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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF PHALERIA MACROCARPA ETHNIC FOOD 

COMPLEMENTARY TO DECREASE BLOOD PRESSURE  

OF ELDERLY WITH HYPERTENSION 

 

Quasy-Experiment study in UPT PSTW Blitar (in Blitar and Tulungagung) 

 

By: Muhammad Fathur Rizal 

 

Introduction: Hypertension is one of degenerative disease that is often found in 

the elderly group. Many studies have been developed to reduce blood pressure, 

including complementary therapies. One of the complementary therapies is by 

utilizing Phaleria Macrocarpa. Method: This study was aimed to explain the effect 

of Phaleria macrocarpa ethnic food complementary to decrease blood pressure of 

elderly with hypertension in UPT PSTW Blitar (in Blitar and Tulungagung). 

Design used in this study was quasy experiment design. The population was the 

elderly with hypertension in UPT PSTW Blitar (in Blitar and Tulungagung). Total 

sampel was 40 respondens, taken according to inclusion criteria. The independent 

variabel was Phaleria macrocarpa ethnic food complementary. The dependent 

variabel was blood pressure. Data were collected using measurement blood 

pressure and made ethnic food complementary with Standart Operational 

Procedure. Data were analzed using paired t-test and ANOVA with level of 

significance of ≤ 0,05. Result: The Results showed that there were effect of giving 

intervention by ethnic food complementary with phaleria macrocarpa fruit to 

decrease systolic (p = 0.000), diastolic (p = 0.000), and MAP (p = 0.000).  There 

were effect of giving intervention by ethnic food complementary with phaleria 

macrocarpa leaf to decrease systolic (p = 0.000), diastolic (p = 0.000), and MAP 

(p = 0.000). There were effect of giving intervention by ethnic food 

complementary with phaleria macrocarpa mixed of fruit and leaf to decrease 

systolic (p = 0.001), diastolic (p = 0.000), and MAP (p = 0.000). Discussion: It 

could be concluded that giving intervention of Phaleria macrocarpa ethnic food 

complementary took effect to decrease blood pressure (systolic, diastolic, MAP) 

of elderly with hypertension.  

 

Keyword: Phaleria macrocarpa, ethnic food, complementary therapy, blood 

pressure, elderly, hypertension. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit degeneratif yang sering dijumpai 

pada kelompok lansia (Abdullah, 2005). Hipertensi pada lansia mempunyai 

prevalensi yang tinggi, pada usia 65-74 tahun didapatkan 57,6% (Kemenkes RI, 

2013). Menurut penelitian yang dilakukan Noorhidayah (2016), dari 104    

responden terdapat 82 responden (78,8%) patuh dalam minum obat yaitu 

amlodipine atau captopril. Ternyata lansia dengan hipertensi tersebut masih 

mempunyai tekanan sistolik tinggi yaitu sebanyak 77%. Menurut Putri, Andrajati, 

& Bahtiar (2013), beberapa alasan pasien tidak menggunakan obat antihipertensi 

dikarenakan terapi jangka panjang, efek samping obat, regimen terapi yang 

kompleks, pemahaman yang kurang tentang pengelolaan dan risiko hipertensi serta 

biaya pengobatan yang relatif tinggi. Hal ini menandakan bahwa pengobatan 

hipertensi masih belum optimal. 

Menurut penelitian NHANES (2017), pada usia 60 tahun ke atas yang 

mengalami hipertensi di Amerika Serikat sebesar 63,1% selama tahun 2015-2016. 

Menurut National Institutes of Health (2013), hipertensi juga sangat umum terjadi 

di kalangan lansia di banyak negara Asia. Singapura dan Korea memiliki   

prevalensi hipertensi tertinggi pada populasi lansia di Asia (usia populasi penelitian 

≥60 tahun untuk Singapura dan ≥65 tahun untuk Korea) yaitu masing-masing 

73,9% dan 68,7%. Menurut Kemenkes RI (2013), di Indonesia prevalensi  

hipertensi pada usia 55-64 tahun sebesar 45,9%, usia 65-74 tahun sebesar 57,6%, 
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dan usia ≥75 tahun mencapai 63,8%. Prosentase hasil pengukuran tekanan darah 

pada lansia di Jawa Timur menunjukkan kelompok umur 55-64 tahun mengalami 

hipertensi sebanyak 42,5%, kelompok umur 65-74 tahun sebanyak 54,1%, dan 

kelompok umur >75 tahun sebanyak 62% (Dinkes Provinsi Jatim, 2013). Lansia 

yang mengalami hipertensi di Tulungagung sebanyak 23.296 orang pada tahun 

2017, terdiri dari laki-laki sebanyak 8.113 orang dan perempuan sebanyak 15.183 

orang (Dinkes Kabupaten Tulungagung, 2017). Meskipun jumlah lansia yang 

mengalami hipertensi di Tulungagung bukan yang tertinggi di Jawa Timur, namun 

capaian yang dilayani/ berobat masih belum maksimal yaitu sebesar 54% (Dinkes 

Kabupaten Tulungagung, 2017). Jumlah lansia di UPT PSTW Blitar di 

Tulungagung sebanyak 80 orang dan yang mengalami hipertensi sebanyak   

41.25%, yaitu 33 orang pada tahun 2018. Sedangkan di UPT PSTW Blitar  

sebanyak 13 dari 54 lansia atau sebanyak 24% mengalami hipertensi.  

Teori yang dikembangkan oleh Miller (2012) menjelaskan bahwa konsekuensi 

fungsional pada lansia dipengaruhi oleh perubahan terkait usia dan faktor risiko. 

Lansia akan mengalami perubahan pada pembuluh darah arteri dalam tubuh 

menjadi lebih lebar dan kaku mengakibatkan kapasitas rekoil pembuluh darah 

menjadi berkurang. Pengurangan fungsi pembuluh darah menyebabkan tekanan 

sistolik menjadi bertambah. Kekakuan arteri juga dapat disebabkan oleh adanya 

penumpukan plak di pembuluh darah (arterosklerosis). Disfungsi endotel dan 

penurunan nitric oxide berkaitan dengan peningkatan kekauan arteri dan kejadian 

isolated systolic hypertension (ISH) (AHA, 2011 dalam Yuliana, 2017). Tekanan 

Darah Tinggi/ Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yaitu keadaan dimana 

tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
3 

Skripsi Pengaruh Getuk Herbal... M. Fathur Rizal 

darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg (Kemenkes RI, 2016). 

Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) 

dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit   

jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak dideteksi secara dini  

dan mendapat pengobatan yang memadai. Oleh karena itu, partisipasi semua   

pihak, baik dokter dari berbagai bidang peminatan hipertensi, pemerintah, swasta 

maupun masyarakat diperlukan agar hipertensi dapat dikendalikan (Kemenkes RI, 

2014). 

Secara umum, penatalaksanaan hipertensi dibagi menjadi penatalaksanaan 

farmakologis dan penatalaksanaan non farmakologis. Penatalaksanaan 

farmakologis antara lain dengan penggunaan obat-obatan seperti captopril, 

nifedipin, diltizem, metildopa, reserpine, propranolol, atenolol, prazosin, 

hidralazin, dan valsartan. Penatalaksanaan non farmakologis dapat dilakukan 

dengan pengendalian faktor risiko yaitu dengan mengatasi obesitas, mengurangi 

asupan garam, ciptakan keadaan rileks, melakukan olahraga teratur, berhenti 

merokok, mengurangi konsumsi alkohol (Depkes RI, 2006).  

Berbagai penelitian telah dikembangkan untuk menurunkan tekanan darah, 

termasuk terapi komplementer. Terapi komplementer dikenal dengan terapi 

tradisional yang digabungkan dalam pengobatan modern (Widyatuti, 2008).   

Pasien yang melakukan terapi komplementer harus mengatur jarak aman 

mengonsumsi obat medis dengan herbal, yaitu sekitar 3-8 jam (Handayani, 2011).  

Salah satu terapi komplementer yaitu dengan memanfaatkan tanaman mahkota 

dewa (Phaleria macrocarpa). Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya  

mengenai mahkota dewa untuk menurunkan tekanan darah antara lain pengaruh 
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pemberian air rebusan buah mahkota dewa (Andriadi, 2016), mie herbal mahkota 

dewa (Priharninuk, 2017), dan keefektifan campuran mahkota dewa, jinten hitam 

dan kunyit putih (Suryono, 2012). Peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh 

mahkota dewa yang dikemas dalam bentuk makanan getuk. Terdapat penelitian 

sebelumnya yang meneliti pengaruh mahkota dewa dalam bentuk makanan yaitu 

efek stimulus kontekstual; mie herbal mahkota dewa (Priharninuk, 2017). Hasil  

dari penelitian tersebut yaitu terjadi penurunan tekanan darah dan peningkatan 

ankle brachial indeks yang signifikan pada lansia yang diberikan perlakuan. 

Adapun getuk merupakan olahan singkong berupa kudapan. Kudapan adalah 

makanan yang dimakan di luar waktu makan atau umumnya juga disebut makanan 

ringan (Gardjito, Santoso, & Utami, 2018). Dahulu masyarakat Tulungagugung 

memanfaatkan singkong sebagai makanan pokok sebelum berganti nasi. Adapun 

olahan singkong yang dijadikan makanan pokok berupa gaplek atau thiwul 

(Januariani, 2018). Sedangkan herbal mahkota dewa telah terbukti dan sering 

dilakukan oleh masyarakat untuk menurunkan tekanan darah dan tidak 

menimbulkan komplikasi (Priharninuk, 2017).  

Salah satu kandungan kimiawi dari mahkota dewa yaitu senyawa flavonoid. 

Senyawa flavonoid dapat menurunkan systemic vascular resistance (SVR) karena 

menyebabkan vasodilatasi dan mempengaruhi kerja angiotensin converting  

enzyme (ACE) yang mampu menghambat terjadinya perubahan angiotensin I 

menjadi angiotensin II. Efek vasodilatasi dan inhibitor ACE dapat menurunkan 

tekanan darah (Junaedi, Yulianti, & Rinata, 2013). Campuran mahkota dewa 

dengan singkong aman diberikan, karena dalam daun singkong (Manihot    

esculenta crantz) sendiri terdapat kandungan sianida, flavonoid dan fenol yang 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
5 

Skripsi Pengaruh Getuk Herbal... M. Fathur Rizal 

aman dikonsumsi setelah dilakukan perebusan (Hasim, Falah, & Dewi, 2016). 

Pemberian intervensi berupa getuk herbal mahkota dewa merupakan hal baru     

yang didapatkan oleh lansia sehingga sistem tubuh lansia tersebut diharapkan   

dapat beradaptasi dan memberikan respon adaptif.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh getuk herbal    

mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di 

UPT PSTW Blitar (di Blitar dan Tulungagung).  

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh getuk herbal mahkota dewa terhadap penurunan tekanan 

darah pada lansia dengan hipertensi di UPT PSTW Blitar (di Blitar dan 

Tulungagung)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh getuk herbal mahkota dewa terhadap penurunan 

tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di UPT PSTW Blitar (di Blitar dan 

Tulungagung). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik lansia dengan hipertensi di UPT PSTW 

Blitar (di Blitar dan Tulungagung). 

2. Mengidentifikasi perubahan tekanan sistolik lansia dengan hipertensi 

yang mendapatkan getuk herbal mahkota dewa di UPT PSTW Blitar (di 

Blitar dan Tulungagung). 
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3. Mengidentifikasi perubahan tekanan diastolik lansia dengan hipertensi 

yang mendapatkan getuk herbal mahkota dewa di UPT PSTW Blitar (di 

Blitar dan Tulungagung). 

4. Mengidentifikasi perubahan MAP lansia dengan hipertensi yang 

mendapatkan getuk herbal mahkota dewa di UPT PSTW Blitar (di Blitar 

dan Tulungagung). 

5. Menganalisis pengaruh getuk herbal mahkota dewa terhadap penurunan 

tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di UPT PSTW Blitar (di 

Blitar dan Tulungagung). 

1.4 Mafaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dalam 

pengembangan ilmu keperawatan khususnya keperawatan gerontik dalam hal 

pengaruh getuk herbal mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah pada 

lansia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi lansia 

 Sebagai informasi kepada lansia tentang pengobatan komplementer 

hipertensi dengan menggunakan getuk herbal mahkota dewa sehingga 

dapat menurunkan tekanan darah. 

2. Bagi perawat gerontik 

Memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola klien dengan 

hipertensi menggunakan pendekatan non farmakologis khususnya getuk 

herbal mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah pada lansia. 
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3. Bagi tempat penelitian 

Sebagai informasi kepada masyarakat sekitar mengenai pengaruh 

pemberian getuk herbal mahkota dewa di wilayah kerjanya sehingga dapat 

menyusun rancangan program untuk menurunkan tekanan darah pada 

lansia. 

4. Bagi peneliti 

Ingin membuktikan pengaruh getuk herbal mahkota dewa terhadap 

penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Lanjut Usia 

2.1.1 Pengertian 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan 

lanjut usia, lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas 

(Kemenkes RI, 2016). Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut 

dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh 

untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai 

oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi 

stres fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk 

hidup serta peningkatan kepekaan secara individual (Efendi & Makhfudli, 2009). 

2.1.2 Batasan Lansia 

Terdapat beberapa pendapat tentang batasan lansia antara lain: 

1. Menurut World Health Organization (WHO) dalam Efendi & Makhfudli 

(2009) meliputi: 

1) Usia pertengahan (middle age): 45-59 tahun 

2) Lanjut usia (elderly): 60-74 tahun 

3) Lanjut usia tua (old): 75-90 tahun 

4) Usia sangat tua (very old): di atas 90 tahun  
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2. Batasan lansia yang ada di Indonesia adalah 60 tahun ke atas. Pernyataan 

tersebut dipertegas dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang 

kesejahteraan lanjut usia pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, dikatakan lansia 

apabila seseorang mencapai usia 60 tahun ke atas (Kemenkes RI, 2016). 

3. Menurut Direktorat Pengembangan Ketahanan Keluarga BKKBN, 

penggolongan lansia pada azasnya dapat dibedakan antara lain:  

1)  Kelompok lansia awal (45—54 tahun) merupakan kelompok yang   

baru memasuki lansia.  

2)  Kelompok pra lansia (55—59 tahun) 

3)  Kelompok lansia 60 tahun ke atas  (Pandji, 2012) 

2.1.3 Teori Proses Penuaan 

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penuaan, yaitu teori biologi, 

teori psikologis, teori sosial, dan teori spiritual.  

1. Teori Biologi 

Teori biologi mencakup teori genetik dan mutasi, immunology slow 

theory, teori stres, teori radikal bebas, dan teori rantai silang. 

1) Teori Genetik dan Mutasi 

Menurut teori genetik dan mutasi, menua terprogram secara genetik 

untuk spesies-spesies tertentu. Menua terjadi sebagai akibat dari 

perubahan biokimia yang diprogram oleh molekul-molekul DNA dan 

setiap sel pada saatnya akan mengalami mutasi, sebagai contoh yang 

khas adalah mutasi dari sel-sel kelamin (terjadi penurunan 

kemampuan fungsi sel). Terjadi pengumpulan pigmen atau lemak 

dalam tubuh yang disebut teori akumulasi dari produk sisa, sebagai 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
10 

Skripsi Pengaruh Getuk Herbal... M. Fathur Rizal 

contoh adalah adanya pigmen lipofusin di sel otot jantung dan sel 

susunan saraf pusat pada lansia yang mengakibatkan terganggunya 

fungsi sel itu sendiri. Pada teori biologi dikenal istilah pemakaian dan 

perusakan (wear and tear) yang terjadi karena kelebihan usaha dan 

stress yang menvebabkan tubuh menjadi lelah (pemakaian). Pada teori 

ini juga didapatkan terjadinya peningkatan jumlah kolagen dalam 

tubuh lansia, tidak ada perlindungan terhadap radiasi, penyakit, dan 

kekurangan gizi (Maryam, Ekasari, Rosidawati, Jubaedi, & Batubara, 

2008). 

2) Immunology Slow Theory  

Kemampuan sistem imun mengalami kemunduruan pada masa 

penuaan. Walaupun demikian, kemunduran kemampuan sistem yang 

terdiri dari sistem limfatik dan khususnya sel darah putih, juga 

merupakan faktor yang berkontribusi dalam proses penuaan. Mutasi 

yang berulang atau perubahan protein pasca translasi, dapat 

menyebabkan berkurangnya kemampuan sistem imun tubuh 

mengenali dirinya sendiri (self recognition). Jika mutase somatic 

menyebabkan terjadinya kelainan pada antigen permukaan sel, maka 

hal ini akan dapat menyebabkan sistem imun tubuh mengangap sel 

yang mengalami perubahan tersebut sebagai sel asing dan 

menghancurkannya. Perubahan inilah yang menjadi dasar terjadinya 

peristiwa autoimun (Azizah, 2011). 
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3) Teori stress-adaptasi 

Menua terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan tubuh. 

Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan 

lingkungan internal, kelebihan usaha dan stress menyebabkan sel-sel 

tubuh lelah terpakai (Padila, 2013). 

4) Teori radikal bebas  

Radikal bebas dapat terbentuk di alam bebas, dan di dalam tubuh jika 

fagosit pecah, dan sebagai produk sampingan di dalam rantai 

pernafasan di dalam mitokondria. Radikal bebas bersifat merusak, 

karena sangat reaktif, sehingga dapat bereaksi dengan DNA, protein, 

asam lemak tak jenuh, seperti dalam membran sel, dan dengan gugus 

SH (Utama, 2010) 

5) Teori rantai silang  

Pada rantai silang diungkapkan bahwa reaksi kimia sel-sel yang tua 

atau usang menyebahkan ikatan yang kuat, khususnya jaringan 

kolagen. Ikatan ini menyebabkan kurangnya elastisitas, kekacauan, 

dan hilangnya fungsi sel (Maryam et al., 2008). 

2. Teori psikologi  

Pada usia lanjut, proses penuaan terjadi secara alamiah seiring dengan 

penambahan usia. Peruhahan psikologis yang terjadi dapat dihubungkan 

pula dengan keakuratan mental dan keadaan fungsional yang efektif. 

Kepribadian individu yang terdiri atas motivasi dan inteligensi dapat 

menjadi karakteristik konsep diri dari seorang lansia. Konsep diri yang 

positif dapat menjadikan seorang lansia mampu berinteraksi dengan mudah 
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terhadap nilai-nilai yang ada ditunjang dengan status sosialnya (Maryam et 

al., 2008). Seseorang yang dimasa mudanya aktif dan terus memelihara 

keaktifannya setelah menua. Hal tersebut menegaskan bahwa lanjut usia 

yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan 

sosial. Selain itu, dasar kepribadian atau tingkah laku tidak banyak berubah 

pada lanjut usia. Identitas pada lansia yang sudah mantap memudahkan 

dalam memelihara hubungan dengan masyarakat, melibatkan diri dengan 

masalah di masyarakat, keluarga dan hubungan interpersonal (Azizah, 

2011). 

3. Teori sosial  

Ada beberapa teori sosial yang berkaitan dengan proses penuaan, yaitu 

teori interaksi sosial (social exchange theory), teori penarikan diri 

(disengangement theory), teori aktivitas (activity theory), teori 

kesinambungan (continuity theory), teori perkembangan (development 

theory), dan teori stratifikasi usia (age stratification theory).  

1) Teori Interaksi Sosial 

Teori ini mencoba menjelaskan mengapa lansia bertindak pada suatu 

situasi tertentu, yaitu atas dasar hal-hal yang dihargai masyarakat. 

Mauss (1954), Homans (1961), dan Blau (1964) mengemukakan 

bahwa interaksi sosial terjadi berdasarkan atas hukum pertukaran 

barang dan jasa. Sedangkan pakar lain Simmons (1945), 

mengemukakan bahwa kemampuan lansia untuk terus menjalin 

interaksi sosial merupakan kunci untuk mempertahankan status 
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sosialnya atas dasar kemampuannya untuk melakukan tukar-menukar 

(Maryam et al., 2008). 

2) Teori aktivitas  

Teori ini menyatakan bahwa penuaan yang sukses tergantung dari 

bagaimana seorang lanjut usia merasakan kepuasan dalam beraktivitas 

dan mempertahankan aktivitas tersebut selama mungkin. Adapun 

kualitas aktivitas tersebut lebih penting dibandingkan kuantitas 

aktivitas yang dilakukan (Padila, 2013). 

