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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hipertensi 

1. Pengertian Hipertensi 

        Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah 

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

pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan 

cukup istirahat/tenang (Depkes, 2014). Hipertensi lebih dikenal sebagai 

penyakit darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah sebuah 

kondisi medis dimana saat seseorang mengalami peningkatan tekanan darah 

diatas normal (Puspitorini, 2010). 

        Hipertensi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami 

peningkatan tekanan darah diatas normal yang mengakibatkan peningkatan 

angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (Setiawan Daliamartha, 

2008). Hipertensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah di pembuluh 

darah meningkat secara kronis. Hal tersebut dapat terjadi karena jantung 

bekerja lebih keras memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan 

nutrisi tubuh, jika dibiarkan penyakit ini dapat mengganggu fungsi organ-

organ lain, seperti jantung dan ginjal (Riskesdas, 2013).  Pada lanjut usia, 

hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan 

diastolik 90 mmHg (Smeltzer & Bare, 2010). 

        Jadi dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa hipertensi adalah suatu 

keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik maupun diastolik 
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dan jika dibiarkan terus menerus akan mengganggu fungsi organ-organ lain 

(jantung, ginjal, dan lain-lain) (Wijoyo, 2011, Sulistyowati, 2009).  

2. Klasifikasi Hipertensi  (JNC VII, 2003) 

 

Tabel 1 Klasifikasi Tekanan Darah 

 

Klasifikasi Tekanan 

Darah 

Tekanan Darah Sistolik (mmHg) Tekanan Darah Diastolik 

(mmHg) 

Normal 

Pre-hipertensi 

Hipertensi Stage 1 

Hipertensi Stage 2 

< 120 

120-139 

140-159 

160 atau > 160 

< 80 

80-89 

90-99 

100 atau > 100 

 

        Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua macam yaitu 

hipertensi esensial atau primer yang tidak diketahui penyebabnya dijumpai lebih 

kurang 90% dan hipertensi sekunder yang penyebabnya diketahui yaitu 10% dari 

seluruh hipertensi (Suyono, 2006, Gunawan, 2005). 

Menurut etiologinya hipertensi dibagi menjadi dua yaitu :  

a. Hipertensi Primer 

        Suatu kondisi saat penyebab sekunder dari hipertensi tidak ditemukan, 

dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang gerak 

(inaktivitas) dan pola makan. Terjadi pada sekitar 90% penderita hipertensi 

(Depkes, 2014). 

        Hipertensi primer atau hipertensi esensial merupakan hipertensi yang 

tidak diketahui penyebabnya. Faktor – faktor pencetus yang dapat 

mempengaruhi seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas susunan saraf 

simpatis, sistem renin angiotensin, defek dalam ekskresi Na, peningkatan Na, 
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dan Ca intraselular, dan faktor – faktor lain yang dapat meningkatkan risiko 

seperti obesitas, alkohol, merokok, serta polisitemia  (Andrea, 2013). 

b. Hipertensi Sekunder 

        Hipertensi yang diketahui penyebabnya, terjadi sekitar 5-10% penderita 

hipertensi. Penyebab sekunder dari hipertensi tersebut yaitu penyakit 

renovaskuler, aldosteronism, pheochro-mocytoma, gagal ginjal, dan penyakit 

lain (Copstead dan Banasik, 2005). 

       Hipertensi sekunder atau hipertensi renal terdapat sekitar 5% kasus. 

Penyebabnya adalah dikarenakan penyakit-penyakit lain seperti penggunaan 

estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vascular renal, hiperaldosteronisme 

primer, sindrom cushing, feokromositoma, koarktasio aorta, dan hipertensi 

yang terjadi pada kehamilam (Schier, 2000 dalam Hanifa, 2011). 

3. Gejala Klinis Hipertensi  

        Menurut Elizabeth J. Corwin (2009), sebagian besar gejala hipertensi tanpa 

disertai gejala yang mencolok dan manifestasi klinis timbul setelah mengetahui 

hipertensi bertahun-tahun berupa : 

a. Nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah akibat 

tekanan darah intrakranium. 

b. Penglihatan kabur akibat kerusakan retina karena hipertensi. 

c. Ayunan langkah tidak mantap karena kerusakan susunan syaraf. 

d. Nokturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus. 

e. Edema dependen akibat peningkatan tekanan kapiler. 
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        Tingginya tekanan darah kadang merupakan satu-satunya gejala, dan dapat 

meningkatkan terjadi komplikasi pada ginjal, mata, otak, atau jantung. Gejala 

lain  yang muncul adalah sakit kepala, epistaksis, marah, telinga berdengung, 

rasa berat ditengkuk, sukar tidur, mata berkunang-kunang dan pusing (Arif 

Mansjoer, 2008). 

