
ix 

 

RINGKASAN 

 

 Hipertensi atau yang lebih di kenal sebagai penyakit 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. Dalam beberapa kasus 

hipertensi adalah gejala dari penyakit. Menurut TCM, hipertensi esensial 

termasuk dalam kategori Xuan Yuan (vertigo) dan Tou Tong (sakit kepala) hal ini 

terutama disebabkan oleh cidera mental, menyebabkan stagnasi Qi hati dan 

selanjutnya Yang hati membara dengan defisiensi Yin ginjal, dan oleh diet yang 

tidak semestinya hasilnya adalah defisiensi limpa dan akumulasi lembab di dalam 

tubuh. Hipertensi essensial umumnya dibagi menjadi 4 tipe, hiperaktivitas api 

hati, akumulasi dari lembab, hiperaktivitas Yang dan defisiensi Yin, dan defisiensi 

Yin Yang. Titik pada meredian kandung kemih, hati, ginjal, kandung empedu 

sering dipakai sebagai perawatan (Yin and Liu, 2000).. 

Pengobatan hipertensi dapat dilakukan secara tradisional selain 

menggunakan pengobatan konvensional. Pengobatan secara tradisional dapat 

dilakukan dengan terapi akupunktur dan herbal. Tujuan studi kasus ini adalah 

untuk mengetahui penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi dengan 

terapi akupunktur pada titik Fengchi (GB 20), Taichong (LR 3), Hegu (LI 4), dan 

2 titik tambahan yaitu Xuehai (SP 10) dan Chize (LU 5) serta pemberian air 

perasan seledri (Apium graveolens L) dan wortel (Daucus carota L) dengan 

sindrom hiperaktivitas api hati yang menggunakan prinsip terapi sedasih. 

Terapi pada studi kasus ini dilakukan selama empat minggu, satu minggu 

dilakukan tiga kali terapi. Terapi herbal yang diberikan adalah air perasan seledri 

(Apium graveolens L) dan wortel (Daucus carota L) sebanyak 200 ml diminum 

satu kali sehari tiap sore hari diberikan selama masa perawatan.  

Hasil studi kasus menunjukkan penurunan tekanan darah pasien hiprtensi, 

yang pada awal sebelum terapi 159/96 mmHg turun menjadi 127/83 mmHg. 

Keluhan yang dirasakan pasien berupa pusing, kesemutan jari-jari tangan, dan 

mual muntah sudah tidak dirasakan lagi. 

Berdasarkan penatalaksanaan dan penelitian pada studi kasus ini diketahui 

bahwa penanganan hipertensi menggunakan  terapi akupunktur pada titik Fengchi 

(GB 20), Taichong (LR 3), Hegu (LI 4), dan 2 titik tambahan yaitu Xuehai (SP 

10) dan Chize (LI 5) serta pemberian air perasan Seledri (Apium graveolens L) 

dan Wortel (Daucus carota L) selama perawatan dapat menurunkan tekanan darah 

pada pasien hipertensi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PENANGANAN HIPERTENSI DENGAN... ULFA NUR KHASANAH


	1. COVER
	2. LEMBAR PRASYARAT
	3. LEMBAR PANITIA PENGUJI
	4. HALAMAN PENGESAHAN
	5. LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
	6. KATA PENGANTAR
	7. RINGKASAN
	8. DAFTAR ISI
	9. DAFTAR TABEL
	10. DAFTAR GAMBAR
	11. GAMBAR LAMPIRAN
	12. DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN
	13. BAB 1 PENDAHULUAN
	14. BAB 2 RIWAYAT PENYAKIT
	15. BAB 3 DASAR TEORI
	16. BAB 4 ANALISIS KASUS
	17. BAB 5 PERAWATAN
	18. BAB 6 HASIL DAN PEMBAHASAN
	19. BAB 7 PENUTUP
	20. DAFTAR PUSTAKA
	21. LAMPIRAN