3) Teori Kesinambungan  

Teori ini dianut oleh banyak pakar sosial. Teori ini mengemukakan 

adanya kesinambungan dalam siklus kehidupan lansia. Pengalaman 

hidup seseorang pada suatu saat merupakan gambarannya kelak pada 

saat ia menjadi lansia. Hal ini dapat terlihat bahwa gaya hidup, perilaku, 

dan harapan seseorang ternyata tidak berubah meskipun ia telah 

menjadi lansia. Menurut teori penarikan diri dan teori aktivitas, proses 

penuaan merupakan suatu pergerakan dan proses yang searah, akan 

tetapi pada teori kesinambungan merupakan pergerakan dan proses 

banyak arah, bergantung dari bagaimana penerimaan seseorang 

terhadap status kehidupannya (Maryam et al., 2008) 

4) Teori Perkembangan  

Teori ini menekankan pentingnya mempelajari apa yang telah dialami 

oleh lansia pada saat muda hingga dewasa (Maryam et al., 2008). 

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
14 

Skripsi Pengaruh Getuk Herbal... M. Fathur Rizal 

5) Teori sratifikasi usia  

Wiley (1971) menyusun stratifi kasi usia berdasarkan usia kronologis 

yang menggambarkan serta membentuk adanya perbedaan kapasitas, 

peran, kewajiban, dan hak mereka berdasarkan usia (Maryam et al., 

2008). 

6) Teori Penarikan Diri 

Teori ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia, seseorang 

berangsur-angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya, atau 

menarik diri dari pergaulan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan interaksi 

sosial lanjut usia menurun, sehingga sering terjadi kehilangan ganda 

meliputi kehilangan peran, hambatan kontak sosial, berkurangnya 

komitmen (Padila, 2013). 

4. Teori Spiritual  

Komponen spiritual dan tumbuh kembang merujuk pada pengertian 

hubungan individu dengan alam semesta dan persepsi individu tentang arti 

kehidupan. James Fowler mengungkapkan tujuh tahap perkembangan 

kepercayaan (Wong, et .al, 1999). Fowler juga meyakini bahwa 

kepercayaan/demensia spiritual adalah suatu kekuatan yang memberi arti 

bagi kehidupan seseorang. Fowler menggunakan istilah kepercayaan 

sebagai suatu bentuk pengetahuan dan cara berhubungan dengan 

kehidupan akhir. Menurutnya, kepercayaan adalah Suatu fenomena timbal 

balik, yaitu suatu hubungan aktif antara seseorang dengan orang lain dalam 

menanamkan Suatu keyakinan, anta kaslh, dan harapan. Fowler meyakini 

bahwa perkembangan kepercayaan antara orang dan lingkungan terjadi 
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karena adanya kombinasi antara nilai-nilai dan pengetahuan. Fowler juga 

berpendapat bahwa perkembangan spiritual pada lansia berada pada tahap 

penjelmaan dari prinsip cinta dan keadilan (Maryam et al., 2008). 

2.1.4 Perubahan-Perubahan yang terjadi pada Lansia  

 Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia antara lain:  

1. Perubahan fisik  

1) Kardiovaskuler 

Terjadi penurunan elastisitas dinding aorta, katup-katup jantung 

mudah fibrosis dan klasifikasi (kaku), peningkatan jaringan ikat pada 

SA node, penurunan denyut jantung maksimal pada latihan, cardiac 

output menurun, penurunan jumlah sel pada pace maker, jaringan 

kolagen bertambah dan jaringan elastis berkurang, penurunan 

elastisitas pada dinding vena, dan respon baro reseptor menurun 

(Padila, 2013). 

2) Sel 

Jumlah berkurang, ukuran membesar, cairan tubuh menurun, dan 

cairan intraseluler menurun (Maryam et al., 2008). 

3) Persarafan 

Sistem susunan saraf mengalami perubahan anatomi dan atrofi yang 

progresif pada serabut saraf lansia. Lansia mengalami penurunan 

koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktivitas-aktivitas 

sehari-hari. Penuaan menyebabkan penurunan persepsi sensori dan 

respon motoric pada susunan saraf pusat dan penurunan reseptor 

proprioseptif, hal ini terjadi karena susunan saraf pusat pada lansia 
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mengalami perubahan morfologis dan biokimia, perubahan tersebut 

mengakibatkan penurunan fungsi kognitif. Koordinasi keseimbangan; 

kekuatan otot, reflek, perubahan postur dan peningkatan waktu reaksi. 

Hal ini dapat dicegah dengan pemberian latihan koordinasi dan 

keseimbangan serta latihan untuk menjaga mobilitas dan postur 

(Azizah, 2011). 

4) Respirasi 

Otot-otot pernapasan keku atannya menurun dan kaku, elastisitas paru 

menurun, kapasitas residu meningkat sehingga menarik napas lebih 

berat, alveoli melebar dan jumlahnya menurun, kcmampuan batuk 

menurun, serta terjadi penyempitan pada bronkus (Maryam et al., 

2008). 

5) Gastrointestinal 

Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan, seperti penurunan 

produksi sebagai kemunduran fungsi yang nyata. Kehilangan gigi, 

indera pengecap menurun, hilangnya sensitifitas dari saraf pengecap 

di lidah. Pada lambung, sensitifitas lapar menurun, asam lambung 

menurun, waktu mengosongkan menurun. Liver (hati) makin 

mengecil dan menurunnya tempat penyimpanan, berkurangnya aliran 

darah (Azizah, 2011). 

6) Muskuloskeletal 

Cairan tulang menurun sehingga mudah rapuh (osteoporosis), 

bungkuk (kifosis), persendian membesar dan menjadi kaku (atrofi 
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otot), kram, tremor, tendon mengerut, dan mengalami sclerosis 

(Maryam et al., 2008). 

7) Genitourinaria 

Dengan bertambahnya usia, ginjal akan kurang efisien dalam 

memindahkan kotoran dari saluran darah. Dewasa lanjut yang berusia 

65 tahun akan mengalami kelemahan dalam control kandung kemih. 

Inkontinensia dapat disebabkan oleh beragam masalah kesehatan, 

seperti obesitas, konstipasi dan batuk kronik. Perubahan yang terjadi 

pada sistem perkemihan pada dewasa lanjut yaitu otot-otot pengatur 

fungsi saluran kencing menjadi lemah, frekuensi buang air kecil 

meningkat, dan aliran darah ke ginjal menurun sampai 50% (Padila, 

2013). 

8) Sistem perkemihan 

Banyak fungsi yang megalami kemunduran, contohnya laju filtrasi, 

ekskresi, dan reabsorpsi oleh ginjal. Pola berkemih tidak normal, 

seperti banyak berkemih di malam hari, sehingga mengharuskan 

mereka pergi ke toilet sepanjang malam. Hal ini menunjukkan bahwa 

inkontinensia urin meningkat (Azizah, 2011). 

9) Pendengaran 

Membran timpani atrofi sehingga terjadi gangguan pendengaran. 

Tulang-tulang pendengaran mengalami kekakuan (Maryam et al., 

2008). 
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10) Penglihatan 

Respons terhadap sinar menurun, adaptasi terhadap gelap menurun, 

akomodasi menurun, lapang pandang menurun, dan katarak (Maryam 

et al., 2008). 

11) Kulit 

Kulit keriput akibat kehilangan jaringan lemak, kulut kering dan 

kurang keelastisannya karena menurunnya cairan dan hilangnya 

jaringan adipose, kelenjar-kelenjar keringat mulai tak bekerja dengan 

baik, sehingga tidak begitu tahan terhadap panas dengan temperature 

yang tinggi, kulit pucat dan terdapat bintik-bintik hitam akibat 

menurunnya aliran darah dan menurunnya sel-sel yang memproduksi 

pigmen, menurunnya aliran darah dalam kuliut juga menyebabkan 

penyembuhan luka kurang baik, kuku pada jari tangan dan kaki 

menjadi tebal dan rapuh dan temperature tubuh menurun akibat 

kecepatan metabolism yang menurun (Padila, 2013). 

2. Perubahan Kognitif 

1) Memory (daya ingat, ingatan) 

Seringkali paling awal mengalami penurunan. Ingatan jangka panjang 

(long term memory) kurang mengalami perubahan, sedangkan ingatan 

jangka pendek (short term memory) atau seketika 0-10 menit 

memburuk. Oleh sebab itu dalam proses pelayanan terhadap lanjut 

usia sangat perlu dibuatkan tanda-tanda atau rambu-rambu baik 

berupa tulisan, atau gambar untuk membantu mengatasi 

permasalahannya (Azizah, 2011) 
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2) Inteligensi 

Secara umum tidak banyak berubah (Maryam et al., 2008). 

3) Personality dan adjustment (pengaturan) 

Tidak banyak perubahan, hampir seperti saat muda (Maryam et al., 

2008). 

4) Pencapaian (achievement) 

Sains, filosofi, seni, dan musik sangat memengaruhi (Maryam et al., 

2008). 

5) Motivasi 

Pada lanjut usia, motivasi baik kognitif maupun afektif untuk 

mencapai/memperoleh sesuatu cukup besar, namun motivasi tersebut 

seringkali kurang memperoleh dukungan kekuatan fisik maupun 

psikologis, sehingga hal-hal diinginkan banyak berhenti di tengah 

jalan (Azizah, 2011). 

3. Perubahan sosial 

1) Peran 

Akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak 

fisik dan sebagainya maka muncul gangguan fungsional atau bahkan 

kecacatan pada lansia sering menimbulkan keterasingan. Hal itu 

sebaiknya dicegah dengan selalu megajak mereka melakukan aktivitas 

selama yang bersangkutan masih sanggup, agar tidak merasa terasing 

atau diasingkan. Karen ajika keterasingan terjadi akan semakin 

menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain dan kadang-kadang 

terus muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung 
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diri, mengumpulkan barang-barang tak berguna serta merengek-

rengek dan menangis bila ketemu orang lain sehingga perilakunya 

seperti anak kecil (Azizah, 2011). 

2) Teman 

Ketika lansia lainnya meninggal, maka muncul perasaan kapan akan 

meninggal. Berada di rumah terus-menerus akan cepat pikun (tidak 

berkembang) (Maryam et al., 2008). 

3) Pensiun 

Nilai seseorang sering diukur oleh produktivitasnya dan identitas 

dikaitkan dengan peran dalam pekerjaan. Hilangnya kontak sosial dari 

area pekerjaan membuat seseorang lansia pensiunan merasakan 

kekosongan, orang tersebut secara tiba-tiba dapat merasakan begitu 

banyak waktu luang yang ada di rumah disertai dengan sedikitnya hal-

hal yang dapat dijalani (Azizah, 2011). 

4) Ekonomi 

Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok bagi lansia dan 

income security (Maryam et al., 2008). 

5) Politik 

Kesempatan yang sama untuk terlibat dan memberikan masukan 

dalam sistem politik yang berlaku (Maryam et al., 2008). 

6) Perubahan minat 

Lanjut usia juga mengalami perubahan dalam minta. Pertama minat 

terhadap diri makin bertambah, minat terhadap penampilan semakin 

berkurang, minat terhadap uang semakin meningkat, dan minat 
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terhadap kegiatan rekreasi tak berubah hanya cenderung menyempit. 

Untuk itu diperlukan motivasi yang tinggi pada diri lansia untuk 

selalu menjaga kebugaran fisiknya agar tetap sehat secara fisik. 

Motivasi tersebut diperlukan untuk meakukan latihan fisik secara 

benar dan teratur untuk meningkatkan kebugaran fisiknya (Azizah, 

2011). 

4. Perubahan Psikologis  

Perubahan psikologis pada lansia meliputi short term memory, frustrasi, 

kesepian, takut kehilangan kebebasan, takut menghadapi kematian, 

perubahan keinginan, depresi, dan kecemasan (Maryam et al., 2008). 

5. Perubahan Spiritual 

Agama atau kepercayaan lansia semakin berintegrasi dalam 

kehidupannya. Lansia semakin teratur dalam kehidupan keagamaannya. 

Spiritualitas pada lansia besifat universal, intrinsic dan merupakan proses 

individual yang berkembang sepanjang rentang kehidupan. Lansia 

cenderung tidak terlalu takut terhadap konsep dan realitas kematian. Pada 

tahap perkembangan usia lanjut merasakan atau sadar akan kematian 

(Azizah, 2011). 

 

2.2 Konsep Hipertensi 

2.2.1 Pengertian 

Terdapat beberapa definisi hipertensi, antara lain: 

1. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah 

sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 
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mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam 

keadaan cukup istirahat/tenang. Peningkatan tekanan darah yang 

berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan 

kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) 

dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan 

mendapat pengobatan yang memadai (Kemenkes RI, 2014). 

2. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan 

konsisten di atas 140/90 mmHg. Diagnosis hipertensi tidak berdasarkan 

pada peningkatan tekanan darah yang hanya sekali. Tekanan darah harus 

diukur dalam posisi duduk dan berbaring (Baradero, Dayrit, & Siswadi, 

2008). 

3. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami 

peningkalan darah di alas normal yang ditunjukkan oleh angka systolic 

(bagian atas) dan angka diastolic (bagian bawah) pada pemeriksaan tensu 

darah menggunakan alat pengukur tekanan darah baik yang berupa cuff 

air raksa (sphygmomanometer) ataupun alat digital lainnya (Irwan, 2018) 

2.2.2 Faktor risiko 

1. Usia 

Penambahan usia dapat meningkatkan risiko terjangkitnya penyakit 

hipertensi. Walaupun penyakit hipertensi bisa terjadi pada segala usia, 

tetapi paling sering menyerang orang dewasa yang berusia 35 tahun atau 

lebih. Meningkatnya tekanan darah seiring dengan bertambahnya usia 

memang sangat wajar. Hal ini disebabkan adanya perubahan alami pada 

jantung, pembuluh darah, dan kadar hormon. Namun, jika perubahan ini 
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disertai dengan faktor risiko lain bisa memicu terjadinya hipertensi 

(Junaedi et al., 2013) 

2. Etnis 

Hipertensi lebih banyak terjadi pada orang yang berkulit hitam daripada 

yang berkulit putih. Penyebabnya secara pasti belum diketahui, tetapi 

pada orang kulit hitam ditemukan kadar renin yang lebih rendah dan 

sensitivitasnya terhadap vasopressin lebih besar (Dewi & Familia, 2014). 

3. Jenis Kelamin 

Di antara orang dewasa dan setengah baya, ternyata kaum laki-laki lebih 

banyak yang menderita hipertensi. Namun, hal ini akan terjadi sebaliknya 

setelah berumur 55 tahun ketika sebagian wanita mengalami menopause. 

Hipertensi lebih banyak dijumpai pada wanita (Junaedi et al., 2013). 

4. Obesitas  

Obesitas adalah keidakseimbangan antara konsumsi kalori dengan 

kebutuhan energy yang disimpandalam bentuk lemak (jaringan subkutan 

tirai usus, organ vital jantung, paru, dan hati). Hal ini menyebabkan 

jaringan lemak tidak aktif sehingga beban kerja jantung meningkat. Selain 

itu, obesitas juga didefinsikan sebagai kelebihan berat badan yaitu 20% 

atau lebih dari berat badan ideal. Pada orang-orang yang menderita 

obesitas organ-organ tubuhnya dipaksa untuk bekerja lebih berat. Oleh 

sebab itu, orang dengan obesitas akan lebih cepat gerah dan lelah. Akibat 

dari obesitas, para penderita cenderung menderita penyakit 

kardiovaskuler, hipertensi, dan diabetes mellitus (Dewi & Familia, 2014). 
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5. Riwayat Keluarga  

Hipertensi merupakan penyakit keturunan. Jika salah satu dari orangtua 

kita menderita penyakit hipertensi, sepanjang hdup kita memiliki risiko 

terkena hipertensi sebesar 25%. Jika kedua orangtua kita menderita 

hipertensi, kemungkinan kita terkena penyakit ini sebesar 60%. Penelitian 

terhadap penderita hipedensi di kalangan orang kembar dan anggota ke 

uarga yang sama menunjukkan ada faktor keturunan yang berperan pada 

kasus tertentu. Namun, kemungkinan itu tidak selamanya terjadi. Ada 

seseorang yang sebagian besar keluarganya penderita hipertensi, tetapi 

dirinya tidak terkena penyakit tersebut (Junaedi et al., 2013) 

6. Kebiasaan minum kopi 

Hipertensi dapat dipicu pula oleh kebiasaan minum kopi. Kopi 

mengandung kafein. Kafein dalam kopi dapat memacu kerja jantung 

dalam memompa darah. Peningkatan tekanan dari jantung diteruskan pada 

arteri sehingga tekanan darah meningkat (Dewi & Familia, 2014). 

7. Sindrom Resistensi Insulin (Sindrom Metabolik)  

Secara normal, alatpencernaan dapat memecah sebagian makanan yang 

kita makan menjadi gula (glukosa dalam darah). Darah akan mengangkut 

glukosa ke seluruh tubuh untuk menghasilkan tenaga. Hormon insulin 

yang dihasilkan pankreas diperlukan agar glukosa dapat masuk ke dalam 

sel. Namun, ada orang yang hormon insulinnya kurang memberikan 

respon. Keadaan ini dikenal sebagai sindrom resistensi insulin atau 

sindrom metabolik. Dalam keadaan ini tubuh akan memproduksi insulin 
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lebih banyak, terutama untuk membantu masuknya glukosa ke dalam sel 

(Junaedi et al., 2013). 

8. Merokok  

Zat kimia berbahaya yang terdapat pada rokok adalah nikotin, tar, dan 

karbon monoksida. Tar sendiri merupakan zat yang dapat meningkatkan 

kekentalan darah. Ini mengakibatkan jantung harus memompa darah lebih 

kuat lagi. Sementara nikotin dapat memicu pengeluaran zat katekolamin 

tubuh seperti hormone adrenalin. Hormon tersebut dapat memacu jantung 

untuk berdetak lebih kencang, yaitu 10 hingga 20 kali lipat per menit. Ini 

mengakibatkan tekanan darah 10 sampai 20 skala. Akibatnya, volume 

darah meningkat dan jantung menjadi lebih cepat lelah. Karbon 

monoksida (CO) dapat meningkatkan keasaman sel darah. Akibatnya, 

darah menjadi lebih kental dan menempel di dinding pembuluh darah. 

Penempelan tersebut menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan 

memaksa jantung memompa darah lebih kuat lagi. Lambat laun, tekanan 

darah pun akan meningkat. Tidak hanya perokok aktif saja yang 

berpotensi terkena hipertensi, tetapi juga perokok pasif. Risiko hipertensi 

pada perokok pasif dua kali lipat dari perokok aktif (Dewi & Familia, 

2014). 

9. Kurang Gerak  

Kurang melakukan aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko seseorang 

terserang penyakit hipenensi. Hal ini berkaitan dengan masalah 

kegemukan. Orang yang tidak aktif cenderung memiliki frekuensi denyut 
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jantung lebih tinggi sehingga otot jantung harus bekerja ebih keras pada 

saat kontraksi (Junaedi et al., 2013). 

10. Stres atau ketegangan jiwa.  

Hubungan antara stress dan hipertensi diduga melalui aktivasi saraf 

simpatis. Saraf simpatis mengatur peningkatan hormone adrenalin. 

Peingkatan hormone adrenalin akan meningkatkan denyut jantung dan 

menyebabkan penyempitan kapiler darah tepi. Saraf simpatis ini bekerja 

keras pada orang yang berada dalam kondisi stress atau mengalami 

tekanan mental. Karena itulah orang yang berada dalam kondoso stress 

atau mengalami tekanan mental, jantungnya berdebar-debar. Peningkatan 

aktivitas saraf simpatis akan meningkatkan tekanan darah secara tidak 

menentu. Jika stres terjadi secara terus-menerus, maka akan 

mengakibatkan tekanan darah tinggi yang menetap (Dewi & Familia, 

2014). 

11. Konsumsi garam yang tinggi.  

Dari data statistik ternyata dapat diketahui bahwa hipertensi jarang 

diderita oleh suku bangsa atau penduduk dengan konsumsi garam yang 

rendah. Dunia 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, 2001). 
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12. Alkohol 

Alkohol dapat mengganggu sistem kerja saraf pusat maupun saraf tepi. 