4. Faktor-Faktor Risiko Hipertensi 

        Ada 2 faktor risiko hipertensi, pertama yaitu faktor risiko yang dapat 

dimodifikasi, merupakan faktor risiko yang sudah terjadi masih dapat 

diupayakan untuk dikurangi atau dihilangkan tidak terjadi hipertensi. Faktor 

risiko yang tidak dapat dimodifikasi, merupakan faktor risiko yang apabila 

seseorang mendapatkannya maka orang tersebut tidak mungkin menghindarinya 

(Marliani, 2007). 

a. Faktor Genetik 

       Tekanan darah tinggi yang merupakan keturunan, yang menunjukkan 

bahwa orang-orang dalam satu keluarga memiliki gaya hidup dan pola makan 

yang sama (Christine, 2013). Menurut (Beevers, 2002 dalam Sulistyowati, 

2009) orang kembar yang dibesarkan secara terpisah atau bersama dan juga 

anak adopsi ataupun tidak adopsi dapat menunjukkan besarnya kesamaan 

tekanan darah dalam keluarga yang merupakan faktor  keturunan akibat 

kesamaan gaya hidup serta faktor pola makan sejak masa anak-anak.  

        Faktor genetik berperan dalam timbulnya penyakit hipertensi dengan 

ditemukannya kejadian bahwa hipertensi lebih banyak pada kembar 

monozigot (satu sel telur) daripada heterozigot (berbeda sel telur).  Penderita 
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yang mempunyai bakat atau sifat genetik hipertensi esensial dan tidak 

dilakukan intervensi atau terapi akan menyebabkan hipertensi semakin 

berkembang dalam kurun waktu sekitar 30-50 tahun (Chunfang Qiu, 2003). 

b. Jenis Kelamin 

        Wanita cenderung menderita hipertensi pada saat atau setelah 

mengalami menopause. Prevalensi kejadian hipertensi pada laki-laki dan 

perempuan itu sama (Tambayong, 2012).  

        Perempuan cenderung akan mengalami peningkatan resiko tekanan 

darah tinggi setelah menopause yaitu pada usia diatas 45 tahun. Perempuan 

yang belum menuju masa menopause dilindungi oleh hormone estrogen yang 

berfungsi untuk meningkatkan kadar High Density Lipoprotein (HDL). Kadar 

kolesterol HDL yang rendah dan tingginya kolesterol LDL (Low Density 

Lipoprotein) akan mempengaruhi terjadinya proses aterosklerosis dan 

mengakibatkan tekanan darah tinggi (Anggraini dkk, 2009, dalam Tri 

Novitaningtyas, 2014). 

c. Umur 

        Tekanan darah tinggi biasanya meningkat dengan bertambahnya usia 

seseorang dan paling banyak ditemukan pada mereka yang berusia diatas 40 

tahun, meskipun banyak juga orang muda yang menderita tekanan darah 

tinggi. Wanita cenderung menderita hipertensi pada saat atau setelah 

mengalami menopause (Jain, 2011).  

        Semakin bertambahnya usia seseorang maka akan meningkatkan 

tekanan darahnya. Seseorang yang berumur 50-60 tahun memiliki tekanan 
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darah > 140/90 mmHg yang dipengaruhi oleh degenerasi sistem organ 

tubuhnya pada orang yang bertambah umurnya (Rahajeng, 2009). 

d. Riwayat Keluarga 

        Menurut Nurkhalida (2003), orang-orang dengan sejarah keluarga yang 

mempunyai hipertensi lebih sering menderita hipertensi. Riwayat keluarga 

dekat yang menderita hipertensi (faktor keturunan) juga mempertinggi risiko 

terkena hipertensi terutama pada hipertensi primer. Keluarga yang memiliki 

hipertensi dan penyakit jantung meningkatkan risiko hipertensi 2-5 kali lipat 

( Chunfang Qiu, 2003). 

