanan darah diastolik menunjukkan hasil >90 

mmHg(Manangkot and Suindrayasa 2020). Hipertensi merupakan penyakit 

denegerative yang dapat terjadi pada semua tingkat usia. Penyakit degenerative antara 

lain penyakit jantung, strok dan penyakit pembunuh darah lainnya(Safitri and Pramono 

2020). Hipertensi merupakan faktor risiko penting untuk penyakit neurologis. 

Hipertensi kronis merupakan faktor risiko utama untuk semua subtipe stroke, termasuk 

stroke iskemik, perdarahan intraserebral, dan perdarahan subarachnoid. hipertensi telah 

menjadi faktor risiko utama utama untuk penyakit kronis dan kematian(Suprayitno and 

Huzaimah 2020). 

 

2. Etiologi hipertensi 

Hipertensi dapat dibedakan menjadi dua yaitu hipertensi primer dan hipertensi 

sekunder(Manangkot and Suindrayasa 2020).  

a. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang terjadi tanpa penyakit medis yang 

mendasari. 

b. Hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang diakibatkan oleh penyakit atau 

obat-obatan tertentu. 
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3. Patofisiologi 

Tubuh memiliki metode pengendalian tekanan darah. Pertama adalah reseptor 

tekanan di berbagai orang yang dapat mendeteksi perubahan kekuatan maupun 

kecepatan kontraksi jantung, serta resistensi total terhadap tekanan tersebut. Kedua 

adalah ginjal yang bertanggung jawab atas penyesuaian tekanan darah dalam jangka 

panjang melalui sistem renin-anggiotensin yang melibatkan banyak senyawa kimia. 

Kemudian sebagai respons terhadap tingginya kadar kalium atau angiotensin, steroid 

aldosteron dilepaskan dari kelenjar adrenal, yang salah satunya berada di puncak setiap 

ginjal, dan meningkatkan retensi (penahanan) natrium dalam tubuh.  

Darah yang mengalir ditentukan oleh volume darah yang dipompakan oleh 

ventrikel kiri setiap kontraksi dan kecepatan denyut jantung. Tahanan vaskuler perifer 

berkaitan dengan besarnya lumen pembuluh darah perifer. Makin sempit pembuluh 

darah, makin tinggi tahanan terhadap aliran darah, makin besar dilatasinya makin tinggi 

kurang tahanan terhadap aliran darah. Jadi, semakin menyempit pembuluh darah, 

semakin meningkat tekanan darah. Dilatasi dan konstraksi pembuluh – pembuluh darah 

dikendalikan oleh sistem saraf simpatis dan sistem renin-angiotensi. Apabila sistem 

saraf simpatis dirangsang, ketekolamin, seperti epinefrin dan norepinefrin akan 

dikeluarkan. Kedua zat kimia ini menyebabkan kontraksi pembuluh darah, 

meningkatnya curah jantung, dan kekuatan kontraksi ventrikel. Sama halnya pada 

sistem renin-angiotensin, yang apabila distimulasi juga menyebabkan vasokontraksi 

pada pembulu-pembuluh darah. 
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Tubuh memiliki sistem yang berfungsi mencegah perubahan yekanan darah 

secara akut yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi dan mempertahankan stabilitas 

tekanan darah dalam jangka panjang. Sistem pengendalian pengendalian tekanan darah 

sangat kompleks. Pengendalian dimulai dari enam sistem reaksi cepat seperti refleksi 

kardiovaskuler melalui sistem saraf, reflex kemoreseptor, respons iskemia, susunan 

saraf pusat yang berasal dari atrium, dan arteri pulmonalis otot polos, sedangkan sistem 

pengendalian reaksi lambat melalui perpindahan cairan antara sirkulai kapiler dan 

rongga intertisial yang dikontrol oleh hormone angiotensin dan vasopressin. Kemudian 

dilanjutkan sistem poten dan berlangsung dalam jangka panjang yang dipertahankan 

oleh sistem pengaturan jumlah cairan tubuh yang melibatkan berbagai organ.  

Jantung secara terus-menerus bekerja memompakan darah ke seluruh organ 

tubuh. Jika tanpa gangguan, porsi tekanan yang dibutuhkan sesuai dengan mekanisme 

tubuh. Namun, akan meningkat begitu ada hambatan. Inilah yang menyebabkan 

tekanan darah meningkat. Semakin besar hambatannya, tekanan darah akan semakin 

tinggi(Alifariki 2018:15). 

 

4. Tanda dan gejala hipertensi 

Menurut (Nisa 2017)hipertensi tanda dan gejala dibedakan menjadi:  

a. Tidak Bergejala: maksudnya tidak ada gejala spesifik yang dapat dihubungkan 

dengan peningkatan tekanan darah, selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang 

memeriksa, jika kelainan arteri tidak diukur, maka hipertensi arterial tidak akan pernah 

terdiagnosa. 