Jika kerja saraf simpatis terganggu, maka akan terjadi gangguan pula pada 

pengaturan tekanan darah. Orang yang gemar mengonsumsi alcohol 

dengan kadar tinggi akan memiliki tekanan darah yang cepat berubah dan 

cenderung meningkat tinggi. Akohol juga memiliki efek sama dengan 

karbon monoksida, yaitu dapat meningkatkan keasaman darah. Darah 

menjadi lebih kental dan jantung dipaksa untuk memompa darag lebih 

kuat lagia agar darah yang sampai ke jaringan jumlahnya mencukupi. Ini 

berarti juga terjadi peningkatan tekanan darah (Dewi & Familia, 2014). 

2.2.3 Klasifikasi hipertensi  

Menurut Joint National Committee (JNC VII), hipertensi dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yang dapat disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 2.1 Klasifikasi tekanan darah menurut JNC VII 

Kategori 

Tekanan 

sistolik 

(mmHg) 

 

Tekanan 

diastolic 

(mmHg) 

Normal <120 dan <80 

Prehypertension 120-139 atau 80-89 

Stage I 

Hypertension 
140-159 atau 90-99 

Stage 2 

Hypertension 
≥160 atau ≥100 

Sumber: Martin (2008). 

2.2.4 Patofisiologi Hipertensi 

 Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah pada dinding 

pembuluh darah. Pengaturan tekanan darah adalah proses yang kompleks 

menyangkut pengendalian ginjal terhadap natrium dan retensi air, serta 

pengendalian sistem saraf terhadap tonus pembuluh darah. Ada dua faktor utama 
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yang mengatur tekanan darah, yaitu darah yang mengalir dan tahanan pembuluh 

darah perifer.  

 Darah yang mengalir ditentukan oleh volume darah yang dipompakan oleh 

ventrikel kiri setiap kontraksi dan kecepatan denyut jantung. Tahanan vaskular 

perifer berkaitan dengan besarnya lumen pembuluh darah perifer. Makin sempit 

pembuluh darah, makin tinggi tahanan terhadap aliran darah; makin besar 

dilatasinya makin kurang tahanan terhadap aliran darah. Jadi, makin menyempit 

pembuluh darah, makin meningkat tekanan darah. Dilatasi dan konstriksi 

pembuluh-pembuluh darah dikendalikan Oleh sistem saraf simpatis dan sistem 

renin-angiotensin. Apabila sistem saraf simpatis dirangsang, katekolamin, seperti 

epinefrin dan norepinefrin akan dikeluarkan. Kedua zat kimia ini menyebabkan 

konstriksi pembuluh darah, meningkatnya curah jantung, dan kekuatan kontraksi 

ventrikel. Sama halhya pada sistem renin-angiotensin, yang apabila distimulasi juga 

menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh-pembuluh darah.  

 Hipertensi sering disebut the silent killer karena gangguan ini pada tahap awal 

adalah asimtomatis, tetapi dapat mengakibatkan kerusakan yang permanen pada 

organ-organ tubuh vital. Vasokontriksi pembuluh-pembuluh darah yang 

berlangsung lama dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada ginjal dengan 

timbulnya kegagalan ginjal. Selain ginjal, otak dan jantung dapat pula mengalami 

kerusakan yang permanen. Pada hipertensi tahap lanjut, pasien dapat mengalami 

sakit kepala terutama ketika bangun pagi, penglihatan kabur, epistaksis, dan depresi 

(Baradero et al., 2008). 
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2.2.5 Manifestasi Klinis  

Bila timbul gejala, penyakit ini sudah lanjut. Gejala klasik yaitu sakit kepala, 

epistaksis, pusing, dan tinitus yang diduga berhubungan dengan naiknya tekanan 

darah, ternyata sama seringnya dengan yang terdapat pada yang tidak dengan 

tekanan darah tinggi. Namun gejala sakit kepala sewaktu bangun tidur, mata kabur, 

depresi, dan nokturia, ternyata meningkat pada hipertensi yang tidak diobati. Empat 

sekuele utama akibat hipertensi adalah stroke, infark miokard, gagal ginjal, dan 

ensefalopati (Tambayong, 2000) 

2.2.6 Komplikasi 

1. Otak: TIA atau Stroke  

2. Mata: Retinopathy  

3. Jantung: Hipertrofi vebtrikel kiri, Angina atau AMI, Gagal Jantung  

4. Ginjal: Gagal ginjal kronik (Junaedi et al., 2013) 

2.2.7 Penatalaksanaan 

Tujuan dari penatalaksanaan hipertensi adalah menurunkan mortalitas dan 

morbiditas yang berhubungan dengan kerusakan organ target seperti gagal jantung, 

penyakit jantung koroner, stroke atau penyakit ginjal kronik. Target nilai tekanan 

darah yang direkomendasikan adalah <140/90 mmHg untuk pasien tanpa 

komplikasi, <130/80 mmHg untuk pasien dengan penyakit komplikasi (NIH, 2013). 

Menurut JNC VIII (2013) dalam James & Ortiz (2014), terdapat algoritme dan 

target tekanan darah pengobatan hipertensi. Target penurunan tekanan darah 

berbeda-beda pada pasien hipertensi berdasarkan komplikasi penyakit dan ras 

penderita hipertensi seperti terlihat pada gambar berikut. 
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Ras kulit putih Ras kulit hitam 

Gambar 2.1 Algoritma dan target tekanan darah pengobatan hipertensi JNC VIII 

(James & Ortiz, 2014). 

  

Hipertensi dewasa ≥ 18 tahun 

Terapkan gaya hidup sehat (disertai 

regimen obat hipertensi) 

Mengatur target tekanan darah dan memulai terapi hipertensi 

berdasarkan umur, diabetes dan penyakit ginjal kronis (PGK)  

Secara umum 

disertai 

diabetes tanpa 

PGK 

Secara umum 

disertai PGK 

tanpa diabetes 

Umur < 60 th Umur ≥ 60 th 

Target TD 

TDS <150 mmHg 

TDD <90 mmHg) 

Lini pertama 

diuretik 

thiazide, ACEI, 

ARB atau CCB, 

tunggal atau 

kombinasi 

Lini pertama 

diuretik 

thiazide atau 

CCB, tunggal 

atau 

kombinasi 

Lini pertama 

ACEI atau ARB, 

tunggal atau 

kombinasi dengan 

kelas obat lain 

Target TD 

TDS <140 mmHg 

TDD <90 mmHg) 

Target TD 

TDS <140 mmHg 

TDD <90 mmHg) 

Target TD 

TDS <140 mmHg 

TDD <90 mmHg) 

Perubahan gaya hidup: 

1. Berhenti merokok 

2. Kontrol gula darah dan 

lemak 

3. Diet 

1) Makanan sehat 

2) Mengurangi konsumsi 

alcohol 

3) Mengurangi masukan 

sodium >24.000 

mg/hari 

4. Aktivitas fisik sedang 

sampai berat 3-4 kali 

dalam seminggu 40 menit 

per sesi 
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2.2.8 Mean Arterial Pressure (MAP) 

 Mean arterial Pressure (MAP) adalah tekanan arteri rata-rata selama satu 

siklus denyutan jantung yang didapatkan dari pengukuran tekanan darah sistolik 

dan diastolik (Hidayat, 2013). MAP digunakan untuk memeriksa apakah terdapat 

cukup aliran, resistensi, dan tekanan darah untuk memasok darah ke semua organ 

mayor. MAP tinggi mengindikasikan bahwa terdapat banyak tekanan di arteri yang 

menyebabkan pembekuan darah atau kerusakan pada otot jantung sehingga 

memaksa jantung bekerja lebih keras. Sedangkan MAP rendah menunjukkan 

bahwa darah mungkin tidak mencapai organ mayor. Tanpa darah dan nutrisi, 

jaringan organ-organ ini mulai mati, menyebabkan kerusakan organ permanen. 

Rumus untuk menghitung MAP adalah tekanan darah sistolik ditambah dua kali 

tekanan darah diastolik kemudian dibagi 3 (Nall, 2018). Adapun klasifikasi MAP 

sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Klasifikasi tekanan darah orang dewasa berusia di atas 18 tahun 

berdasarkan nilai Mean Arterial Pressure (MAP) 

Kategori Nilai MAP 

Normal 70 – 99 mmHg 

Normal tinggi 100 – 105 mmHg 

Stadium 1 (hipertensi ringan) 106 – 119 mmHg 

Stadium 2 (hipertensi sedang) 120 – 132 mmHg 

Stadium 3 (hipertensi berat) 133 – 149 mmHg 

Stadium 4 (hipertensi maligna / sangat berat) ≥150 mmHg 

Sumber: Woods et al. (2009) dalam Nayyira (2017). 

 

2.3 Getuk 

 Getuk merupakan salah satu makanan khas tradisional nusantara yang terbuat 

dari ubi kayu/singkong. Bagi masyarakat yang tinggal di Jawa sangat tidak asing 

lagi, dikenal sebagai makanan sederhana tetapi nikmat. Pada awalnya makanan ini 

disiapkan sebagai pendamping minum teh/kopi. Namun seiring dengan perjalanan 
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waktu, getuk telah menjadi makanan nasional, tidak hanya dinikmati oleh penduduk 

lokal namun sudah menjadi sajian bergengsi seperti untuk acara pesta, antaran, dan 

buah tangan atau bingkisan. Tampilan getuk kini menjadi lebih indah dan menarik 

oleh sentuhan/karya para ahli boga (Lilly, 2015). Terdapat macam-macam jenis 

getuk, misalnya getuk lindri, getuk halus, getuk krewal, serta getuk goreng 

(Rochani, 2014). 

 Pada awalnya, getuk dibuat pada zaman penjajahan Jepang di mana pada masa 

itu beras merupakan makanan pokok penduduk namun langka/sulit ditemukan. 

Oleh karena itu penduduk lokal mencoba mengganti beras dengan ketela yang saat 

itu banyak terdapat di daerah sekitarnya maupun di pasar-pasar. Inovasi penduduk 

dimulai dengan membuat getuk gondok, bentuk getuk yang sangat sederhana yakni 

singkong yang dikukus diambil serat tengahnya lalu ditumbuk halus di lesung (alat 

penumbuk padi/batu) kemudian diberi rasa manis atau asin. Terakhir dibentuk 

lempengan/bulat pipih seperti gondok dan di kemudian hari berkembang menjadi 

memiliki cita rasa, aroma, dan warna yang sangat digemari oleh masyarakat (Lilly, 

2015). 

 

2.4 Konsep Mahkota Dewa 

2.4.1 Morfologi Tanaman Mahkota Dewa 

 Tanaman mahkota dewa berupa perdu dapat tumbuh sepanjang tahun. Tinggi 

tanaman ini sekitar 1 – 2,5 m. Daun tunggalnya duduk berhadapan. Daun mahkta 

dewa berwarna hijau. Permukaan daun licin dan tidak berbulu. Ujung dan pangkal 

daun runcing dengan tepi rata. Panang daun sekitar 7-10 cm, sedangakn lebarnya 

3-5 cm. Tangkai daun berbentuk bulat dengan panjang 3-5 mm. Bunganya 
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merupakan bunga majemuk. Bunga berukuran kecil, berwarna putih, dan berbau 

harum. Buahnya berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi merah saat tua. 

Buah berukuran 0,5-1 mm. Buah terdiri dari kulit, daging, cangkang, dan 

biji.Bentuk batangnya bulat dengan percabangan sympodial. Akarnya berupa akar 

tunggang (Muhlisah, 2008). 

2.4.2 Sistematika Tumbuhan Mahkota Dewa 

 Mahkota dewa memiliki sistematika tumbuhan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Dicotyledon 

Kelas  : Thymelaeaceales 

Familia  : Thymelaeaceae 

Genus  : Phaleria 

Spesies  : Phaleria macrocarpa 

Nama Daerah  

Melayu  : Simalakama 

Jawa  : Makuto rojo 

Pohon  : Tinggi 1-2,5 meter 

Batang  : Berkayu, pendek dan bercabang banyak 

Daun  : Bulat panjang, daun tunggal, bertangkai pendek, runcing, 

pertulangan menyirip dan rata, berwarna hijau tua, panjang 

daun 7-10 cn, lebar daun 2-5 cm 

Bunga  : Muncul sepanjang tahun, tersebar di batang atau ketiak daun, 

berwarna putih 
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Buah  : Berbentuk bulat, permukaan licin serta beralur, saat masih 

muda berwarna hijau dan bila sudah masak berawarna merah 

dan daging buah berwarna putih, berserat, dan berair 

Akar  : Berjenis tunggang 

(Priharninuk, 2017). 

Gambar 2.2. a. buah mahkota dewa tua, b. buah mahkota dewa muda, c. daun 

mahkota dewa 

 

 

2.4.3 Kandungan Kimia Tumbuhan Mahkota Dewa 

 Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam daun mahkota dewa 

diantaranya alkaloid, polifenol, dan saponin, sedangkan kulitnya mengandung 

alkaloid, flavonoid, dan saponin (Maharani, 2016). Cangkang dan daging buah 

mahkota dewa mengandung alkaloid, saponin, polifenol, tannin, flavonoid, dan 

minyak asiri (Wijayakusuma, 2008). 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fiana & Oktaria, 2016), buah 

mahkota dewa mengandung beberapa senyawa aktif yang memberikan manfaat 

bagi kesehatan antara lain alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol dan tanin dengan 

kandungan terbanyak adalah saponin yaitu sebesar 20,4%. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Astutiningsih, Nuzulia, & Suprijono (2012), senyawa yang diisolasi 

dari buah mahkota dewa adalah golongan senyawa alkaloid dengan nilai LC50 

sebesar 33,8932 µg/ml. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Soeksmanto, 

a. b. c. 
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Hapsari, & Simanjuntak, 2007), berdasarkan hasil analisis pengujian antioksidan 

dari bagian tanaman mahkota dewa, nilai inhibisi pada (100 ppm) ekstrak etanol 

pada buah tua mahkota dewa yaitu 83,08% dan nilai inhibisi pada (100 ppm) ekstrak 

metanol pada buah tua mahkota dewa yaitu 79,03%. Sedangkan nilai inhibisi pada 

(100 ppm) ekstrak etanol pada daun mahkota dewa yaitu 43,69% dan nilai inhibisi 

pada (100 ppm) ekstrak metanol pada daun mahkota dewa yaitu 38,46%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa daya inhibisi buah mahkota dewa lebih tinggi dari 

daun yang disebabkan karena komposisi flavonoid buah lebih tinggi daripada daun. 

Semakin tinggi kadar flavonoid, maka potensi antioksidannya semakin tinggi.  

2.4.4 Efek Samping 

1. Bijinya beracun. 

2. Penggunaan dengan dosis kurang tepat bisa mengakibatkan pusing. 

3. Tidak baik dikonsumsi oleh penderita hipotensi/ tekanan darah rendah 

(Afin et al., 2016). 

2.4.5 Manfaat Tumbuhan Mahkota Dewa 

 Banyak bukti menunjukkan khasiat buah mahkota dewa/ simalakama dalam 

mengobati berbagai penyakit akut. Ia kerap digunakan bersama dengan tanaman 

obat lain untuk mengatasi diabetes, hipertensi, dan gangguan liver (Redaksi Trubus, 

2003). Menurut Wijayakusuma, (2008),indikasi mahkota dewa ntara lain untuk 

mengatasi kanker, diabetes mellitus, hepatitis, asam urat, radang kulit, eczema, dan 

lain-lain. 
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2.4.6 Pengaruh Daun Mahkota Dewa pada Hipertensi 

1. Senyawa flavonoid dapat menurunkan systemic vascular resistance 

(SVR) karena menyebabkan vasodilatasi dan mempengaruhi kerja 

angiotensin converting enzyme (ACE) yang mampu menghambat 

terjadinya perubahan angiotensin I menjadi angiotensin II. Efek 

vasodilatasi dan inhibitor ACE dapat menurunkan tekanan darah (Junaedi 

et al., 2013). 

2. Alkaloid berfungsi sebagai detoksifikasi yang dapat menetralisir racun-

racun di dalam tubuh (Naharsari & Wahyudi, 2010). Alkaloid berfungsi 

sama dengan obat-obatan β-blocker mempunyai khasiat inotropik negatif 

dan kronotropik negatif terhadap jantung. Akibatnya adalah penurunan 

curah jantung, turunnya denyut jantung dan kurangnya kekuatan kontraksi 

dari miokardium. Resistensi perifer terkadang naik, terkadang juga tetap. 

Pengurangan cardiac output yang kronik menyebabkan resistensi perifer 

menurun. Hal tersebut menyebabkan penurunan tekanan darah (Apriyati, 

2008 dalam Mantong, 2017). 

3. Saponin di temukan pada kulit buah dan daun mahkota dewa, zat ini 

berfungsi sebagai sumber antibakteri dan antivirus, meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh, meningkatkan vitalitas, mengurangi kadar gula dalam 

darah, dan mengurangi penggumpalan darah (Naharsari & Wahyudi, 

2010). Menurut De Souza et al. (2004) dalam Mantong (2017), Saponin 

memiliki khasiat diuretik dengan menurunkan volume plasma dengan cara 

mengeluarkan air dan elektrolit terutama natrium, sehingga pada akhirnya 

cardiac output menurun. 
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2.5 Konsep Teori Konsekuensi Fungsional 

 Teori Konsekuensi Fungsional dikembangkan oleh Miller (2012), dimana teori 

ini berhubungan dengan teori penuaan, lansia dan keperawatan secara holistik. 

Domain konsep teori keperawatan ini yaitu person (lansia), lingkungan, kesehatan 

dan keperawatan dalam suatu hubungan keterkaitan. Konsekuensi fungsional 

adalah pengamatan efek perubahan terkait usia dan faktor risiko yang 

mempengaruhi kulitas hidup lansia. Efek yang diamati menyangkut keseluruhan 

fungsi, termasuk tubuh, pikiran dan jiwa (Miller, 2012). 

1. Perubahan terkait usia dan faktor risiko  

 Seiring bertambahnya usia, muncul perubahan fisik dan fungsinya yang tak 

terelakkan, progresif seiring waktu dan irreversibel. Namun secara psikologis 

dan spiritual, perubahan tersebut berpotensi ke arah perkembangan atau 

peningkatan.  

 Faktor risiko adalah kondisi yang meningkatkan kerentanan lansia 

mengalami konsekuensi fungsional yang negatif. Faktor risiko termasuk 

penyakit, lingkungan, gaya hidup, sistem pendukung, keadaan psikososial, efek 

obat yang merugikan, dan sikap berdasarkan kurangnya pengetahuan. Peran 

perawat dalam hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan lansia dengan 

memperhatikan dua komponen, yaitu perubahan terkait usia dan adanya faktor 

risiko. Kombinasi kedua ini dapat menyebabkan timbulnya konsekuensi 

fungsional yang negatif. Konsekuensi fungsional yang negatif adalah semua 

bentuk gangguan yang mempengaruhi kualitas hidup lansia.  
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2. Domain dalam konsep teori konsekuensi fungsional  

1) Person  

Lansia adalah individu yang kompleks dan unik, dimana fungsi dan 

kesejahteraannya dipengaruhi perubahan terkait usia dan faktor risiko. 

2) Kesehatan  

Kesehaan dimaksudkan dalam konsep ini adalah kemampuan lansia untuk 

melaksanakan fungsinnya secara utuh, meliputi fungsi fisik, psikoligis dan 

sosial, mencapai kesejaheraan dan kualitas hidup sebagaimana lansia yang 

lain.  

3) Lingkungan  

Lingkungan adalah kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi tubuh, 

pikiran, jiwa dan fungsional lansia. Ketika mengganggu fungsional lansia, 

lingkungan merupakan faktor risiko, dan ketika meningkatkan fungsional 

lansia itu merupakan intervensi. 

4) Keperawatan  

Fokus asuhan keperawatan adalah untuk meminimalkan pengaruh negatif 

dari perubahan terkait usia dan faktor risiko untuk meningkatkan kesehatan 

lansia. Tujuan yang dicapai lebih ditekankan pada peningkatan kesehatan 

dan intervensi keperawatan lain untuk menangani konsekuensi fungsional 

yang negatif.  
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2.6 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.3 Hasil Penelitian Hipertensi, Penurunan Tekanan Darah, Mahkota Dewa, 

Phaleria macrocarpa, Cassava. 

No Judul Penelitian Metode Hasil 

1. Pengaruh pemberian air 

rebusan buah mahkota dewa 

terhadap penurunan tekanan 

darah pada penderita 

hipertensi di Desa Bentar 

Kecamatan Salam 

Kabupaten Brebes (Baradero 

et al., 2008). 