        Menurut Sheps (2005), hipertensi cenderung merupakan penyakit 

keturunan. Jika seseorang dari orang tua kita mempunyai  hipertensi maka 

sepanjang hidup kita mempunyai 25 % kemungkinan mendapatkannya. Jika 

kedua orang tua kita mempunyai hipertensi, kemungkinan kita mendapatkan 

penyakit tersebut 60 %. 

e. Etnis  

        Menurut Black dan Hawks (2009) tingkat kematian dari terendah sampai 

tertinggi akibat hipertensi adalah perempuan berkulit putih yaitu 4,7 %, laki-

laki berkulit putih yaitu 6,3 %. Laki- laki berkulit hitam yaitu 22,5 % dan 

perempuan berkulit hitam yaitu 29,3 %. Alasan tingginya prevalensi 

hipertensi pada ras berkulit hitam belum diketahui secara jelas, tetapi 

peningkatan ini dipengaruhi oleh kadar renin yang rendah. Sensivitas 

terhadap vasopressin yang lebih tinggi, masukan garam yang lebih banyak, 

dan stress lingkungan yang lebih tinggi. 
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f. Merokok  

        Rokok juga dihubungkan dengan hipertensi. Hubungan antara rokok 

dengan peningkatan risiko kardiovaskuler telah banyak dibuktikan (Suyono, 

2006). Selain dari lamanya, risiko merokok terbesar tergantung pada jumlah 

rokok yang dihisap perhari. Seseorang lebih dari satu pak rokok sehari 

menjadi 2 kali lebih rentan hipertensi dari pada mereka yang tidak merokok 

(Price, 2012).  

        Seorang perokok aktif maupun perokok pasif dapat mengalami 

peningkatan tekanan darah. Individu yang merokok lebih dari satu pak perhari 

menjadi dua kali lebih rentan terhadap penyakit aterosklerotik koroner dari 

pada mereka yang tidak merokok. Hal ini karena pengaruh nikotin yang 

terdapat dalam rokok merangsang saraf otonom untuk mengeluarkan 

katekolamin, yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah 

(Ignativicius & Workman, 2010).  

g. Alkohol 

        Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara alkohol 

dan timbulnya hipertensi. Peminum alkohol berat akan cenderung hipertensi 

meskipun mekanismenya belum diketahui secara pasti (Suyono, 2006). 

Orang-orang yang minum alkohol terlalu sering atau yang terlalu banyak 

memiliki tekanan yang lebih tinggi dari pada individu yang tidak minum atau 

minum sedikit (Hull, 2006). 

        Menurut Ali Khomsan (2003) konsumsi alkohol harus diwaspadai 

karena survei menunjukkan bahwa 10 % kasus hipertensi berkaitan dengan 
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konsumsi alkohol. Mekanisme peningkatan tekanan darah akibat alkohol 

masih belum jelas. Namun diduga, peningkatan kadar kortisol dan 

peningkatan volume sel darah merah serta kekentalan darah merah berperan 

dalam menaikkan tekanan darah (Nurkhalida, 2003).  

h. Stress 

        Hubungan stress dengan hipertensi terjadi melalui saraf simpatis yang 

meningkatkan tekanan darah secara intermiten. Apabila stress berlangsung 

dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan peningkatan tekanan 

darah (Suyono, 2006).  

        Stress adalah yang kita rasakan saat tuntutan emosi, fisik, atau 

lingkungan tak mudah diatasi atau melebihi daya dan kemampuan kita untuk 

mengatasinya dengan efektif. Namun, harus dipahami bahwa stress bukanlah 

pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Stress adalah respon kita terhadap 

pengaruh-pengaruh dari luar itu (Sheps, 2005). 

        Stress atau ketegangan jiwa (rasa tertekan, murung, bingung, cemas, 

berdebar-debar, rasa marah, dendam, rasa takut, rasa bersalah) dapat 

merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan hormon adrenalin dan memacu 

jantung berdenyut lebiih cepat serta lebih kuat, sehingga tekanan darah akan 

meningkat. Jika stress berlangsung cukup lama, tubuh berusaha mengadakan 

penyesuaian sehingga timbul kelainan organis atau perubahan patologis. 

Gejala yang muncul dapat berupa hipertensi atau penyakit maag (Gunawan, 

2005, Ferketich, 2000). 
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i. Obesitas  

        Menurut (Sutanto, 2010, Nguyen & Lau, 2012 dalam Aripin, 2016) 

menyatakan obesitas mempengaruhi terjadinya peningkatan kolesterol di 

dalam tubuh, dan akan memicu terjadinya aterosklerosis. Aterosklerosis 

menyebabkan pembuluh darah menyempit sehingga meningkatkan tahanan 

perifer dalam pembuluh darah. Penderita hipertensi dengan obesitas memiliki 

curah jantung dan sirkulasi volume darah lebih tinggi dibanding dengan 

penderita hipertensi yang memiliki berat badan normal. 