10 
 

b. Gejala yang lazim: gejala yang lazim menyertai hipertensi adalah nyeri kepala, 

kelelahan. Namun hal ini menjadi gejala yang terlazim pula pada kebanyakan pasien 

yang mencari pertolongan medis. Manifestasi klinis pasien hipertensi diantaranya: 

mengeluh sakit kepala, pusing, lemas, kelelahan, gelisah, mual dan muntah, epistaksis, 

kesadaran menurun. Gejala lainnya yang sering ditemukan: marah, telinga berdengung, 

rasa berat di tengkuk, sukar tidur, mata berkunang-kunang. 

 

5. Komplikasi 

Hipertensi yang tidak teratasi dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya 

: 

a. Payah jantung.  

Payah jantung (Congestive heart failure) adalah kondisi jantung tidak mampu 

lagi memompa darah yang dibutuhkan tubuh. Kondisi ini terjadi karena kerusakan otot 

jantung atau sistem listrik jantung.  

b. Strok. 

Hipertensi adalah factor penyebab utama terjadinya strok, karena tekanan darah 

yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah yang sudah lama menjadi 

pecah. Bila hal ini terjadi pada pembuluh darah otak, maka terjadi pendarahan otak 

yang dapat berakibat kematian. Strok juga dapat terjadi akibat sumbatan dari gumpalan 

darah yang macet di pembuluh yang sudah menyempit.  

c. Kerusakan ginjal. 
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Hipertensi dapat menyempitkan dan menebalkan aliran darah yang menuju 

ginjal, yang berfungsi sebagai penyaring kotoran tubuh. Dengan adanya gangguan 

tersebut, ginjal menyaring lebih sedikit cairan dan membuangnya kembali ke darah.  

d. Kerusakan pengeliatan.  

Hipertensi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di mata, sehingga 

mengakibatkan pengelihatan menjadi kabur atau buta. Pendarahan pada retina 

mengakibatkan pandangan menjadi kabur, kerusakan organ mata dengan memeriksa 

fundus mata untuk menemukan perubahan yang berkaitan dengan hipertensi yaitu 

retinopati pada hipertensi. Kerusakan yang terjadi pada bagian otak, jantung, ginjal dan 

juga mata yang mengakibatkan penderita hipertensi mengalami kerusakan organ mata 

yaitu pandangan menjadi kabur.  

Komplikasi yang bisa terjadi dari penyakit hipertensi adalah tekanan darah 

tinggi dalam jangka waktu yang lama akan merusak endotel arteri dan mempercepat 

atherosclerosis. Komplikasi dari hipertensi termasuk rusaknya organ tubu seperti 

jantung, mata, ginjal, otak dan pembuluh darah besar. Hipertensi adalah factor resiko 

utama untuk penyakit serebrovaskular (strok, transient ischemic attack), penyakit arteri 

coroner (infrak miokard, angina), gagal ginjal, dementia dan atrial fibrilasi.(Ernawati 

2020) 

 

6. Pemeriksaan penunjang 

a. Pemeriksaan Laboratorium; Hb/Ht: untuk mengkaji hubungan dari sel-sel 

terhadap volume cairan(viskositas) dan dapat mengindikasikan faktor resiko seperti: 

hipokoagulabilitas, anemia. BUN/ kreatinin: memberikan informasi tentang 
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perfusi/fungsi ginjal. Glukosa: Hiperglikemi (DM adalah pencetus hipertensi) 

dapatdiakibatkan oleh pengeluaran kadar ketokolamin. Urinalisa: darah, protein, 

glukosa, mengisyaratkan disfungsi ginjal dan ada DM. 

b. CT Scan: mengkaji adanya tumor cerebral, encelopati. 

c. EKG: dapat menunjukan pola regangan, di mana luas, peninggian gelombang 

dalah salah satu tanda dini penyakit jantung hipertensi.  

d. IU: mengidentifikasikan penyebab hipertensi seperti: batu ginjal, perbaikan 

ginjal. 

e. Poto dada: menunjukkan destruksi kalsifikasi pada area katup, pembesaran 

jantung(Nisa 2017). 

 

7. Penatalaksanaan  

Penatalaksanaan hipertensi yang ada sehingga saat ini yaitu terdapat dua bagian 

sebagai berikut (Righo and Romas 2014:24) : 

a. Farmakologi (Obat-obatan). 

Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemberian atau pemilihan obat anti hipertensi yaitu: 

1) Mempunyai efektifitas yang tinggi. 

2) Mempunyai toksitasi dan efek samping yang ringan atau minimal. 

3) Memungkinkan penggunaan obat secara oral. 

4) Tidak menimbulkan intoleransi. 

5) Harga obat relative murah sehingga terjangkau oleh klien. 

6) Memungkinkan penggunaan jangka panjang. 
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Contoh obat-obatan yang diberikan pada klien dengan hipertensi seperti beta 

blocker (propranolol HCL, Antenolol), Kalsium antagonis (amiodipin besylat, 

amidopin maleat dilitiazem), Ace inhibilator (Kaptopril ). 

b. Non Farmakologi (Bukan Obat-obatan).  

1) Diet. 