Desain Penelitian: Quasy 

Experiment 

Sampel: 16 responden 

Variabel:  

Dependen: penurunan 

tekanan darah  

Independen: air rebusan 

buah mahkota dewa 

Instrumen: 

Sphygnomanometer air raksa 

Analisis: paired T-Test 

Hasil uji 

statistik 

pengukuran 

tekanan darah 

sebelum dan 

sesudah 

diberikan 

terapi air 

rebusan buah 

mahkota dewa 

pada kelompok 

intervensi dan 

kelompok 

kontrol 

diperoleh 

signifikansi 

sebesar 0.000 

2. Efek stimulus kontekstual 

(mie herbal mahkota dewa 

dan aroma terapi lavender) 

terhadap penurunan tekanan 

darah dan peningkatan ankle 

brachial indeks pada lansia 

dengan hipertensi di 

Jombang (Priharninuk, 

2017). 

Desain Penelitian: Quasy 

Experiment 

Sampel: 48 responden 

Variabel:  

Dependen: penurunan 

tekanan darah dan 

peningkatan ankle brachial 

indeks 

Independen: mie herbal 

mahkota dewa dan aroma 

terapi lavender 

Instrumen: SOP dan 

Sphygnomanometer air raksa 

Analisis: paired T-Test dan 

ANOVA 

Terjadi 

penurunan 

tekanan darah 

dan 

peningkatan 

ankle brachial 

indeks yang 

signifikan pada 

lansia yang 

diberikan 

perlakuan (p = 

0,001) 

3. Pengaruh mahkota dewa 

terhadap tekanan darah usia 

lanjut dengan hipertensi di 

Dusun Biru Trihanggo 

Gamping  

Sleman Yogyakarta 

(Andriadi, 2016) 

Desain Penelitian: Quasy 

Experiment 

Sampel: 22 responden 

Variabel:  

Dependen: penurunan 

tekanan darah  

Independen: mahkota dewa 

Instrumen: 

Sphygnomanometer air raksa 

Analisis: Wilcoxon Match 

Pairs Test. 

Pada kelompok 

perlakuaan, 

tekanan darah 

sistolik p = 

0,026 (p<0,05) 

dan diastolik p 

= 0,018 

(p<0,05). 

Sedangkan 

pada kelompok 

kontrol, sistolik 
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p = 0,022 

(p<0,05) dan 

diastolik p = 

0,233 (p>0,05). 

4. Keefektifan campuran 

mahkota dewa, jinten hitam 

dan kunyit putih pada 

hipertensi di Dusun 

Pandansari Kecamatan 

Purwoasri Kabupaten Kediri 

(Suryono, 2012) 

Desain Penelitian: Pre 

Experiment 

Sampel: 15 responden 

Variabel:  

Dependen: penurunan 

tekanan darah  

Independen: campuran 

mahkota dewa, jinten hitam 

dan kunyit putih 

Instrumen: 

Sphygnomanometer air raksa 

Analisis: paired T-Test 

Campuran 

mahkota dewa, 

jinten hitam, 

dan kunyit 

putih dapat 

menurunkan 

tekanan darah 

dengan tingkat 

kepercayaan 

95% atau dari 

penurunan 

rerata tekanan 

darah sistolik 

151,33 mmHg 

menjadi 134 

mmHg 

penurunan 

sebesar 11,5% 

(p = 0,000). 

Tekanan darah 

diastolik dari 

90,3 mmHg 

menjadi 82,67 

mmHg 

penurunan 

sebesar 8,5% 

(p = 0,000). 

5. Pengaruh buah mahkota 

dewa (phaleria macrocarpa) 

terhadap penurunan tekanan 

darah pada 

Penderita hipertensi di Desa 

Werdhi 

Agung Kecamatan Dumoga 

Tengah 

Kabupaten Bolaang 

Mongondow (Sudewa, 

Ismanto, & Rompas, 2014) 

Desain Penelitian: Pre 

Experiment 

Sampel: 15 responden 

Variabel:  

Dependen: penurunan 

tekanan darah  

Independen: buah mahkota 

dewa (phaleria macrocarpa) 

Instrumen: 

Sphygnomanometer air raksa 

Analisis: paired T-Test 

terdapat 

pengaruh buah 

mahkota dewa 

terhadap 

penurunan 

tekanan darah 

pada penderita 

hipertensi (p = 

0,000). 

6. Phaleria macrocarpa Fruits 

Methanolic Extract Reduces 

Blood Pressure and Blood 

Glucose in Spontaneous 

Hypertensive Rats (SHR) 

Desain Penelitian:  

True experiment 

Sampel:  

18 male young Spontaneous 

Hypertensive Rats (SHR) 

Variabel:  

Tekanan darah 

dan glukosa 

darah menurun 

secara 

signifikan (p 

<0,05) pada 
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(Daud, Badruzzaman, Sidik, 

& Tawang, 2016). 
Dependen:  
 Blood Pressure and Blood 

Glucose 

Independen:  

Phaleria macrocarpa Fruits 

Methanolic Extract 

Instrumen:  

SOP Bodyweight, arterial 

blood pressure and blood 

glucose 

Analisis: ANOVA 

SHR yang 

diobati dengan 

Telemartane 

dan P. 

macrocarpa 

dibandingkan 

dengan kontrol 

negatif. Hasil 

ini membawa 

kita untuk 

menyimpulkan 

bahwa ekstrak 

buah metanol 

P. macrocarpa 

menunjukkan 

aktivitas anti-

hipertensi dan 

anti-

hiperglikemik. 

7. Suppression Effect Of 

Mahkota Dewa (Phaleria 

Macrocarpa) Leaf Extract In 

Chitosan Nanoparticles On 

The Small Intestine Of 

Dextran Sulfate Sodium-

Induced Mice: Focus On 

Mitosis And Hyperplasia 

(Kusmardi, Tamzir, 

Widiasari, & Estuningtyas, 

2018). 

Desain Penelitian:  

True experiment  

Sampel:  

12 mice) 

Variabel:  

Dependen:  
 MAHKOTA DEWA 

(PHALERIA 

MACROCARPA) LEAF 

EXTRACT 

Independen:  

DEXTRAN SULFATE 

SODIUM-INDUCED 

Instrumen:  

hematoxylin-eosin 

staining  

Analisis: Mann–Whitney U-

test 

Ada perbedaan 

yang signifikan 

di antara 

rata-rata 

kelompok NC 

hiperplasia dan 

MD dan juga 

kelompok 

NPMD. 

Perbedaan 

signifikan juga 

dapat 

ditunjukkan 

antara MD 

12.5 dan MD 

25 (p = 0,026), 

dan 

antara NPMD 

6,25 dan 

NPMD 12,5 (p 

= 0,002), dan 

antara MD 

12,5 dan 

NPMD 12,5 (p 

= 0,002). 
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8 Blood glucose level in rats 

fed on cassava 

(manihot utilissima) 

components (Balogun & 

Ebomoyi, 2012). 

Desain Penelitian:  

True experiment  

Sampel: 28 male rats 

Variabel:  

Dependen:  
 cassava 

(manihot utilissima) 

Independen: Blood glucose 

Instrumen:  

anaesthetizing them using 

chloroform  

Analisis:  

Mann–Whitney U-test 

Temuan 

menunjukkan 

bahwa tikus 

dalam 

kelompok 

eksperimen 

menunjukkan 

penurunan 

berat badan 

dan 

peningkatan 

kadar glukosa 

darah. Oleh 

karena itu, 

dimasukkannya 

50% 

komponen 

singkong 

dalam diet 

mungkin 

memiliki efek 

buruk pada 

berat badan 

dan glukosa 

darah 

9. Polar components 

of Phaleria macrocarpa fruit 

exert antihypertensive and 

vasorelaxant effects by 

inhibiting arterial tone and 

extracellular calcium influx 

(Altaf et al., 2018). 

Desain Penelitian:  

True experiment  

Sampel: 30 rats 

Variabel:  

Dependen:  
 antihypertensive and 

vasorelaxant 

Independen: Polar 

components 

of Phaleria macrocarpa fruit 

Instrumen:  

screening test by inhibiting 

noninvasive blood pressure 

(BP)  

Analisis: one-way analysis 

of variance 

Studi ini 

menunjukkan 

bahwa fraksi 

phytochemical 

polar buah PM 

memiliki 

potensi yang 

menjanjikan 

untuk 

mengurangi t, 

tekanan darah, 

dan denyut 

jantung. Efek 

antihipertensi 

ini mungkin 

karena 

penghambatan 

tonus arteri dan 

masuknya 

kalsium 

ekstraseluler (P 

<0,01) 
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10 Cardiovascular Effects of 

Phaleria macrocarpa 

Extract Combined with 

Mainstay FAC Regimen for 

Breast Cancer 

(Anggadiredja & 

Tjandrawinata, 2015). 

Desain Penelitian:  

True experiment  

Sampel: 36 rats 

Variabel:  

Dependen:  
Cardiovascular Effects 

Independen: Phaleria 

macrocarpa Extracts 

Combined with Mainstay 

FAC Regimen 

Instrumen:  

hematology 

analyzer 

 Analisis: one-way 

ANOVA 

Secara 

keseluruhan, 

data mungkin 

menjamin 

penggunaan 

DLBS1425 

dalam 

pengaturan 

klinis sebagai 

terapi 

tambahan 

untuk kanker 

payudara. (p < 

0,05) 
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: diteliti 

: tidak diteliti 

BAB 3 

 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruh getuk herbal mahkota dewa terhadap 

penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di UPT PSTW 

Blitar (di Blitar dan Tulungagung). 

Keterangan: 

 

flavonoid 

antioksidan yang 

mempengaruhi 

ACE 

Menghambat 

perubahan 

angiotensin I 

menjadi 

angiotensin II 

terjadi 

vasodilatasi 

Total Peripheral 

Resistence 

(TPR) turun 

Alkaloid 

efek inotropik negatif dan 

kronotropik negatif terhadap 

jantung 

menurunkan denyut dan curah 

jantung, serta kurangnya kekuatan 

kontraksi dari miokardium 

Saponin 

Diuretik (mengeluarkan 

air dan elektrolit 

terutama natrium) 

menurunkan 

volume plasma dan 

resistensi perifer 

Tekanan darah lansia menurun 

Cardiac Output menurun 

Resistensi perifer menurun 

Penatalaksanaan getuk herbal mahkota dewa dengan dosis 15 g selama 7 hari berturut-turut 

Kandungan dalam mahkota dewa: flavonoida, alkaloida, 

saponin, polifenol 

Lansia dengan 

hipertensi 

Obesitas, kurang gerak, 

merokok, konsumsi 

alkohol 

Perubahan struktural dan 

fungsional pada sistem 

pembuluh darah tepi 
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  Teori yang dikembangkan oleh Miller (2012) menjelaskan bahwa 

konsekuensi fungsional pada lansia dipengaruhi oleh perubahan terkait usia dan 

faktor risiko. Lansia akan mengalami perubahan pada pembuluh darah arteri dalam 

tubuh menjadi lebih lebar dan kaku mengakibatkan kapasitas rekoil pembuluh 

darah menjadi berkurang. Pengurangan fungsi pembuluh darah menyebabkan 

tekanan sistolik menjadi bertambah dan tekanan diastolik menurun. Kekakuan 

arteri juga dapat disebabkan oleh adanya penumpukan plak di pembuluh darah 

(aterosklerosis). Faktor risiko yang meningkatkan kejadian hipertensi pada lansia 

yaitu obesitas, kurang gerak, merokok, dan konsumsi alkohol (Junaedi et al., 2013). 

Peran perawat menurut Miller (2012) adalah memberikan intervensi dengan 

tujuan meningkatkan kesehatan dan mengelola faktor risiko yang ada sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan lansia. Mahkota dewa telah terbukti dan sering 

dilakukan oleh masyarakat untuk menurunkan tekanan darah dan tidak 

menimbulkan komplikasi. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam daun 

mahkota dewa diantaranya alkaloid, polifenol, dan saponin (Maharani, 2016). 

Menurut Wijayakusuma (2008), cangkang dan daging buah mahkota dewa 

mengandung alkaloid, saponin, polifenol, tannin, flavonoid, dan minyak asiri. 

Senyawa flavonoid dapat menurunkan systemic vascular resistance (SVR) karena 

menyebabkan vasodilatasi dan mempengaruhi kerja angiotensin converting enzyme 

(ACE) yang mampu menghambat terjadinya perubahan angiotensin I menjadi 

angiotensin II. Efek vasodilatasi dan inhibitor ACE dapat menurunkan tekanan 

darah (Junaedi et al., 2013). Alkaloid ditemukan pada daun dan kulit buah mahkota 

dewa. Alkaloid berfungsi sebagai detoksifikasi yang dapat menetralisir racun-racun 

di dalam tubuh (Naharsari & Wahyudi, 2010). Alkaloid berfungsi sama dengan 
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obat-obatan β-blocker mempunyai khasiat inotropik negatif dan kronotropik negatif 

terhadap jantung. Akibatnya adalah penurunan curah jantung, turunnya denyut 

jantung dan kurangnya kekuatan kontraksi dari miokardium. Resistensi perifer 

terkadang naik, terkadang juga tetap. Pengurangan cardiac output yang kronik 

menyebabkan resistensi perifer menurun. Hal tersebut menyebabkan penurunan 

tekanan darah (Apriyati, 2008 dalam Mantong, 2017). Saponin di temukan pada 

kulit buah dan daun mahkota dewa, zat ini berfungsi sebagai sumber antibakteri dan 

antivirus, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan vitalitas, 

mengurangi kadar gula dalam darah, dan mengurangi penggumpalan darah 

(Naharsari & Wahyudi, 2010). Menurut De Souza et al. (2004) dalam Mantong 

(2017), Saponin memiliki khasiat diuretik dengan menurunkan volume plasma 

dengan cara mengeluarkan air dan elektrolit terutama natrium, sehingga pada 

akhirnya cardiac output menurun. Outcome kesejahteraan yang diharapkan dari 

intervensi tersebut adalah konsekuensi fungsional yang positif pada lansia yaitu 

penurunan tekanan darah pada lansia (Priharninuk, 2017). 

3.2 Hipotesis 

H₁ : Ada pengaruh getuk herbal mahkota dewa terhadap penurunan tekanan 

darah pada lansia dengan hipertensi di PSTW Blitar (di Blitar dan 

Tulungagung). 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan adalah quasy-exsperimental. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dari cara melibatkan 

kelompok kontrol di samping kelompok eksperimental (Nursalam, 2016).  

Tabel 4.1 Desain penelitian pengaruh getuk herbal mahkota dewa terhadap 

penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi di UPT PSTW Blitar (di 

Blitar dan Tulungagung).  

Subjek Pra Perlakuan Pasca-tes 

K-A O I-A OI-A 

K-B O I-B OI-B 

K-C O I-C OI-C 

K-D O I-D OI-D 

 Waktu 1 Waktu 2 Waktu 3 

Sumber: Nursalam (2016). 

 

Keterangan:  

K-A  : Subjek perlakuan A 

K-B  : Subjek perlakuan B 

K-C  : Subjek perlakuan C 

K-D  : Subjek kontrol D 

O  : Obeservasi tekanan darah sebelum diberikan perlakuan 

I-A   : Intervensi kelompok A (getuk sebanyak 50 gram dicampur  

     dengan air rebusan buah mahkota dewa sebanyak 15 gram) 

I-B   : Intervensi kelompok B (getuk sebanyak 50 gram dicampur 

     dengan air rebusan daun mahkota dewa sebanyak 15 gram) 

I-C   : Intervensi kelompok C (getuk sebanyak 50 gram dicampur 

     dengan air rebusan daun mahkota dewa sebanyak 7,5 gram 

     dan buah mahkota dewa sebanyak 7,5 gram) 

I-D   : Intervensi kelompok D (getuk sebanyak 50 gram tanpa 

  dicampur dengan mahkota dewa) 

OI (A+B+C+D) : Observasi tekanan darah setelah diberikan getuk herbal 

    mahkota dewa (kelompok perlakuan dan kontrol). 
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4.2 Populasi, Sampel dan Besar Sampel, Sampling 

4.2.2 Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah subjek (misalnya manusia; klien) yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2016). Populasi dalam 

penelitian ini adalah lansia dengan hipertensi di UPT PSTW Blitar di Tulungagung 

sejumlah 33 lansia dan di Blitar sebanyak 13 lansia, sehingga didapatkan populasi 

sebanyak 46 lansia. 

4.2.2 Sampel dan Besar Sampel 

Besar sampel yang diambil dalam penelitian ini sesuai dengan teknik 

sampling yang digunakan yaitu didapatkan jumlah 40 lansia. Sampel tersebut terdiri 

dari 30 lansia di PSTW Blitar di Tulungagung dan 10 lansia di Blitar. Sampel yang 

dipilih dalam penelitian ini berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

1. Kriteria inklusi adalah: 

1) Mampu berkomunikasi dengan baik 

2) Lansia dalam kondisi sadar, dapat berorientasi waktu, tempat, dan 

orang. 

2. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

1) Lansia yang memiliki penyakit penyerta (DM, stroke, jantung, 

gangguan ginjal) 

2) Lansia yang merokok serta mengonsumsi kopi dan/atau gorengan. 

4.2.3 Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu 

nonprobablity sampling jenis purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu 

teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi dengan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
49 

Skripsi Pengaruh Getuk Herbal... M. Fathur Rizal 

yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel 

tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya 

(Nursalam, 2016). 

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel bebas (independen) 

Variabel independen pada penelitian ini adalah getuk herbal mahkota dewa 

4.3.2 Variabel terikat (dependen) 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Tekanan Darah. 

4.4 Definisi Operasional Penelitian 

Tabel 4.2 Definisi Operasional Penelitian 

Variabel 
Definisi 

operasional 
Parameter Instrumen Skala Skor 

Independ

en: 

Getuk 

herbal 

mahkota 

dewa 

Getuk 

merupakan 

makanan 

tradisional 

berupa olahan 

singkong 

dalam bentuk 

kudapan. 

Adapun getuk 

yang 

digunakan 

merupakan 

kombinasi 

dengan air 

rebusan daun 

dan/atau buah 

mahkota 

dewa sebagai 

pengobatan 

hipertensi. 

1. Getuk sebanyak 500 gram 

dicampur dengan air 

rebusan buah mahkota 

dewa sebanyak 15 gram 

dibagi untuk 10 responden 

dan diberikan setiap hari 

pukul 15.00 selama 7 hari 

untuk subjek perlakuan A.  

2. Getuk sebanyak 500 gram 

dicampur dengan air 

rebusan daun mahkota 

dewa sebanyak 15 gram 

dibagi untuk 10 responden 

dan diberikan setiap hari 

pukul 15.00 selama 7 hari 

untuk subjek perlakuan B. 

3. Getuk sebanyak 500 gram 

dicampur dengan air 

rebusan daun mahkota 

dewa sebanyak 7,5 gram 

dan buah mahkota dewa 

sebanyak 7,5 gram dibagi 

untuk 10 responden dan  

diberikan setiap hari pukul 

15.00 selama 7 hari untuk 

subjek perlakuan C. 

standar 

prosedur 

operasional 

(SPO) 

 - - 
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4. Getuk sebanyak 50 gram 

tanpa dicampur dengan 

mahkota dewa. 

Depende

n: 

Tekanan 

Sistolik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekanan 

Diastolik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean 

Arterial 

Pressure 

(MAP) 

Tekanan 

darah pada 

saat terjadi 

kontraksi otot 

jantung yang 

didapatkan 

dari hasil 

pengukuran 

tekanan darah 

dengan 

menggunakan 

sphygmoman

ometer 

 

Tekanan 

darah pada 

saat terjadi 

relaksasi otot 

jantung yang 

didapatkan 

dari hasil 

pengukuran 

tekanan darah 

dengan 

menggunakan 

sphygmoman

ometer 

 

Tekanan 

arteri rata-rata 

selama satu 

siklus 

denyutan 

jantung yang 

didapatkan 

dari 

pengukuran 

tekanan darah 

sistolik dan 

tekanan darah 

diastolik. 

Hasil tekanan sistolik 

dinyatakan dalam mmHg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil tekanan diastolik 

dinyatakan dalam mmHg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil MAP dinyatakan 

dalam mmHg 

Sphygnoma

nomater 

aneroid 

merk ABN, 

stetoskop 

dan lembar 

observasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sphygnoma

nomater 

aneroid 

merk ABN, 

stetoskop 

dan lembar 

observasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Sphygnoma

nomater 

aneroid 

merk ABN, 

stetoskop 

dan lembar 

observasi 

Interv

al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interv

al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interv

al 

Target 

tekanan 

darah sistolik 

pada usia 

≥60 tahun 

yaitu <150 

mmHg (JNC 

VIII, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Target 

tekanan 

darah 

diastolik 

pada usia 

≥60 tahun 

yaitu <90 

mmHg (JNC 

VIII, 2013). 