        Obesitas dikaitkan dengan kegemaran mengkonsumsi makanan yang 

mengandung tinggi lemak. Obesitas meningkatkan risiko terjadinya 

hipertensi karena beberapa sebab. Makin besar massa tubuh, makin banyak 

darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan ke jaringan 

tubuh. Ini berarti volume darah yang beredar melalui pembuluh darah 

menjadi meningkat sehingga memberi tekanan lebih besar pada dinding 

arteri. Kelebihan berat badan juga meningkatkan frekuensi denyut jantung 

dan kadar insulin dalam darah. Peningkatan insulin menyebabkan tubuh 

menahan natrium dan air (Yundini, 2006,Teodosha, 2000, Sheps, 2005).  

j. Konsumsi Garam 

        Garam dapur mengandung natrium sekitar 40 % natrium sehingga dapat 

menaikkan tekanan darah. Natrium bersama klorida dalam garam dapur 

sebenarnya membantu tubuh mempertahankan keseimbangan cairan tubuh 

dan mengatur tekanan darah. Namun, natrium dalam jumlah berlebih dapat 

menahan air (retensi), sehingga meningkatkan jumlah volume darah. Dunia 
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kedokteran juga telah membuktikan bahwa pembatasan konsumsi garam 

dapat menurunkan tekanan darah, dan pengeluaran garam (natrium) oleh obat 

diuretik (pelancar kencing) akan menurunkan tekanan darah lebih lanjut 

(Gunawan, 2005).  

        Garam menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, karena menarik 

cairan diluar sel agar tidak keluar, sehingga akan meningkatkan volume dan 

tekanan darah. Pada manusia yang mengkonsumsi garam 3 gram atau kurang 

ditemukan tekanan darah rata-rata rendah, sedangkan asupan garam sekitar 7-

8 gram tekanan darahnya rata-rata lebih tinggi. Konsumsi garam yang 

dianjurkan tidak lebih dari 6 gram/hari setara dengan 110 mmol natrium atau 

2400 mg/hari (Kaplan, 2010, Nurkhalida, 2003, Price, 2012). Menurut Alison 

Hull (2006), penelitian menunjukkan adanya kaitan antara asupan natrium 

dengan hipertensi pada beberapa individu. Asupan natrium akan meningkat 

menyebabkan tubuh meretensi cairan yang meningkatkan volume darah.  

k. Aktivitas Fisik (Olahraga) 

        Olahraga isotonik, seperti bersepeda, jogging, dan aerobik yang teratur 

dapat memperlancar peredaran darah sehingga dapat menurunkan tekanan 

darah. Orang yang kurang aktif berolahraga pada umumnya cenderung 

mengalami kegemukan. Olahraga juga dapat mengurangi atau mencegah 

obesitas serta mengurangi asupan garam ke dalam tubuh. Garam akan keluar 

dari dalam tubuh bersama keringat (Setiawan Dalimartha, 2008).  

       Olahraga secara teratur sangat dianjurkan untuk penderita hipertensi 

karena olahraga dapat merombak lemak yang berbahaya. Seseorang yang 
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berolahraga juga dapat terhindar dari terjadinya penimbunan lemak pada 

dinding pembuluh darah. Sehingga, penderita hipertensi yang jarang 

melakukan olahraga maka akan terjadi penimbunan lemak di dinding 

pembuluh darahnya dan akibatnya terjadilah peningkatan tekanan darah 

(hipertensi) (Hull, 2006 dalam Herwati, 2013). 

5. Junk Food 

        Junk Food adalah makanan yang memiliki jumlah kandungan nutrisi 

terbatas. Beberapa junk food juga mengandung gula dan natrium, jika 

dikonsumsi terus menerus akan menyebabkan penyakit diabetes dan tekanan 

darah tinggi (hipertensi) (Griffindors, 2013, Anggraini, 2013 dalam Siregar, 

2015, Husien, 2012 dalam Sumarni, 2015).  

        Junk food diartikan sebagai makanan sampah, makanan yang dianggap 

tidak memiliki nilai nutrisi yang baik. Junk food merupakan makanan cepat saji 

(fast food) yang mengandung lemak tinggi seperti hamburger, pizza, ayam 

goreng, dan cemilan seperti kentang goreng (french fries), keripik kentang 

(potatoe chips), biskuit gurih manis, minuman manis bersoda (Reni, 2008). 