Pembatasan atau pengurangan konsumsi garam. Penurunan BB dapat 

menurunkan tekanan darah dibarengi dengan penurunan aktivitas rennin dalam plasma 

dan kadar adsoteron dalam plasma. 

2) Aktivitas.  

Klien disarankan untuk beradaptasi pada kegiatan dan disesuaikan dengan 

batasan medis dan sesuai dengan kemampuan sepertiberjalan, jogging, bersepeda atau 

berenang.  

3) Istirahat yang cukup.  

Istirahat yang cukup akan memberikan kebugaran pada tubuh sehingga dapat 

mengurangi beban yang ada pada tubuh kita. 

4) Kurangi stress. 

Mengurangi tingkat stress yang berlebihan dapat memberikan penurunan pada 

ketegangan otot syaraf sehingga akan mengurangi setidaknya keadaan seperti 

peningkatan tekanan darah (hipertensi) 

 

B. Konsep Dasar Diet Hipertensi 

1. Pengertian diet hipertensi 
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Diet merupakan pola makan dan minum yang mengutamakan ketepatan asupan 

gizi melalui berbagai makanan dan minuman. Pola makan yang sering disebut sebagai 

diet sehat meliputi zat-zat gizi yaitu protein, karbohidrat, serat, air, vitamin dan 

mineral(Irawati and Husni 2019:3). 

Diet hipertensi adalah diet bagi penderita hipertensi yang ditujukan untuk 

membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju 

normal. Selain itu diet hipertensi juga ditujukan untuk menurunkan faktor risiko 

hipertensi lainnya seperti berat badan yang berlebih, tingginya kadar lemak (kolesterol) 

dan asam urat dalam darah. Penderita hipertensi yang memiliki tekanan darah lebih 

dari 160/gram mmHg, selain memerlukan pemberian obat-obatan anti hipertensi juga 

memerlukan terapi dietetik dan perubahan gaya hidup.(A. Agrina, Rini, and Hairitama 

2011) 

 

2. Jenis diet hipertensi 

Penderita hipertensi sangat dianjurkan untuk menerapkan pola makn sehat 

dalam kehidupan sehari-harinya. Pola makan sehat yang dapat dilakukan adalah 

menerapkan diet DASH (Dietary Approaches to stop Hypertension) dan mengurangi 

konsumsi natrium (garam) dalam makanan. Diet DASH merupakan diet  yang 

dirancang untuk mencegah lonjakan tekanan darah, sehingga dapat mengatasi dan 

mencegah hipertensi. Diet DASH menganjurkan untuk memperbanyak konsumsi 

makanan seperti, produk susu rendah lemak, ikan, ayam, dan kacang-kacangan 

sekaligus mengurangi konsumsi daging merah, gula atau minuman yang mengandung 

gula.(Prasetyaningrum 2014:23–24) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hipertensi
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_urat
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C. Konsep Dasar Kepatuhan Diet 

1. Pengertian kepatuhan diet 

Kepatuhan diet merupakan suatu hal yang penting untuk dapat 

mengembangkan rutinitas (kebiasaan) yang dapat membantu penderita dalam 

mengikuti jadwal diet penderita. Kepatuhan adalah tingkat seseorang dalam 

melaksanakan suatu aturan dan perilaku yang disarankan. Kepatuhan ini dibedakan 

menjadi dua yaitu kepatuhan penuh (total compliance) dimana pada kondisi ini 

penderita hipertensi patuh secara sungguh-sungguh terhadap diet, dan penderita yang 

tidak patuh (non compliance) dimana pada keadaan ini penderita tidak melakukan diet 

terhadap hipertensi.(Dewi et al. 2018). 

 

2. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan 

Menurut(Dewi et al. 2018), faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan yaitu : 

a. Faktor Komunikasi  

Berbagai komunikasi anatara seseorang dengan keluarganya dapat 

memengaruhi tingkat kepatuhan, misalnya dengan komunikasi yang lancar maka 

seseorang akan patuh dalam menjalani pengobatan. 

b. Pengatahuan 

Tingkat pengetahuan akan menentukan seseorang dalam melakukan suatu 

tindakan. Seseorang yang mempunyai tingak pengetahuan yang tinggi akan patuh 

dalam menjalani pengobatan.  

c. Fasilitas Kesehatan  
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Fasilitas kesehatan merupakan sarana penting dimana dalam memberikan 

penyuluhan terhadap penderita diharapkan penderita menerima penjelasan dari tenaga 

kesehatan.  

 

3. Kategori tingkat kepatuhan 

Menurut(Romadhon, Saibi1, and Nasir 2020), pengukuran kepatuhan dapat 

dikatagorikan menjadi tiga yaitu :  

a. Kepatuhan tinggi bila responden dapat menjawab 76%-100% dengan benar dari 

total jawaban pertanyaan.  

b. Kepatuhan sedang bila responden dapat menjawab 56%-75% dengan benar dari 

total jawaban pertanyaan.  

c. Kepatuhan rendah bila responden dapat menjawab <56% dari total jawaban 

pertanyaan.  

 

 

  