 

 

 

 

 

Normal: 70-

99 mmHg 

Prehipertensi

: 100-105 

mmHg 

Hipertensi 

derajat 1: 

106-119 

mmHg 

Hipertensi 

derajat 2: 

120-132 

mmHg 
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4.5 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan berupa alat pengukur tekanan darah, pembuatan 

dan pemberian getuk herbal mahkota dewa. 

1. Pengukuran tekanan darah 

1) Lembar observasi 

2) Sphymomanometer merk ABN 

3) Stetoskop 

4) Manset 

2. Getuk Herbal Mahkota Dewa 

1) Singkong 

Singkong (Manihot esculenta) atau biasa disebut ketela pohon atau ubi 

kayu dan dalam Bahasa Jawa biasa disebut telo sepo. Singkong tersebut 

didapatkan di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten 

Tulungagung. Adapun Kandungan gizi tiap 100 gram singkong yaitu 

sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Kandungan gizi tiap 100 gram singkong 

No. Zat Gizi 
Banyaknya dalam… 

(per 100 g) 

1 Energi (kkal) 154 

2. Protein (g) 1,0 

3. Lemak (g) 0,3 

4. Karbohidrat (g) 36,8 

5. Kalsium (mg) 77 

6. Zat besi (mg) 1,1 

7. Vitamin C (mg) 31 

8. Serat 0,9 

Sumber: Kementerian Pertanian RI (2017) 
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Selain kandungan gizi tersebut, singkong juga terdapat asam sianida. 

Namun kandungan asam sianida dalam jenis singkong ini aman untuk 

dikonsumsi. Kandungan asam sianida dalam singkong dapat dikurangi 

melalui proses pengeringan, perendaman dalam air, dan perebusan 

(Hasim et al., 2016). 

2) Mahkota dewa 

Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) yang dimafaatkan dalam 

penelitian ini yaitu daun dan buah. Mahkota dewa tersebut didapatkan 

di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. 

Campuran mahkota dewa dengan singkong aman diberikan, karena 

dalam daun singkong (Manihot esculenta crantz) sendiri terdapat 

kandungan sianida, flavonoid dan fenol yang aman dikonsumsi setelah 

dilakukan perebusan (Hasim et al., 2016). 

3) Gula pasir 

4) Kelapa parut 

5) Pewarna makanan (daun pandan dan suji untuk warna hijau, daun jati 

untuk warna merah, dan kunyit untuk warna kuning) 

6) Air putih yang didapatkan bersumber dari sumur di desa Sawo, 

Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung 

7) Panci dari bahan dasar tanah liat 

8) Wadah dari bahan dasar kaca 

4.6 Instrumen Penelitian 

Untuk mengukur variabel dependen peneliti menggunakan alat ukur 

sphygmomanometer aneroid merk ABN dengan tingkat ketelitian 1 mmHg yang 
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telah terkalibrasi sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) pengukuran 

tekanan darah. Sedangkan untuk mengukur variabel independen getuk herbal 

mahkota dewa, peneliti menggunakan standar prosedur operasional (SPO) 

pemberian getuk herbal mahkota dewa sesuai dengan lampiran. 

4.7 Waktu dan Lokasi Pengambilan Data 

Waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2018 s/d 

10 Desember 2018 di UPT PSTW Blitar di Tulungagung dan 11 Desember 2018 

s/d 19 Desember 2018 di UPT PSTW Blitar. 

4.8 Prosedur pengambilan atau pengumpulan data 

Pegumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2016). Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara: 

1. Peneliti melakukan uji kelayakan etik dan penelitian ini dinyatakan lulus 

serta layak etik dengan nomer sertifikat 1196-KEPK 

2. Peneliti meminta ijin kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan 

menyerahkan surat permohonan pengantar penelitian dari Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga  untuk melakukan penelitian di UPT 

PSTW Blitar (di Blitar dan Tulungagung) selama satu bulan, setelah 

mendapatkan izin kemudian peneliti menyerahkan surat tembusan kepada 

UPT PSTW Blitar (di Blitar dan Tulungagung) untuk melakukan penelitian. 

3. Peneliti melakukan koordinasi dengan Kepala, perawat, dan petugas wisma 

PSTW mengenai jadwal penelitian dan juga teknis penelitian. Peneliti dan 

pihak PSTW bersepakat mengenai waktu penelitian di PSTW Blitar di 
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Tulungagung pada tanggal 1 – 10 Desember 2018 dan di PSTW Blitar pada 

tanggal 11 – 19 Desember 2018). 

4. Sabtu, 1 Desember 2018, peneliti melakukan pemilihan dan perekrutan 

responden di PSTW Blitar di Tulungagung yang dilakukan secara 

nonprobablity sampling (purposive sampling). Peneliti melakukan pre-test 

tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi dengan acuan data 

yang disediakan perawat PSTW. Kemudian diseleksi sesuai kriteria inklusi, 

sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Responden 

yang bersedia mengikuti penelitian menandatangani informed consent serta 

mengisi data demografi responden. Pada kelompok intervensi tersebut, 

pembagian intervensi pada responden melalui proses matching, yaitu 

mengelompokkan responden terpilih sesuai dengan stadium hipertensi dan 

rentang usia kemudian dibagi menjadi 3 kelompok yaitu subjek perlakuan 

A, subjek perlakuan B, dan subjek perlakuan C. 

5. Tanggal 3 – 9 Desember 2018, peneliti melakukan penelitian dengan 

memberikan getuk herbal mahkota dewa. Getuk herbal mahkota dewa 

tersebut diberikan ± pukul 15.00 selama 7 hari berturut-turut. Getuk herbal 

mahkota dewa tersebut dibuat setiap pagi oleh peneliti dan dilakukan uji 

organoleptik sebelum didistribusikan. Uji organoleptik atau evaluasi sensori 

adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan indera manusia untuk 

mengukur tekstur, penampakan, aroma, dan flavor produk pangan dengan 

menggunakan panelis/ pencicip yang telah terlatih (dalam penelitian ini 

melibatkan penjual getuk) (Koswara, 2009). Uji organoleptik tersebut 

dilakukan setiap getuk selesai dibuat (pukul 12.00) dan terdapat 3 indikator 
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uji yaitu penampakan, tekstur, dan rasa. Selama proses penelitian 

berlangsung, peneliti menjaga dengan ketat kepatuhan lansia dalam 

mengikuti penelitian yaitu tidak merokok, mengonsumsi kopi dan/atau 

gorengan. Dalam menjaga kepatuhan tersebut, peneliti tetap berada di 

PSTW setelah memberikan intervensi hingga pukul 20.00. Selain itu, 

peneliti juga bekerjasama dengan petugas wisma dalam menjaga kepatuhan 

lansia pada pagi hari sampai peneliti sampai pukul 14.00 atau saat peneliti 

tiba. 

6. Pre-test dilakukan 1 jam sebelum pemberian intervensi getuk herbal 

mahkota dewa. Sedangkan Post-test dilakukan di setiap 30 menit selama 2 

jam setelah pemberian intervensi untuk mengantisipasi terjadinya hipotensi 

dan mencatat berapa lama intervensi tersebut berpengaruh dalam penurunan 

tekanan darah. Adapun observasi akhir dilakukan pada tanggal 10 

Desember 2018 pukul 14.00. 

7. Dalam pemilihan dan perekrutan responden kelompok kontrol dilakukan 

pada tangal 11 Desember 2018 di UPTD PSTW Blitar. Peneliti melakukan 

pre-test tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi dengan acuan 

data yang disediakan perawat PSTW. Kemudian diseleksi sesuai kriteria 

inklusi, sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 10 responden. 

Responden yang bersedia mengikuti penelitian menandatangani informed 

consent serta mengisi data demografi responden. 

8. Tanggal 12 – 18 Desember 2018, peneliti melakukan penelitian dengan 

memberikan getuk tanpa campuran mahkota dewa. Getuk tersebut diberikan 

± pukul 15.00 selama 7 hari berturut-turut. Getuk dibuat setiap pagi oleh 
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peneliti dan dilakukan uji organoleptik sebelum didistribusikan. (dalam 

penelitian ini melibatkan penjual getuk). Selama proses penelitian 

berlangsung, peneliti menjaga dengan ketat kepatuhan lansia dalam 

mengikuti penelitian yaitu tidak merokok, mengonsumsi kopi dan/atau 

gorengan. Dalam menjaga kepatuhan tersebut, peneliti tetap berada di 

PSTW setelah memberikan intervensi hingga pukul 20.00. Selain itu, 

peneliti juga bekerjasama dengan petugas wisma dalam menjaga kepatuhan 

lansia pada pagi hari sampai peneliti sampai pukul 14.00 atau saat peneliti 

tiba. 

9. Pre-test dilakukan 1 jam sebelum pemberian intervensi getuk herbal 

mahkota dewa. Sedangkan Post-test dilakukan di setiap 30 menit selama 2 

jam setelah pemberian intervensi untuk mengantisipasi terjadinya hipotensi 

dan mencatat berapa lama intervensi tersebut berpengaruh dalam penurunan 

tekanan darah. Adapun observasi akhir dilakukan pada tanggal 19 

Desember 2018 pukul 14.00. 

10. Setelah selesai penelitian, kemudian peneliti melakukan tabulasi data. 

Didapatkan hasil pengaruh yang signifikan dari kelompok intervensi 

terhadap penurunan tekanan darah. Untuk kelompok kontrol, tidak terjadi 

pegaruh yang signifikan. 
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4.9 Kerangka Kerja Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka kerja penelitian pengaruh getuk herbal mahkota dewa 

terhadap penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi di UPT 

PSTW Blitar (di Blitar dan Tulungagung). 

Populasi 

lansia dengan hipertensi di UPT PSTW Blitar (di Blitar dan Tulungagung) 

sejumlah 46 lansia 

purposive sampling 

Sampel 

Lansia dengan hipertensi yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi 

sejumlah 40 lansia 

Obesrvasi awal tekanan darah 

(sistolik, diastolik, dan MAP) 

Observasi tekanan darah setelah diberikan getuk herbal mahkota dewa (tiap 30 menit selama 

2 jam setelah pemberian intervensi) dan observasi akhir dilakukan pada hari ke-8. 

Uji Paired T-test dan ANOVA (α ≤ 0,05) 

Penyajian data dan 

hasil penelitian 

Pemberian intervensi 

getuk sebanyak 50 

gram dicampur 

dengan air rebusan 

daun mahkota dewa 

sebanyak 15 gram 

diberikan setiap hari 

pukul 15.00 selama 

7 hari untuk subjek 

perlakuan A. 

Pemberian intervensi 

getuk sebanyak 50 

gram dicampur 

dengan air rebusan 

buah mahkota dewa 

sebanyak 15 gram 

diberikan setiap hari 

pukul 15.00 selama 

7 hari untuk subjek 

perlakuan B. 
 

Getuk sebanyak 50 gram 

dicampur dengan air 

rebusan daun mahkota 

dewa sebanyak 7,5 gram 

dan buah mahkota dewa 

sebanyak 7,5 gram 

diberikan setiap hari 

pukul 15.00 selama 7 

hari untuk subjek 

perlakuan C. 
 

Getuk 

sebanyak 50 

gram tanpa 

dicampur 

dengan 

mahkota 

dewa 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
58 

Skripsi Pengaruh Getuk Herbal... M. Fathur Rizal 

4.10 Analisis Data 

Analisa data pada penelitian ini menggunakan bantuan Statistical Product and 

Service Solution (SPSS) dan memakai paired t-test dan independent sample test 

dengan masing-masing tingkat derajat kemaknaan α ≤ 0,05. 

Uji paired t-test digunakan untuk menganalisis perbedaan tekanan darah pada 

pre-test dan post-test. Dengan taraf signifikan 0,05, jika didapatkan p < 0,05 maka 

H₁ diterima. Sedangkan uji independent t-test digunakan untuk menganalisis 

perbedaan tekanan darah antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol 

4.11 Etika Penelitian 

Etika penelitian dalam pengambilan subjek responden peneliti menggunakan; 

4.11.1 Respect to human 

Peneliti memberikan lembar persetujuan kepada responden penelitian 

dengan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan serta 

dampak yang mungkin akan terjadi selama dan sesudah pengumpulan data. 

Responden secara langsung menyetujui untuk menjadi responden dan 

menandatangani informed consent dengan saksi adalah petugas wisma atau 

lansia yang lain. 

4.11.2 Anonimity (tanpa nama) 

Responden berhak meminta bahwa data yang diberikan harus 

dirahasisakan. Berdasarkan surat pengantar penelitian tidak harus 

dicantumkan. Peneliti akan memberikan kode pada masing-masing lembar 

jawaban yang telah diisi oleh responden pada kuesioner. 
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4.11.3 Confidentiality (kerahasiaan) 

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian dirahasiakan 

identitas spesifiknya (nama, gambar/ciri-ciri) dan hanya kelompok data 

tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

4.11.4 Nonmaleficience 

Peneliti meminimalisasikan dampak yang merugikan responden. 

Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stress 

tambahan maka intervensi dihentikan dan subyek dikeluarkan dari kegiatan 

penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stress, maupun 

kematian subyek penelitian. 

4.11.5 Justice (Keadilan) 

Semua subjek yang terlibat dalam penelitian diperlakukan sama. 

Setelah selesai penelitian semua subjek diberi informasi yang sama mengenai 

hasil dan manfaat dari penelitian.  

4.12 Keterbatasan 

Uji organoleptik yang dilakukan hanya melibatkan penjual getuk 

konvensional untuk menilai apakah getuk layak didistribusikan atau tidak. 

Sehingga peneliti tidak mempunyai sertifikat dari hasil uji tersebut. Selain itu, 

proses matching dilakukan secara manual, bukan melalui proses statistik atau 

menggunakan SPSS. 
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BAB  5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITAN 

 

Peneliti akan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian tentang pengaruh 

getuk herbal mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah pada lansia di PSTW 

Blitar (di Blitar dan Tulungagung) sesuai dengan tujuan penelitian. Proses 

penelitian dilaksanakan tangal 01-10 Desember 2018 di PSTW Blitar di 

Tulungagung dan 11-19 Desember 2018 di PSTW Blitar. 

Data yang diperoleh saat penelitian akan disajikan pada bab ini dalam bentuk 

tabel dan narasi. Hasil penelitian yang akan disajikan dalam bab ini terdiri dari 

gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik responden, serta hasil observasi 

tekanan darah dan MAP. Hasil observasi penelitian merupakan data tentang 

variabel yang diukur menggunakan alat pengukur tekanan darah merk ABN. 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Blitar 

merupakan Unit Pelaksanan Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di bidang 

pelayanan, penyantunan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar. UPT 

PSTW Blitar memiliki dua tempat kegiatan pelayanan yaitu UPT Pelayanan Sosial 

Tresna Werdha Blitar yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 13 Wlingi, 

Kabupaten Blitar, memiliki lahan seluas 3589 m2 terdiri dari luas bangunan 1.474 

m2 dan luas tanah 2.105 m2, serta UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar di 

Tulungagung yang terletak di jalan Panglima Sudirman GG. V/43 Tulungagung, 

Kabupaten Tulungagung, memiliki lahan seluas 7.822,76 m2, luas tanah 966 m2. 
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Jumlah lansia di PSTW Blitar sebanyak 53 orang dan PSTW Blitar di Tulungagung 

berjumlah 80 orang. Adapun program yang dilakukan untuk mengisi waktu luang 

para klien PSTW antara lain diberikan bimbingan berupa bimbingan mental dan 

olahraga, pembinaan agama, bimbingan sosial, kegiatan keterampilan, kerja bakti, 

dan bimbingan fisik berupa pelayanan kesehatan yang dilakukan secara rutin. 

Adapun intervensi yang dilakukan petugas panti untuk lansia hipertensi antara 

lain dengan pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan petugas puskesmas 

setempat setiap Hari Rabu di Wisma Melati, bimbingan rohani tiap hari Selasa, dan 

olahraga berupa senam pada Hari Jumat. 

5.2 Hasil Penelitian 

Peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut: 

5.2.1 Karakteristik demografi responden 

Karakteristik responden penelitian ini terdiri atas usia, jensi kelamin, lama 

tinggal di panti, lama hipertensi 

Tabel 5.1 Karakteristik responden penelitian kelompok perlakuan A, B, dan C di 

UPT PSTW Blitar di Tulungagung pada tanggal 01 Desember 2018, serta 

kelompok kontrol di UPT PSTW Blitar pada tanggal 11 Desember 2019. 

No. Kelompok responden 

Kelompok 

perlakuan 

A 

Kelompok 

perlakuan 

B 

Kelompok 

perlakuan  

C 

Kelompok 

Kontrol 

f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % 

1 Kelompok 

usia 

61-65 tahun 2 20 2 20 2 20 2 20 

66-70 tahun 3 30 2 20 2 20 1 10 

71-75 tahun 2 20 2 20 2 20 3 30 

76-80 tahun 2 20 3 30 2 20 2 20 

81-85 tahun 0 0 1 10 1 10 1 10 

86-90 tahun 1 10 0 0 1 10 1 10 

∑ Responden 10 100 10 100 10 100 10 100 

2 Jenis 

Kelamin 

Laki-Laki 1 10 4 40 3 30 3 30 

Perempuan 9 90 6 60 7 70 7 70 

∑ Responden 10 100 10 100 10 100 10 100 
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3 Stadium 

Hipertensi 

Stadium 1 6 60 5 50 5 50 4 40 

Stadium 2 4 40 5 50 5 50 6 60 

∑ Responden 10 100 10 100 10 100 10 100 

4. Lama 

Hipertensi 

< 5 tahun 3 30 3 30 6 60 3 30 

> 5 tahun 7 70 7 70 4 40 7 70 

∑ Responden 10 100 10 100 10 100 10 100 

5. Aktivitas 

Olahraga 

Teratur 4 40 4 40 2 20 4 40 

  Tidak teratur 6 60 6 60 8 80 6 60 

  ∑ Responden 10 100 10 100 10 100 10 100 

6. Rutin 

konsumsi 

obat 

hipertensi 

Rutin 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Tidak rutin 8 80 7 70 8 80 8 80 

Tidak 

konsumsi 

2 20 3 30 2 20 2 20 

∑ Responden 10 100 10 100 10 100 10 100 

 

 Berdasarkan tabel 5.1 didapatkan dari 10 responden kelompok perlakuan A, 

sebagian kecil merupakan kelompok umur 66-70 tahun sebanyak 3 lansia (30%). 

Pada kelompok perlakuan B, sebagian kecil merupakan kelompok umur 76-80 

tahun sebanyak 3 lansia (30%). Pada kelompok perlakuan C, sebagian kecil 

merupakan umur 71-75 tahun sebanyak 2 lansia (20%). Sedangkan pada kelompok 

kontrol, sebagian kecil merupakan kelompok umur 71-75 tahun sebanyak 3 lansia 

(30%).  

Dari 10 responden kelompok perlakuan A, hampir seluruhnya responden 

merupakan jenis kelamin perempuan sebanyak 9 lansia (90%). Pada kelompok 

perlakuan B, sebagian besar responden merupakan jenis kelamin perempuan 

sebanyak 6 lansia (60%), Pada kelompok perlakuan C, sebagian besar responden 

merupakan jenis kelamin perempuan sebanyak 7 lansia (70%). Sedangkan pada 

kelompok kontrol, sebagian besar responden merupakan jenis kelamin perempuan 

sebanyak 7 lansia (70%). 

Dari 10 responden kelompok perlakuan A, sebagian besar responden 

mengalami hipertensi stadium 1 sebanyak 6 lansia (60%). Pada kelompok 
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perlakuan B, sebagian responden mengalami hipertensi baik stadium 1 maupun 2 

masing-masing sebanyak 5 lansia (50%). Pada perlakuan kelompok C, sebagian 

responden mengalami hipertensi baik stadium 1 maupun 2 masing-masing 

sebanyak 5 lansia (50%). Sedangkan pada kelompok kontrol, sebagian responden 

mengalami hipertensi stadium 2 sebanyak 6 lansia (60%). 