Menurut (Darvishi, 2013 dalam Amalia, 2016) persentase gizi berlebih 

ditemukan pada anak yang mengonsumsi junk food setidaknya 6 kali/hari. 

Menurut Nasseem & Colagiuri (1995) dalam Ratna (2008) konsumsi fast food 2 

kali seminggu dapat meningkatkan kandungan energi diet sebesar 1195 kkal 

(23% energi diet). Kebiasaan tersebut dapat menimbulkan peningkatan energi 

harian sebesar 750 kJoule, rata-rata setahun dapat menambah berat badan 

sebesar 8,8 kg. 
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6. Patofisiologi Hipertensi 

        Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tekanan darah perifer. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi curah jantung dan tekanan perifer akan 

mempengaruhi tekanan darah seperti asupan garam yang tinggi, faktor genetik, 

stress dan obesitas. Selain curah jantung dan tahanan perifer sebenarnya tekanan 

darah juga dipengaruhi oleh tebalnya atrium kanan. Terdapat sistem di dalam 

tubuh yang berfungsi mencegah perubahan tekanan darah secara akut yang 

disebabkan oleh gangguan sirkulasi yang berusaha untuk mempertahankan 

kestabilan tekanan darah dalam jangka panjang, sistem pengendalian tekanan 

darah (Ganong, 2010). 

        Individu yang menderita hipertensi sebagian besar tidak memperlihatkan 

gejala sama sekali, ada kalanya secara tidak sadar mengalami gejala-gejala yang 

diakibatkan oleh tekanan darah tinggi seperti sakit kepala, hidung berdarah, 

muka kemerahan dan kelelahan. Tekanan darah tinggi berat dan kronis yang 

tidak mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan gejala, karena tekanan darah 

tinggi dapat menyebabkan kerusakan mata, otak, jantung dan ginjal (Ganong, 

2010). 

        Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 

II dan angiotensin I oleh angiotensin I converting enzyme (ACE). ACE 

memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah 

mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya, oleh hormon 

renin (diproduksi oleh ginjal) akan diubah menjadi angiotensin I. Oleh, ACE 

yang terdapat di paru-paru, angiotensin I diubah menjadi angiotensin II. 
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Angiotensin II inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan 

darah melalui dua aksi utama (Anggraini, 2009). 

        Hipertensi merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner. Peningkatan 

tekanan darah sistemik meningkatkan resistensi terhadap pemompaan darah dari 

ventrikel kiri seperti diketahui hal ini akan dikompensasi dengan adanya, 

hipertrofi ventrikel kiri. Akan tetapi kemampuan ventrikel untuk 

mempertahankan curah jantung dan payah jantung. Jantung semakin terancam 

oleh adanya proses aterosklerosis pembuluh darah koroner. Bila proses 

aterosklerosis berlanjut maka suplai oksigen miokardium berkurang akan 

oksigen yang meningkat akibat hipertrofi ventrikel dan peningkatan beban kerja 

jantung, akhirnya menyebabkan angina dan infark miokardium. Aterosklerosis 

yang terjadi karena tekanan darah yang selalu tinggi akibat hipertensi merusak 

tunika media pembuluh darah koroner, menyebabkan pembuluh darah menjadi 

kaku (Guyton, 2008, Price, 2012).  

        Hipertensi dapat menyebabkan gagal jantung, gagal jantung adalah keadaan 

patofisiologik jantung sebagai pemompa darah tidak mampu memenuhi 

kebutuhan darah untuk metabolisme jaringan. Hipertensi merupakan faktor yang 

meningkatkan tekanan ventrikel selama sistolik yang selanjutnya akan 

meningkatkan beban akhir jantung (after load). Pada awal, terjadi mekanisme 

kompensasi jantung berupa hipertrofi ventrikel. Bila hal ini berlangsung cukup 

lama, maka akan terdapat titik akhir jantung sudah tidak dapat melawan beban 

akhir jantung dan terjadilah gagal jantung (decompesatio cordis) (Anonim, 

2009).  
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B. Kerangka Teori 

 

   

                                                                                                                                                                                               

 

 

     

 

                                             

  

  

 

   

    

Sumber: (J.Corwin,2009; Marliani,2007) 
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C. Kerangka Konsep 
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