Dari 10 responden kelompok perlakuan A, sebagian besar responden 

merupakan lansia yang mengalami hipertensi lebih dari 5 tahun sebanyak 7 lansia 

(70%). Pada kelompok perlakuan B, sebagian besar responden merupakan lansia 

yang mengalami hipertensi lebih dari 5 tahun sebanyak 7 lansia (70%). Pada 

kelompok C, sebagian besar responden merupakan lansia yang mengalami 

hipertensi lebih dari 5 tahun sebanyak 6 lansia (60%). Sedangakan pada kelompok 

kontrol, sebagian besar responden merupakan lansia yang mengalami hipertensi 

lebih dari 5 tahun sebanyak 7 lansia (70%). 

Dari 10 responden kelompok perlakuan A, sebagian besar responden 

merupakan lansia yang tidak teratur berolahraga sebanyak 6 lansia (60%). Pada 

kelompok perlakuan B, sebagian besar responden merupakan lansia yang tidak 

teratur berolahraga sebanyak 6 lansia (60%). Pada kelompok C, hampir seluruhnya 

responden merupakan lansia yang tidak teratur berolahraga sebanyak 8 lansia 

(80%). Sedangakan pada kelompok kontrol, sebagian besar responden merupakan 

lansia yang tidak teratur berolahraga sebanyak 6 lansia (60%). 

Dari 10 responden perlakuan A, hampir seluruhnhya responden tidak rutin 

minum obat yaitu sebanyak 8 lansia (80%). Pada kelompok perlakuan B, sebagian 

besar responden tidak rutin minum obat yaitu sebanyak 7 lansia (70%). Pada 

kelompok perlakuan C, hampir seluruhnya responden tidak rutin minum obat yaitu 
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sebanyak 8 lansia (80%). Sedangkan pada kelompok kontrol, hampir seluruhnhya 

responden tidak rutin minum obat yaitu sebanyak 8 lansia (80%). 

Gambaran dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelompok usia 60-90 

tahun, kurang aktivitas fisik, dan tidak rutin minum obat menjadi faktor risiko 

terjadinya hipertensi. 

 

5.2.2 Hasil observasi tekanan darah sistolik kelompok perlakuan A sebelum 

dan sesudah mendapatkan intervensi getuk herbal buah mahkota dewa 

 

 Hasil penelitian menunjukkan perubahan tekanan darah sistolik pada 

kelompok perlakuan A setelah diberikan intervensi getuk herbal buah mahkota 

dewa selama 1 minggu yang dapat dilihat pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Hasil observasi tekanan darah sistolik kelompok perlakuan A sebelum 

dan sesudah mendapatkan intervensi getuk herbal buah mahkota dewa 

di UPT PSTW Blitar di Tulungagung pada 03 – 09 Desember 2018. 

Nilai Tekanan Darah Sistolik (mmHg) 

Kode Perlakuan A 

Responden  Pre Post ∆ 

1 160 150 -10 

2 180 170 -10 

3 150 140 -10 

4 170 160 -10 

5 160 150 -10 

6 170 160 -10 

7 150 140 -10 

8 160 140 -20 

9 160 150 -10 

10 170 160 -10 

Mean 163.00 152.00  

SD 9.487 10.328  

 Paired t-test  

 p= 0,000  < α= 0,05  

 

Berdasarkan tabel 5.2, dari 10 responden kelompok perlakuan A seluruhnya 

yaitu 100% lansia mengalami penurunan tekanan darah sistolik. 9 responden 
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mengalami penurunan tekanan darah sistolik sebesar 10 mmHg dan terdapat 1 

responden yang mengalami penurunan tekanan darah sistolik sebesar 20 mmHg. 

Sebelum dilakukan intervensi, nilai tekanan darah sistolik responden rata-rata 

adalah 163,00 mmHg. Setelah 1 minggu dilakukan intervensi getuk herbal buah 

mahkota dewa, terjadi penurunan nilai tekanan darah sistolik responden dengan 

rata-rata 152,00 mmHg. Terjadi penurunan rata-rata tekanan darah sistolik sebelum 

dan sesudah intervensi dengan selisih 11,00 mmHg. Perbedaan tersebut diperjelas 

dengan uji paired t-test yang menghasilkan p kurang dari α (α ≤ 0,05) yaitu p = 

0,000 yang bermakna bahwa terdapat perbedaan signifikan tekanan darah sistolik 

antara pengukuran sebelum dengan pengukuran sesudah intervensi getuk herbal 

buah mahkota dewa. 

Hasil interpretasi tabel 5.2 didapatkan ada pengaruh pemberian intervensi getuk 

hebal buah mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah sistolik pada 

kelompok perlakuan A. 

 

5.2.3 Hasil observasi tekanan darah sistolik kelompok perlakuan B sebelum 

dan sesudah mendapatkan intervensi getuk herbal daun mahkota dewa 

 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan tekanan darah sistolik pada 

kelompok perlakuan B setelah diberikan intervensi getuk herbal daun mahkota 

dewa selama 1 minggu yang dapat dilihat pada tabel 5.3 
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Tabel 5.3 Hasil observasi tekanan darah sistolik kelompok perlakuan B sebelum 

dan sesudah mendapatkan intervensi getuk herbal daun mahkota dewa di 

UPT PSTW Blitar di Tulungagung pada 03 – 09 Desember 2018. 

Nilai Tekanan Darah Sistolik (mmHg) 

Kode Perlakuan B 

Responden Pre Post ∆ 

11 150 140 -10 

12 160 150 -10 

13 180 170 -10 

14 180 170 -10 

15 170 160 -10 

16 170 160 -10 

17 160 160 0 

18 150 150 0 

19 180 170 -10 

20 150 140 -10 

Mean 165.00 157.00  

SD 12.693 11.595  

 Paired t-test  

 p= 0,000  < α= 0,05  

 

Berdasarkan tabel 5.3, dari 10 responden kelompok perlakuan B sebagian besar 

yaitu 80% lansia mengalami penurunan tekanan darah sistolik. 8 responden 

mengalami penurunan tekanan darah sistolik sebesar 10 mmHg dan terdapat 2 

responden yang tidak mengalami penurunan tekanan darah sistolik. Sebelum 

dilakukan intervensi, nilai tekanan darah sistolik responden rata-rata adalah 165,00 

mmHg. Setelah 1 minggu dilakukan intervensi getuk herbal daun mahkota dewa, 

terjadi penurunan nilai tekanan darah sistolik responden dengan rata-rata 157,00 

mmHg. Terjadi penurunan tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah intervensi 

dengan selisih 8,00 mmHg. Perbedaan tersebut diperjelas dengan uji paired t-test 

yang menghasilkan p kurang dari α (α ≤ 0,05) yaitu p = 0,000 yang bermakna bahwa 

terdapat perbedaan signifikan tekanan darah sistolik antara pengukuran sebelum 

dengan pengukuran sesudah intervensi getuk herbal daun mahkota dewa. 
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Hasil interpretasi tabel 5.3 didapatkan ada pengaruh pemberian intervensi getuk 

hebal daun mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah sistolik pada 

kelompok perlakuan B. 

 

5.2.4 Hasil observasi tekanan darah sistolik kelompok perlakuan C sebelum 

dan sesudah mendapatkan intervensi getuk herbal buah dan daun 

mahkota dewa 

 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan tekanan darah sistolik pada 

kelompok perlakuan C setelah diberikan intervensi getuk herbal buah dan daun 

mahkota dewa selama 1 minggu yang dapat dilihat pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Hasil observasi tekanan darah sistolik kelompok perlakuan C sebelum 

dan sesudah mendapatkan intervensi getuk herbal buah dan daun 

mahkota dewa di UPT PSTW Blitar di Tulungagung pada 03 – 09 

Desember 2018. 

Nilai Tekanan Darah Sistolik (mmHg) 

Kode Perlakuan C 

Responden Pre Post ∆ 

21 160 150 -10 

22 180 170 -10 

23 150 150 0 

24 180 170 -10 

25 160 150 -10 

26 170 160 -10 

27 180 160 -20 

28 170 160 -10 

29 150 150 0 

30 150 140 -10 

Mean 165.00 156.00  

SD 12.693 10.801  

 Paired t-test  

 p= 0,001  < α= 0,05  
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Berdasarkan tabel 5.4, dari 10 responden kelompok perlakuan C sebagian besar 

yaitu 80% lansia mengalami penurunan tekanan darah sistolik. 1 responden 

mengalami penurunan tekanan darah sistolik secara signifikan sebesar 20 mmHg, 

7 responden mengalami penurunan tekanan darah sistolik sebesar 10 mmHg, dan 

terdapat 2 responden yang tidak mengalami penurunan tekanan darah sistolik. 

Sebelum dilakukan intervensi, nilai tekanan darah sistolik responden rata-rata 

adalah 165,00 mmHg. Setelah 1 minggu dilakukan intervensi getuk herbal buah dan 

daun mahkota dewa, terjadi penurunan nilai tekanan darah sistolik responden 

dengan rata-rata 155,00 mmHg. Terjadi penurunan tekanan darah sistolik sebelum 

dan sesudah intervensi dengan selisih 9,00 mmHg. Perbedaan tersebut diperjelas 

dengan uji paired t-test yang menghasilkan p kurang dari α (α ≤ 0,05) yaitu p = 

0,001 yang bermakna bahwa terdapat perbedaan signifikan tekanan darah sistolik 

antara pengukuran sebelum dengan pengukuran sesudah intervensi getuk herbal 

buah dan daun mahkota dewa. 

Hasil interpretasi tabel 5.4 didapatkan ada pengaruh pemberian intervensi getuk 

hebal buah dan daun mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah sistolik pada 

kelompok perlakuan C. 

 

5.2.5 Hasil observasi tekanan darah sistolik kelompok kontrol sebelum dan 

sesudah mendapatkan getuk tanpa campuran mahkota dewa. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan tekanan darah sistolik pada kelompok kontrol 

setelah mendapatkan getuk tanpa campuran mahkota dewa selama 1 minggu yang 

dapat dilihat pada tabel 5.5. 
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Tabel 5.5 Hasil observasi tekanan darah sistolik kelompok kontrol sebelum dan 

sesudah mendapatkan getuk tanpa campuran mahkota dewa di UPT 

PSTW Blitar pada 12 – 18 Desember 2018. 

 

Nilai Tekanan Darah Sistolik (mmHg) 

Kode Kontrol 

Responden Pre Post ∆ 

31 170 170 0 

32 150 150 0 

33 170 170 0 

34 180 180 0 

35 180 180 0 

36 150 160 +10 

37 190 180 -10 

38 170 170 0 

39 160 160 0 

40 160 160 0 

Mean 168.00 168.00  

SD 13.166 10.328  

 Paired t-test  

 p= 1,000  > α= 0,05  

 

Berdasarkan tabel 5.5, dari 10 responden kelompok kontrol terdapat 1 

responden yang mengalami penurunan tekanan darah sistolik sebesar 10 mmHg dan 

terdapat 1 responden yang mengalami peningkatan tekanan darah sistolik sebesar 

10mmHg. Dari hasil pre-test didapatkan tekanan darah sistolik rerata responden 

kelompok kontrol adalah 168,00 mmHg. Setalah 1 minggu dilakukan intervensi 

pembanding berupa getuk, rerata tekanan darah sistolik responden menjadi 168,00 

mmHg. Tidak terjadi penurunan maupun peningkatan sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi pembanding tersebut. Hasil uji Paired T-Test didapatkan nilai 

p lebih dari α (α ≥ 0,05) yaitu p= 1,000 yang bermakna bahwa tidak terdapat 

perubahan signifikan tekanan darah sistolik antara pengukuran sebelum dengan 

pengukuran sesudah intervensi getuk pada kelompok kontrol. 
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Hasil interpretasi tabel 5.5 didapatkan tidak ada pengaruh pemberian getuk 

tanpa campuran mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah sistolik pada 

kelompok kontrol. 

 

5.2.6 Hasil observasi tekanan darah diastolik kelompok perlakuan A sebelum 

dan sesudah mendapatkan intervensi getuk herbal buah mahkota dewa 

 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan tekanan darah diastolik pada 

kelompok perlakuan A setelah diberikan intervensi getuk herbal buah mahkota 

dewa selama 1 minggu yang dapat dilihat pada tabel 5.6. 

Tabel 5.6 Hasil observasi tekanan darah diastolik kelompok perlakuan A sebelum 

dan sesudah mendapatkan intervensi getuk herbal buah mahkota dewa di 

UPT PSTW Blitar di Tulungagung pada 03 – 09 Desember 2018. 

Nilai Tekanan Darah Diastol (mmHg) 

Kode Perlakuan A 

Responden  Pre Post ∆ 

1 90 80 -10 

2 100 90 -10 

3 70 70 0 

4 90 80 -10 

5 90 80 -10 

6 90 80 -10 

7 80 70 -10 

8 90 70 -20 

9 90 80 -10 

10 100 90 -10 

Mean 89.00 79.00  

SD 8.756 7.379  

 Paired t-test  

 p= 0,000  < α= 0,05  

 

Berdasarkan tabel 5.6, dari 10 responden kelompok perlakuan A sebagian besar 

yaitu 90% lansia mengalami penurunan tekanan darah diastolik. 8 responden 

mengalami penurunan tekanan darah diastolik sebesar 10 mmHg, 1 responden 

mengalami penurunan tekanan darah diastolik sebesar 20mmg, dan terdapat 1 
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responden yang tidak mengalami penurunan tekanan darah diastolik. Sebelum 

dilakukan intervensi, nilai tekanan darah diastolik responden rata-rata adalah 89,00 

mmHg. Setelah 1 minggu dilakukan intervensi getuk herbal buah mahkota dewa, 

terjadi penurunan nilai tekanan darah diastolik responden dengan rata-rata 79,00 

mmHg. Terjadi penurunan tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah intervensi 

dengan selisih 10,00 mmHg. Perbedaan tersebut diperjelas dengan uji paired t-test 

yang menghasilkan p kurang dari α (α ≤ 0,05) yaitu p = 0,000 yang bermakna bahwa 

terdapat perbedaan signifikan tekanan darah diastolik antara pengukuran sebelum 

dengan pengukuran sesudah intervensi getuk herbal buah mahkota dewa. 

Hasil interpretasi tabel 5.6 didapatkan ada pengaruh pemberian intervensi getuk 

hebal buah mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah diastolik pada 

kelompok perlakuan A. 

 

5.2.7 Hasil observasi tekanan darah diastolik kelompok perlakuan B sebelum 

dan sesudah mendapatkan intervensi getuk herbal daun mahkota dewa 

 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan tekanan darah diastolik pada 

kelompok perlakuan B setelah diberikan intervensi getuk herbal daun mahkota 

dewa selama 1 minggu yang dapat dilihat pada tabel 5.7. 
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Tabel 5.7 Hasil observasi tekanan darah diastolik kelompok perlakuan B sebelum 

dan sesudah mendapatkan intervensi getuk herbal daun mahkota dewa di 

UPT PSTW Blitar di Tulungagung pada 03 – 09 Desember 2018. 

Nilai Tekanan Darah Diastol (mmHg) 

Kode Perlakuan B 

Responden  Pre Post ∆ 

11 70 70 0 

12 80 70 -10 

13 100 90 -10 

14 90 80 -10 

15 100 90 -10 

16 90 80 -10 

17 80 70 -10 

18 80 70 -10 

19 90 80 -10 

20 70 70 0 

Mean 85.00 77.00  

SD 10.801 8.233  

 Paired t-test  

 p= 0,000  < α= 0,05  

 

Berdasarkan tabel 5.7, dari 10 responden kelompok perlakuan B sebagian besar 

yaitu 80% lansia mengalami penurunan tekanan darah diastolik. 8 responden 

mengalami penurunan tekanan darah diastolik sebesar 10 mmHg dan terdapat 2 

responden yang tidak mengalami penurunan tekanan darah diastolik. Sebelum 

dilakukan intervensi, nilai tekanan darah diastolik responden rata-rata adalah 85,00 

mmHg. Setelah 1 minggu dilakukan intervensi getuk herbal daun mahkota dewa, 

terjadi penurunan nilai tekanan darah diastolik responden dengan rata-rata 77,00 

mmHg. Terjadi penurunan tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah intervensi 

dengan selisih 8,00 mmHg. Perbedaan tersebut diperjelas dengan uji paired t-test 

yang menghasilkan p kurang dari α (α ≤ 0,05) yaitu p = 0,000 yang bermakna bahwa 

terdapat perbedaan signifikan tekanan darah diastolik antara pengukuran sebelum 

dengan pengukuran sesudah intervensi getuk herbal daun mahkota dewa. 
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Hasil interpretasi tabel 5.7 didapatkan ada pengaruh pemberian intervensi getuk 

hebal daun mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah diastolik pada 

kelompok perlakuan B. 

 

5.2.8 Hasil observasi tekanan darah diastolik kelompok perlakuan C sebelum 

dan sesudah mendapatkan intervensi getuk herbal buah dan daun 

mahkota dewa 

 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan tekanan darah diastolik pada 

kelompok perlakuan C setelah diberikan intervensi getuk herbal buah dan daun 

mahkota dewa selama 1 minggu yang dapat dilihat pada tabel 5.8. 

Tabel 5.8 Hasil observasi tekanan darah diastolik kelompok perlakuan C sebelum 

dan sesudah mendapatkan intervensi getuk herbal buah dan daun 

mahkota dewa di UPT PSTW Blitar di Tulungagung pada 03 – 09 

Desember 2018. 

Nilai Tekanan Darah Diastol (mmHg) 

Kode Perlakuan C 

Responden Pre Post ∆ 

21 80 70 -10 

22 100 90 -10 

23 70 70 0 

22 90 80 -10 

25 80 70 -10 

26 90 80 -10 

27 100 90 -10 

28 90 80 -10 

29 70 70 0 

30 80 70 -10 

Mean 85.00 77.00  

SD 10.801 8.233  

 Paired t-test  

 p= 0,000  <α= 0,05  

 

Berdasarkan tabel 5.8, dari 10 responden kelompok perlakuan C sebagian besar 

yaitu 80% lansia mengalami penurunan tekanan darah diastolik. 8 responden 

mengalami penurunan tekanan darah diastolik sebesar 10 mmHg dan terdapat 2 
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responden yang tidak mengalami penurunan tekanan darah diastolik. Sebelum 

dilakukan intervensi, nilai tekanan darah diastolik responden rata-rata adalah 85,00 

mmHg. Setelah 1 minggu dilakukan intervensi getuk herbal daun mahkota dewa, 

terjadi penurunan nilai tekanan darah diastolik responden dengan rata-rata 77,00 

mmHg. Terjadi penurunan tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah intervensi 

dengan selisih 8,00 mmHg. Perbedaan tersebut diperjelas dengan uji paired t-test 

yang menghasilkan p kurang dari α (α ≤ 0,05) yaitu p = 0,000 yang bermakna bahwa 

terdapat perbedaan signifikan tekanan darah diastolik antara pengukuran sebelum 

dengan pengukuran sesudah intervensi getuk herbal Buah dan daun mahkota dewa. 

Hasil interpretasi tabel 5.8 didapatkan ada pengaruh pemberian intervensi getuk 

hebal buah dan daun mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah diastolik 

pada kelompok perlakuan C. 

 

5.2.9 Hasil observasi tekanan darah diastolik kelompok kontrol sebelum dan 

sesudah mendapatkan getuk tanpa  campuran mahkota dewa 

 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan tekanan darah diastolik pada 

kelompok kontrol setelah diberikan getuk tanpa campuran mahkota dewa selama 1 

minggu yang dapat dilihat pada tabel 5.9. 
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Tabel 5.9 Hasil observasi tekanan darah diastolik kelompok kontrol sebelum dan 

sesudah mendapatkan getuk tanpa campuran mahkota dewa di UPT 

PSTW Blitar pada 12 – 18 Desember 2018. 

Nilai Tekanan Darah Diastol (mmHg) 

Kode Kontrol 

Responden Pre Post ∆ 

31 90 90 0 

32 70 80 10 

33 90 90 0 

34 100 100 0 

35 90 90 0 

36 80 70 -10 

37 100 100 0 

38 90 90 0 

39 90 90 0 

40 80 80 0 

Mean 88.00 88.00  

SD 9.189 9.189  

 Paired t-test  

 p= 1,000  > α= 0,05  

 

Berdasarkan tabel 5.9, dari 10 responden kelompok kontrol terdapat 1 

responden yang mengalami penurunan tekanan darah diastolik sebesar 10 mmHg 

dan terdapat 1 responden yang mengalami peningkatan tekanan darah diastolik 

sebesar 10 mmHg. Dari hasil pre-test didapatkan tekanan darah diastolik rerata 

responden kelompok kontrol adalah 88,00 mmHg. Setalah 1 minggu dilakukan 

intervensi pembanding berupa getuk, rerata tekanan darah diastolik responden 

menjadi 88,00 mmHg. Tidak terjadi penurunan maupun peningkatan sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi pembanding tersebut. Hasil uji Paired T-Test 

didapatkan nilai p lebih dari α (α ≥ 0,05) yaitu p= 1,000 yang bermakna bahwa tidak 

terdapat perubahan signifikan tekanan darah diastolik antara pengukuran sebelum 

dengan pengukuran sesudah intervensi getuk pada kelompok kontrol. 
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Hasil interpretasi tabel 5.9 didapatkan tidak ada pengaruh pemberian getuk 

tanpa campuran mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah diastolik pada 

kelompok kontrol. 

 

5.2.10  Hasil observasi MAP kelompok perlakuan A sebelum dan sesudah 

mendapatkan intervensi getuk herbal buah mahkota dewa 

 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan MAP pada kelompok perlakuan A 

setelah diberikan intervensi getuk herbal buah mahkota dewa selama 1 minggu yang 

dapat dilihat pada tabel 5.10. 

Tabel 5.10 Hasil observasi MAP kelompok perlakuan A sebelum dan sesudah 

mendapatkan intervensi getuk herbal buah mahkota dewa di UPT PSTW 

Blitar di Tulungagung pada 03 – 09 Desember 2018. 

Nilai MAP (mmHg) 

Responden Pre Post ∆ 

1 113.3333 103.3333 -10 

2 126.6667 116.6667 -10 

3 96.66667 93.33333 -3.333333 

4 116.6667 106.6667 -10 

5 113.3333 103.3333 -10 

6 116.6667 106.6667 -10 

7 103.3333 96.66667 -6.666667 

8 113.3333 103.3333 -10 

9 113.3333 103.3333 -10 

10 123.3333 113.3333 -10 

Mean 113.666667 103.33333  
SD 8.6709391 8.1649658  

 Paired t-test  

 p= 0,000  < α= 0,05  

 

Berdasarkan tabel 5.10, dari 10 responden kelompok perlakuan A seluruh lansia 

mengalami penurunan MAP. 8 responden mengalami penurunan MAP sebesar 10 

mmHg, 1 responden mengalami penurunan MAP sebesar 6,67 mmHg, dan 1 

responden mengalami penurunan MAP sebesar 3,33 mmHg. Sebelum dilakukan 

intervensi, nilai MAP responden rata-rata adalah 113,67 mmHg. Setelah 1 minggu 
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dilakukan intervensi getuk herbal buah mahkota dewa, terjadi penurunan nilai MAP 

responden dengan rata-rata 103,33 mmHg. Terjadi penurunan MAP sebelum dan 

sesudah intervensi dengan selisih 10.33 mmHg. Perbedaan tersebut diperjelas 

dengan uji paired t-test yang menghasilkan p kurang dari α (α ≤ 0,05) yaitu p = 

0,000 yang bermakna bahwa terdapat perbedaan signifikan MAP antara 

pengukuran sebelum dengan pengukuran sesudah intervensi getuk herbal buah 

mahkota dewa. 

Hasil interpretasi tabel 5.10 didapatkan ada pengaruh pemberian intervensi 

getuk hebal buah mahkota dewa terhadap penurunan MAP pada kelompok 

perlakuan A. 

 

5.2.11 Hasil observasi MAP kelompok perlakuan B sebelum dan sesudah 

mendapatkan intervensi getuk herbal daun mahkota dewa 

 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan MAP pada kelompok perlakuan B 

setelah diberikan intervensi getuk herbal daun mahkota dewa selama 1 minggu yang 

dapat dilihat pada tabel 5.11 
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Tabel 5.11 Hasil observasi MAP kelompok perlakuan B sebelum dan sesudah 

mendapatkan intervensi getuk herbal daun mahkota dewa di UPT PSTW 

Blitar pada 12 – 18 Desember 2018. 

 

Nilai MAP (mmHg) 

Kode Perlakuan B 

Responden Pre Post ∆ 

21 96.66667 93.33333 -3.333333 

22 106.6667 96.66667 -10 

23 126.6667 116.6667 -10 

24 120 110 -10 

25 123.3333 113.3333 -10 

26 116.6667 106.6667 -10 

27 106.6667 96.66667 -10 

28 103.3333 96.66667 -6.666667 

29 120 110 -10 

30 96.66667 96.66667 0 

Mean 111.666667 103.666667  

SD 11.0274629 8.6709391  

 Paired t-test  

 p= 0,000  < α= 0,05  

 

Berdasarkan tabel 5.11, dari 10 responden kelompok perlakuan B sebagian 

besar lansia sebanyak 90% mengalami penurunan MAP. 7 responden mengalami 

penurunan MAP sebesar 10 mmHg, 1 responden mengalami penurunan MAP 

sebesar 6,67 mmHg, 1 responden mengalami penurunan MAP sebesar 3,33 mmHg, 

dan 1 responden tidak terjadi perubahan. Sebelum dilakukan intervensi, nilai MAP 

responden rata-rata adalah 111,67 mmHg. Setelah 1 minggu dilakukan intervensi 

getuk herbal daun mahkota dewa, terjadi penurunan nilai MAP responden dengan 

rata-rata 103,67 mmHg. Terjadi penurunan MAP sebelum dan sesudah intervensi 

dengan selisih 8,00 mmHg. Perbedaan tersebut diperjelas dengan uji paired t-test 

yang menghasilkan p kurang dari α (α ≤ 0,05) yaitu p = 0,000 yang bermakna bahwa 

terdapat perbedaan signifikan MAP antara pengukuran sebelum dengan 

pengukuran sesudah intervensi getuk herbal daun mahkota dewa. 
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Hasil interpretasi tabel 5.11 didapatkan tidak ada pengaruh pemberian 

intervensi getuk hebal daun mahkota dewa terhadap penurunan MAP pada 

kelompok perlakuan B. 

 

5.2.12 Hasil observasi MAP kelompok perlakuan C sebelum dan sesudah 

mendapatkan intervensi getuk herbal buah dan daun mahkota dewa 

 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan MAP pada kelompok perlakuan C 

setelah diberikan intervensi getuk herbal buah dan daun mahkota dewa selama 1 

minggu yang dapat dilihat pada tabel 5.12. 

Tabel 5.12 Hasil observasi MAP kelompok perlakuan C sebelum dan sesudah 

mendapatkan intervensi getuk herbal buah dan daun mahkota dewa 

Nilai MAP (mmHg) 

Kode Perlakuan C 

Responden Pre Post ∆ 

21 106.6667 96.66667 10 

22 126.6667 116.6667 10 

23 96.66667 96.66667 0 

24 120 110 10 

25 106.6667 96.66667 10 

26 116.6667 106.6667 10 

27 126.6667 113.3333 13.33333 

28 116.6667 106.6667 10 

29 96.66667 96.66667 0 

30 103.3333 93.33333 10 

Mean 111.666667 103.333333  

SD 11.2491426 8.3147942  

 Paired t-test  

 p= 0,000  < α= 0,05  

 

Berdasarkan tabel 5.12, dari 10 responden kelompok perlakuan C sebagian 

besar lansia sebanyak 80% mengalami penurunan MAP. 7 responden mengalami 

penurunan MAP sebesar 10 mmHg, 1 responden mengalami penurunan MAP 

sebesar 13,33 mmHg, dan 2 responden tidak mengalami perubahan. Sebelum 

dilakukan intervensi, nilai MAP responden rata-rata adalah 111,67 mmHg. Setelah 
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1 minggu dilakukan intervensi getuk herbal buah dan daun mahkota dewa, terjadi 

penurunan nilai MAP responden dengan rata-rata 103,67 mmHg. Terjadi penurunan 

MAP sebelum dan sesudah intervensi dengan selisih 8,33 mmHg. Perbedaan 

tersebut diperjelas dengan uji paired t-test yang menghasilkan p kurang dari α (α ≤ 

0,05) yaitu p = 0,000 yang bermakna bahwa terdapat perbedaan signifikan MAP 

antara pengukuran sebelum dengan pengukuran sesudah intervensi getuk herbal 

buah dan daun mahkota dewa. 

Hasil interpretasi tabel 5.12 didapatkan ada pengaruh pemberian intervensi 

getuk hebal buah dan daun mahkota dewa terhadap penurunan MAP pada kelompok 

perlakuan C. 

 

5.2.13 Hasil observasi MAP kelompok kontrol sebelum dan sesudah 

mendapatkan getuk tanpa campuran mahkota dewa 
 

Hasil penelitian menunjukkan perubahan MAP pada kelompok kontrol 

setelah diberikan getuk tanpa campuran mahkota dewa selama 1 minggu yang dapat 

dilihat pada tabel 5.13. 
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Tabel 5.13 Hasil observasi MAP kelompok kontrol sebelum dan sesudah 

mendapatkan getuk tanpa campuran mahkota dewa 

Nilai MAP (mmHg) 

Kode Kontrol 

Responden Pre Post ∆ 

31 116.6667 116.6667 0 

32 96.66667 103.3333 -6.66667 

33 116.6667 116.6667 0 

34 126.6667 126.6667 0 

35 120 120 0 

36 103.3333 100 3.333333 

37 130 126.6667 3.333333 

38 116.6667 116.6667 0 

39 113.3333 113.3333 0 

40 106.6667 106.6667 0 

Mean 114.666667 114.666667  

SD 10.2077192 9.0540217  

 Paired t-test  

 p= 1,000  > α= 0,05  

 

Berdasarkan tabel 5.13, dari 10 responden kelompok kontrol terdapat 2 

responden yang mengalami penurunan MAP sebesar 3,33 mmHg dan terdapat 1 

responden yang mengalami peningkatan MAP sebesar 6,67 mmHg. Dari hasil pre-

test didapatkan MAP rerata responden kelompok kontrol adalah 114,67 mmHg. 

Setalah 1 minggu dilakukan intervensi pembanding berupa getuk, rerata MAP 

responden menjadi 114,67 mmHg. Tidak terjadi penurunan maupun peningkatan 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi pembanding tersebut. Hasil uji Paired T-

Test didapatkan nilai p lebih dari α (α ≥ 0,05) yaitu p= 1,000 yang bermakna bahwa 

tidak terdapat perubahan signifikan tekanan darah sistolik antara pengukuran 

sebelum dengan pengukuran sesudah intervensi getuk pada kelompok kontrol. 

Hasil interpretasi tabel 5.13 didapatkan tidak ada pengaruh pemberian getuk 

tanpa campuran mahkota dewa terhadap perubahan MAP pada kelompok kontrol. 
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5.2.14 Selisih rerata tekanan darah antar kelompok setelah intervensi  

Selisih rerata tekanan darah sistolik, diastolik, dan MAP setelah intervensi 

selama 7 hari menggunakan uji Anova dapat dilihat dengan tabel 5.14. 

Tabel 5.14 Perbedaan rerata tekanan darah setelah intervensi selama 7 hari antar 

kelompok intervensi di UPT PSTW Blitar dan Tulungagung pada 01 

Desember – 19 Desember 2018 (n=40).  

 

Variabel Mean Selisih P Value 

Tekanan Sistolik  

Kelompok Perlakuan A 11 0.011 

Kelompok Perlakuan B 8  

Kelompok Perlakuan C 9  

Kelompok kontrol 0  

Tekanan Diastolik   

Kelompok Perlakuan A 10 0.014 

Kelompok Perlakuan B 8  

Kelompok Perlakuan C 8  

Kelompok kontrol 0  

MAP   

Kelompok Perlakuan A 10.33 0.011 

Kelompok Perlakuan B 8.00  

Kelompok Perlakuan C 8.33  

Kelompok kontrol 0  

̽Signifikan α ≤ 0,05   

 

Berdasarkan tabel 5.14, uji Anova didapatkan bahwa selisih rata-rata penurunan 

tekanan sistolik pada kelompok perlakuan A sebesar 11 mmHg, lebih besar dari 

kelompok perlakuan C yaitu sebesar 9 mmHg, kelompok perlakuan B sebesar 8 

mmHg dan kelompok perlakuan D sebesar 0 mmHg. Adapun nilai p value ≤ 0.05 

yaitu sebesar 0.011, sehingga H₁ diterima atau ada perbedaan yang signifikan 

tekanan darah sistolik antara 4 kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok 

perlakuan A atau getuk herbal buah mahkota dewa lebih efektif dari kelompok 

perlakuan B, C, dan kelompok kontrol terhadap penurunan tekanan darah sistolik. 

Perbandingan nilai tekanan diastolik berdasarkan uji Anova didapatkan bahwa 

selisih rata-rata penurunan tekanan darah diastolik pada kelompok perlakuan A 
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sebesar 10 mmHg, lebih besar dari kelompok perlakuan B dan C yaitu sebesar 8 

mmHg, serta kelompok perlakuan D sebesar 0 mmHg. Adapun nilai p value ≤ 0.05 

yaitu sebesar 0.014, sehingga H₁ diterima atau ada perbedaan yang signifikan 

tekanan darah diastolik antara 4 kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kelompok perlakuan A atau getuk herbal buah mahkota dewa lebih efektif dari 

kelompok perlakuan B, C, dan kelompok kontrol terhadap penurunan tekanan darah 

diastolik. 

Perbandingan nilai MAP berdasarkan uji Anova didapatkan bahwa selisih rata-

rata penurunan MAP pada kelompok perlakuan A sebesar 10.33 mmHg, lebih besar 

dari kelompok perlakuan C sebesar 8.33 mmHg, kelompok perlakuan C yaitu 

sebesar 8 mmHg, serta kelompok perlakuan D sebesar 0 mmHg. Adapun nilai p 

value ≤ 0.05 yaitu sebesar 0.011, sehingga H₁ diterima atau ada perbedaan yang 

signifikan penurunan MAP antara 4 kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kelompok perlakuan A atau getuk herbal buah mahkota dewa lebih efektif dari 

kelompok perlakuan B, C, dan kelompok kontrol terhadap penurunan MAP. 
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5.3 Pembahasan 

Secara umum dari hasil penelitian didapatkan bawa ada pengaruh getuk herbal 

mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. 

Namun penelitian ini memiliki hasil yang cukup bervariatif dalam setiap 

variabelnya, sehingga perlu dilakukan pembahasan mengapa hal tersebut dapat 

terjadi. 

5.3.1 Analisis tekanan darah sebelum intervensi getuk herbal mahkota dewa 

pada kelompok perlakuan dan kontrol. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden pada kelompok perlakuan 

dan kontrol mengalami hipertensi stadium 1 sebanyak 20 responden dan hipertensi 

stadium 2 sebanyak 20 responden. Peningkatan tekanan darah terjadi dipengaruhi 

oleh usia yang berada pada rentang 60-90 tahun, kurang aktivitas fisik, dan tidak 

rutin minum obat. 

Menurut teori konsekuensi fungsional yang dikembangkan oleh Miller 

(2012), kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh perubahan terkait usia dan faktor 

risiko. Seiring betambahnya usia, muncul perubahan fisik dan fungsinya yang tak 

terelakkan, progresif seiring waktu dan ireversibel. Sedangkan faktor risiko 

termasuk gaya hidup, sistem pendukung, lingkungan, keadaan psikososial, dan 

sikap berdasarkan kurangnya pengetahuan. Kombinasi kedua ini dapat 

menyebabkan timbulnya konsekuensi fungsional yang negatif. Konsekuensi 

fungsional yang negatif adalah semua bentuk gangguan yang mempengaruhi 

kualitas hidup lansia. Peran perawat dalam hal ini bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan lansia dengan memperhatikan dua komponen, yaitu perubahan terkait 

usia dan faktor risiko. Bentuk intervensi ini salah satunya dengan terapi 

komplementer. Adapun terapi komplementer yang dilakukan dalam penelitian ini 
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berupa getuk herbal mahkota dewa, sehingga dapat merubah konsekuensi 

fungsional negatif menjadi konsekuensi fungsional positif.   

 

5.3.2 Analisis tekanan darah sesudah intervensi getuk herbal mahkota dewa 

pada kelompok perlakuan 

 

Pada uji tunggal pre-post test pemberian getuk herbal buah mahkota dewa 

pada kelompok A selama 7 hari berturut-turut dapat menurunkan tekanan darah 

sistolik rata-rata dari 163 mmHg menjadi 152 mmHg dengan selisih 11 mmHg, 

penurunan rata-rata tekanan darah diastolik dari 89 mmHg menjadi 79 mmHg 

dengan selisih 10 mmHg, dan penurunan rata-rata MAP dari 113,67 mmHg menjadi 

103,33 mmHg dengan selisih 10,33 mmHg. Pada kelompok perlakuan B dengan 

pemberian getuk herbal daun mahkota dewa selama 7 hari berturut-turut dapat 

menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata dari 165 mmHg menjadi 157 mmHg 

dengan selisih 8 mmHg, penurunan rata-rata tekanan darah diastolik dari 85 mmHg 

menjadi 77 mmHg dengan selisih 8 mmHg, dan penurunan rata-rata MAP dari 

111,67 mmHg menjadi 103,67 mmHg dengan selisih 10 mmHg. Pada kelompok 

perlakuan C dengan pemberian getuk herbal buah dan daun mahkota dewa selama 

7 hari berturut-turut dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata dari 165 

mmHg menjadi 156 mmHg dengan selisih 9 mmHg. Penurunan rata-rata tekanan 

darah diastolik dari 85 mmHg menjadi 77 mmHg dengan selisih 8 mmHg, dan 

penurunan rata-rata MAP dari 111,67 mmHg menjadi 103.33 mmHg dengan selisih 

8,33 mmHg. Sedangkan pada kelompok kontrol dengan pemberian getuk tanpa 

campuran mahkota dewa selama 7 hari berturut-turut, nilai rata-rata sistolik, 

diastolik, dan MAP tidak terdapat perubahan. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian Sudewa et al. (2014) yang menyatakan 

terdapat pengaruh mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah pada penderita 

hipertensi. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam buah dan daun mahkota 

dewa diantaranya alkaloid, flavonoid, polifenol, dan saponin (Maharani, 2016). 

Senyawa flavonoid dapat menurunkan systemic vascular resistance (SVR) karena 

menyebabkan vasodilatasi dan mempengaruhi kerja angiotensin converting enzyme 

(ACE) yang mampu menghambat terjadinya perubahan angiotensin I menjadi 

angiotensin II. Efek vasodilatasi dan inhibitor ACE dapat menurunkan tekanan 

darah (Junaedi et al., 2013). Alkaloid berfungsi sama dengan obat-obatan β-blocker 

mempunyai khasiat inotropik negatif dan kronotropik negatif terhadap jantung. 

Akibatnya adalah penurunan curah jantung, turunnya denyut jantung dan 

kurangnya kekuatan kontraksi dari miokardium. Resistensi perifer terkadang naik, 

terkadang juga tetap. Pengurangan cardiac output yang kronik menyebabkan 

resistensi perifer menurun. Hal tersebut menyebabkan penurunan tekanan darah 

(Apriyati, 2008 dalam Mantong, 2017). Menurut De Souza et al. (2004) dalam 

Mantong (2017), Saponin memiliki khasiat diuretik dengan menurunkan volume 

plasma dengan cara mengeluarkan air dan elektrolit terutama natrium, sehingga 

pada akhirnya cardiac output menurun. 

Berdasarkan tabel 5.14 didapatkan hasil perbedaan selisih rata-rata 4 

kelompok. Kelompok perlakuan A atau pemberian getuk herbal buah mahkota 

dewa paling efektif dibandingkan kelompok lain dengan p value =  0,011 pada 

sistolik, p value = 0,014 pada diatolik, dan p value = 0,011 pada MAP. Seluruh 

responden Kelompok A (100%) mengalami penurunan tekanan darah sistolik 

dengan selisih rata-rata penurunan 11 mmHg. Hampir seluruhnya responden A 
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(90%) mengalami penurunan tekanan darah diastolik dengan selisih rata-rata 

penurunan 10 mmHg. Seluruh responden Kelompok A (100%) mengalami 

penurunan MAP dengan selisih rata-rata penurunan sebesar 10.33 mmHg. Adapun 

efek langsung penurunan tekanan darah dapat dilihat 1 jam setelah pemberian getuk 

herbal mahkota dewa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Daud et al. (2016) yang 

menyatakan bahwa ekstrak buah metanol Phaleria macrocarpa (mahkota dewa) 

menunjukkan aktivitas anti-hipertensi. Selain itu penelitian Sudewa et al. (2014) 

dan Baradero et al. (2008) menyatakan bahwa hasil uji statistik pengukuran tekanan 

darah sebelum dan sesudah diberikan terapi air rebusan buah mahkota dewa pada 

kelompok intervensi diperoleh signifikansi sebesar 0.000. Efek langsung penurunan 

dapat dilihat 1 jam setelah pemberian buah mahkota dewa. Besarnya penurunan 

tekanan darah selama pemberian buah mahkota dewa bervariasi, tergantung dari 

respon masing-masing responden (Sudewa et al., 2014). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soeksmanto, Hapsari, & 

Simanjuntak (2007), berdasarkan hasil analisis pengujian antioksidan dari bagian 

tanaman mahkota dewa, nilai inhibisi pada (100 ppm) ekstrak etanol pada buah tua 

mahkota dewa yaitu 83,08% dan nilai inhibisi pada (100 ppm) ekstrak metanol pada 

buah tua mahkota dewa yaitu 79,03%. Sedangkan nilai inhibisi pada (100 ppm) 

ekstrak etanol pada daun mahkota dewa yaitu 43,69% dan nilai inhibisi pada (100 

ppm) ekstrak metanol pada daun mahkota dewa yaitu 38,46%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa daya inhibisi buah mahkota dewa lebih tinggi dari daun yang 

disebabkan karena komposisi flavonoid buah lebih tinggi daripada daun. Semakin 

tinggi kadar flavonoid, maka potensi antioksidannya semakin tinggi. Menurut 

Junaedi et al. (2013), senyawa flavonoid dapat menurunkan systemic vascular 
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resistance (SVR) karena menyebabkan vasodilatasi dan mempengaruhi kerja 

angiotensin converting enzyme (ACE) yang mampu menghambat terjadinya 

perubahan angiotensin I menjadi angiotensin II. Efek vasodilatasi dan inhibitor 

ACE dapat menurunkan tekanan darah. 

Berdasarkan fakta dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa intervensi 

dengan getuk herbal buah mahkota dewa lebih efektif daripada dengan daun atau 

campuran buah dan daun mahkota dewa. Hal tersebut dapat terjadi karena 

kandungan flavonoid buah mahkota dewa lebih tinggi daripada daun mahkota 

dewa. Sedangkan pemberian intervensi dengan mencampurkan buah dan daun 

mahkota dewa juga dapat menurunkan tekanan darah, akan tetapi tidak seefektif 

pemberian buah mahkota dewa. Sebab kandungan flavonoid dari pencampuran 

buah dan daun tersebut apabila diakumulasikan jumlahnya lebih rendah dari 

kandungan yang ada di dalam buah mahkota dewa. Karena salah satu manfaat 

flavonoid adalah dapat melunakkan/ melenturkan pembuluh darah, sehingga 

intervensi dengan buah mahkota dewa paling efektif dibandingkan dengan daun 

atau campuran buah dan daun mahkota dewa. 

Responden kode R8 memiliki tingkat penurunan tekanan sistolik dan diastolik 

tertinggi yaitu 20 mmHg setelah diberikan getuk herbal buah mahkota dewa selama 

7 hari. Hal tersebut terjadi dikarenakan responden R8 merupakan responden paling 

muda pada kelompok tersebut serta rutin dalam melakukan aktivitas fisik. Selain 

itu kode R37 juga memiliki tingkat penurunan tekanan sistolik tertinggi dalam 

kelompok perlakuan C yaitu 20 mmHg. Meskipun responden R37 bukan yang 

termuda dikelompoknya namun rutin dalam melakukan aktivitas fisik. Sedangkan 

pada responden R17, R18, R23, dan R29 tidak terjadi perubahan pada tekanan darah 
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setelah 7 hari diberikan getuk herbal mahkota dewa. Penyebabnya karena 

responden-responden tersebut termasuk yang paling tua, kurang dalam aktivitas 

fisik, dan tidak rutin atau tidak mengkonsumsi obat antihipertensi. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian Yang (2016), yang menyatakan bahwa Semakin tua 

seseorang maka semakin besar risiko terserang hipertensi. Hal tersebut terjadi 

karena pada usia tersebut arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku 

karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh darah 

yang sempit dari pada biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan darah (Perry & 

Potter, 2012). Adapun kurang melakukan aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko 

terserang penyakit hipertensi. Orang yang tidak aktif cenderung memiliki frekuensi 

denyut jantung lebih tinggi sehingga otot harus bekerja lebih keras pada saat 

kontraksi (Junaedi et al., 2013). Menurut (Noorhidayah, 2016), terdapat hubungan 

yang bermakna antara kepatuhan minum obat hipertensi terhadap tekanan darah 

sistolik dan diastolik pasien hipertensi dengan hasil p value = 0,001 (<0,05). 

Berdasarkan fakta dan teori di atas, peneliti berpendapat bahwa terjadinya 

hipertensi disebabkan oleh faktor usia, kurang aktivitas fisik, dan tidak rutin atau 

tidak mengkonsumsi obat hipertensi. Pada usia lanjut secara fisiologis fungsi tubuh 

menurun, termasuk fungsi pembuluh darah dan kekuatan otot. Gaya hidup yang 

kurang aktivitas fisik merupakan salah satu faktor terjadinya hipertensi. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi kurang aktivitas responden adalah menurunnya 

kekuatan otot. Sebagian besar responden hanya duduk-duduk di tempat tidur atau 

ruang sekitar wisma dan ketika diadakan senam pagi secara rutin 2 minggu sekali, 

sebagian responden tidak mengikutinya. Peningkatan tekanan darah juga 

dipegaruhi oleh elastisitas pembuluh darah pada lansia yang mengalami penurunan 
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karena adanya arterosklerosis. Perubahan elastisitas ini membuat tekanan darah 

sistolik meningkat. Selain itu, tidak patuh minum obat juga merupakan faktor 

hipertensi tidak teratasi. Meskipun setiap seminggu sekali diadakan pemeriksaan 

rutin dan diberikan obat untuk diminum rutin sehari sekali, namun sebagian lansia 

tidak mengkonsumsinya dengan rutin. Lansia lebih memilih mengkonsumsi apabila 

terjadi gejala seperti pusing atau tengkuk sakit, dengan alasan takut dengan efek 

samping seperti penurunan pendengaran, lemas, ataupun sakit ginjal. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di UPTD PSTW Blitar di 

Tulungagung pada tanggal 1 – 10 Desember 2018 dan di UPTD PSTW Blitar pada 

tanggal 12 – 20 Desember 2018, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Seluruh responden kelompok perlakuan A mengalami penurunan tekanan darah 

sistolik. Hampir seluruh responden kelompok perlakuan B dan C mengalami 

penurunan tekanan darah sistolik. Hampir seluruh responden kelompok kontrol 

tidak mengalami perubahan tekanan darah sistolik. 

2. Seluruh responden kelompok perlakuan A mengalami penurunan tekanan darah 

diastolik. Hampir seluruh responden kelompok perlakuan B dan C mengalami 

penurunan tekanan darah diastolik. Hampir seluruh responden kelompok kontrol 

tidak mengalami perubahan tekanan darah diastolik. 

3. Seluruh responden kelompok perlakuan A dan C mengalami penurunan MAP. 

Hampir seluruh responden kelompok perlakuan B mengalami penurunan MAP. 

Hampir seluruh responden kelompok kontrol tidak mengalami perubahan 

tekanan darah sistolik. 

4. Pemberian intervensi getuk herbal mahkota dewa berpengaruh terhadap 

penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi. 
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6.2 Saran 

1. Bagi Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) 

Pihak PSTW diharapkan dapat membuat program kerja untuk 

meningkatkan upaya penanganan hipertensi pada lansia dengan upaya 

komplementer atau alternatif. 

2. Bagi Profesi 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh getuk herbal mahkota 

dewa terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi, 

sehingga disarankan bagi perawat komunitas khususnya untuk memberikan 

intervensi getuk herbal mahkota dewa sebagai terapi pendamping farmakologi 

bagi lansia dengan hipertensi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pada penelitian ini intervensi dilakukan dengan dosis 15 gram mahkota 

dewa dari 500 gram singkong selama 7 hari. Untuk penelitian lain dapat 

diberikan dosis berbeda atau jangka waktu yang berbeda untuk mengetahui 

efeknya pada lansia dengan hipertensi. 
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Lampiran 1 

 

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 2 

Keterangan Lolos Uji Etik 
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Lampiran 3 

Standar Prosedur Operasional (SPO) 

Pemeriksaan Tekanan Darah dan Mean Arterial Pressure 

 

1. Pengertian 

Pemeriksaan tekanan darah adalah pemeriksaan menggunakan 

sphygmomanometer aneroid dengan cara palpasi dan auskultasi. Sedangkan 

pemeriksaan mean arterial pressure (MAP) adalah pemeriksaan tekanan arteri 

rata-rata selama satu siklus denyutan jantung yang didapatkan dari pengukuran 

tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. 

2. Tujuan 

Tujuan pemeriksaan adalah mengetahui tekanan sistolik, diastolik, dan MAP. 

3. Alat 

1) Lembar observasi 

2) Alat tulis 

3) sphygmomanometer aneroid 

4) manset 

5) stetoskop 

4. Cara pemeriksaan  

Pemeriksaan tekanan sistolik dan diastolik 

1) Peneliti mengatur posisi responden 

2) Pastikan responden duduk dengan nyaman dan tunggu 10 menit untuk 

relaksasi 

3) Peneliti meletakkan lengan lansia yang hendak diukur pada posisi terlentang 
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4) Peneliti memasang manometer pada lengan kiri atas, sekitar 3 cm di atas 

fossa cubitti. Jangan terlalu ketat atau terlalu longgar. 

5) Peneliti menentukan denyut nadi arteri radialis (nadi pada siku bagian 

dalam) dextra/sinistra dengan jari tangan. 

6) Peneliti memompa balon udara manset sampai denyut nadi arteri radialis 

tidak teraba. 

7) Pompa terus sampai manometer setinggi 20 mmHg lebih tinggi dari titik 

radialis tidak teraba. 

8) Peneliti meletakkan diafragma stetoskop di atas arteri brakhialis dan 

mendengarakan denyutan nadi. 

9) Peneliti mengempeskan balon udara manset secara perlahan dan 

berkesinambungan dengan memutar sekrup pada pompa udara berlawanan 

arah jarum jam. 

10) Peneliti mencatat mmHg manometer saat pertama kali denyut nadi 

terdengar. Nilai ini menunjukkan tekanan sistolik. 

11) Catat mmHg denyut nadi yang terakhir terdengar, nilai ini menunjukkan 

tekanan diastolik. 

12) Catat hasil pemeriksaan pada lembar observasi. 

 

Pemeriksaan Mean Arterial Pressure (MAP) 

Menggunakan hasil pemeriksaan tekanan sistolik dan diastolik, dengan rumus: 

MAP = 
sistolik + 2 diastolik

3
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Lampiran 4 

 

Standar Prosedur Operasional (SPO) 

Pemberian Getuk Herbal Mahkota Dewa 

(Getuk Dicampurkan dengan Daun Mahkota Dewa) 

 

Definisi 

Getuk herbal mahkota dewa merupakan kombinasi intervensi yang terdiri dari 

getuk yang dicampur dengan air rebusan daun mahkota dewa. 

Tujuan  

Menurunkan tekanan darah 

No. Kegiatan 

1. Persiapan 

1. Alat dan Bahan 

1) 500 gram singkong  

2) 15 gram daun mahkota dewa 

3) 15 gram gula pasir 

4) 200 gram kelapa parut 

5) 2 lembar daun pandan dan 4 lembar daun suji (pewarna hijau) 

6) 170 ml air 

7) Panci dari bahan dasar tanah liat 

8) Wadah dari bahan dasar kaca 

2. Responden/ Lansia 

1) Lansia diberikan penjelasan mengenai tujuan pemberian getuk 

herbal mahkota dewa 

2) Lansia sudah makan sebelum mendapatkan intervensi 

3) Lansia diperiksa tekanan darahnya sebelum mendapatkan 

intervensi 

2. Pembuatan getuk herbal mahkota dewa 

1. Kupas singkong, cuci sampai bersih dan potong-potong singkong 

tersebut. Kemudian rendam pada air bersih selama 1 hari. 

2. Cuci daun mahkota dewa sampai bersih, jemur di bawah sinar 

matahari sampai kering.  

3. Buat pewarna makanan dengan cara cuci daun pandan dan suji, 

potong kecil-kecil, tambahkan 50 cc air, dan blender sampai halus. 

kemudian simpan dalam wadah yang tertutup dan simpan dalam 

kulkas.  

4. Kukus singkong sampai singkong benar-benar empuk/ lunak.  

5. Tumbuk atau haluskan singkong yang telah dikukus selagi panas 
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6. Rebus mahkota dewa kering dengan 120 ml air hingga air tersisa 60 

ml 

7. Masukkan gula ke dalam rebusan mahkota dewa. Kemudian aduk 

sampai merata. 

8. Tuangkan campuran air rebusan mahkota dewa dan gula tersebut ke 

dalam singkong yang sudah dihaluskan. Aduk sampai merata. 

9. Tambahkan pewarna makanan yang sudah disiapkan sebelumnya, 

kemudian aduk sampai merata.  

10. Siapkan alat khusus untuk menggulung getuk lindri. Lalu giling 

adonan dengan menggunakan gilingan getuk lindri tersebut. 

11. Gulung dan potong getuk menjadi 10 potongan 

12. Taburkan parutan kelapa di atas potongan getuk. 

Pemberian pada responden 

1. Getuk herbal mahkota dewa yang telah siap kemudian dilakukan uji 

organoleptik. Setelah itu, diberikan pada lansia dengan 

mendistribusikan langsung kepada lansia yang ditunjuk sebagai 

responden 

2. Getuk herbal mahkota dewa diberikan pada pertengahan/ antara 

makan siang dan makan malam (± jam 15.00) 

3. Pastikan responden menghabiskan 50 gram getuk herbal mahkota 

dewa yang diberikan. 

4. Isi lembar observasi kepatuhan lansia setelah selesai pemberian 

3. Terminasi dan evaluasi 

Dalam evaluasi, lansia diperiksa tekanan darahnya setelah 30 menit selama 

2 jam setelah mengonsumsi getuk herbal mahkota dewa. Tujuannya untuk 

untuk mengantisipasi terjadinya hipotensi dan mencatat berapa lama 

intervensi tersebut berpengaruh dalam penurunan tekanan darah. 
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Standar Prosedur Operasional (SPO) 

Pemberian Getuk Herbal Mahkota Dewa 

(Getuk Dicampurkan dengan Buah Mahkota Dewa) 

 

Definisi 

Getuk herbal mahkota dewa merupakan kombinasi intervensi yang terdiri dari 

getuk yang dicampur dengan air rebusan buah mahkota dewa. 

Tujuan  

Menurunkan tekanan darah 

No. Kegiatan 

1. Persiapan 

1. Alat dan Bahan 

1) 500 gram singkong  

2) 15 gram buah mahkota dewa 

3) 15 gram gula pasir 

4) 200 gram kelapa parut 

5) 2 lembar daun jati (pewarna merah) 

6) 220 ml air 

7) Panci dari bahan dasar tanah liat 

8) Wadah dari bahan dasar kaca 

2. Responden/ Lansia 

1) Lansia diberikan penjelasan mengenai tujuan pemberian getuk 

herbal mahkota dewa 

2) Lansia sudah makan sebelum mendapatkan intervensi 

3) Lansia diperiksa tekanan darahnya sebelum mendapatkan 

intervensi 

2. Pembuatan getuk herbal mahkota dewa 

1. Kupas singkong, cuci sampai bersih dan potong-potong singkong 

tersebut. Kemudian rendam pada air bersih selama 1 hari. 

2. Hilangkan biji dan Cuci buah mahkota dewa sampai bersih, jemur 

di bawah sinar matahari sampai kering.  

3. Buat pewarna makanan dengan cara cuci daun jati, potong kecil-

kecil, tambahkan 100 cc air, rebus hingga air tersisa 50 cc dan air 

berubah warna merah. Kemudian simpan dalam wadah yang 

tertutup dan simpan dalam kulkas. 

4. Kukus singkong sampai singkong benar-benar empuk/ lunak.  

5. Tumbuk atau haluskan singkong yang telah dikukus selagi panas 

6. Rebus mahkota dewa kering dengan 120 ml air hingga air tersisa 60 

ml 
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7. Masukkan gula ke dalam rebusan mahkota dewa. Kemudian aduk 

sampai merata. 

8. Tuangkan campuran air rebusan mahkota dewa dan gula tersebut ke 

dalam singkong yang sudah dihaluskan. Aduk sampai merata. 

9. Tambahkan pewarna makanan yang sudah disiapkan sebelumnya, 

kemudian aduk sampai merata.  

10. Siapkan alat khusus untuk menggulung getuk lindri. Lalu giling 

adonan dengan menggunakan gilingan getuk lindri tersebut. 

11. Gulung dan potong getuk menjadi 10 potongan 

12. Taburkan parutan kelapa di atas potongan getuk. 

Pemberian pada responden 

1. Getuk herbal mahkota dewa yang telah siap kemudian dilakukan uji 

organoleptik. Setelah itu, diberikan pada lansia dengan 

mendistribusikan langsung kepada lansia yang ditunjuk sebagai 

responden 

2. Getuk herbal mahkota dewa diberikan pada pertengahan/ antara 

makan siang dan makan malam (± jam 15.00) 

3. Pastikan responden menghabiskan 50 gram getuk herbal mahkota 

dewa yang diberikan. 

4. Isi lembar observasi kepatuhan lansia setelah selesai pemberian 

3. Terminasi dan evaluasi 

Dalam evaluasi, lansia diperiksa tekanan darahnya setelah 30 menit selama 

2 jam setelah mengonsumsi getuk herbal mahkota dewa. Tujuannya untuk 

untuk mengantisipasi terjadinya hipotensi dan mencatat berapa lama 

intervensi tersebut berpengaruh dalam penurunan tekanan darah. 
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Standar Prosedur Operasional (SPO) 

Pemberian Getuk Herbal Mahkota Dewa 

(Getuk Dicampurkan dengan Daun dan Buah Mahkota Dewa) 

 

Definisi 

Getuk herbal mahkota dewa merupakan kombinasi intervensi yang terdiri dari 

getuk yang dicampur dengan air rebusan daun dan buah mahkota dewa. 

Tujuan  

Menurunkan tekanan darah 

No. Kegiatan 

1. Persiapan 

1. Alat dan Bahan 

1) 500 gram singkong  

2) 7,5 gram daun mahkota dewa 

3) 7,5 gram buah mahkota dewa 

4) 150 gram gula pasir 

5) 200 gram kelapa parut 

6) 100 gram kunyit (pewarna kuning) 

7) 170 ml air 

8) Panci dari bahan dasar tanah liat 

9) Wadah dari bahan dasar kaca 

2. Responden/ Lansia 

1) Lansia diberikan penjelasan mengenai tujuan pemberian getuk 

herbal mahkota dewa 

2) Lansia sudah makan sebelum mendapatkan intervensi 

3) Lansia diperiksa tekanan darahnya sebelum mendapatkan 

intervensi 

2. Pembuatan getuk herbal mahkota dewa 

1. Kupas singkong, cuci sampai bersih dan potong-potong singkong 

tersebut. Kemudian rendam pada air bersih selama 1 hari. 

2. Cuci daun dan buah (tanpa biji) mahkota dewa sampai bersih, jemur 

di bawah sinar matahari sampai kering.  

3. Buat pewarna makanan dengan cara kupas dan cuci kunyi, parut, 

kemudian peras dengan 50 cc air. Kemudian simpan dalam wadah 

yang tertutup dan simpan dalam kulkas. 

4. Kukus singkong sampai singkong benar-benar empuk/ lunak.  

5. Tumbuk atau haluskan singkong yang telah dikukus selagi panas 

6. Rebus mahkota dewa kering dengan 120 ml air hingga air tersisa 60 

ml 
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7. Masukkan gula ke dalam rebusan mahkota dewa. Kemudian aduk 

sampai merata. 

8. Tuangkan campuran air rebusan mahkota dewa dan gula tersebut ke 

dalam singkong yang sudah dihaluskan. Aduk sampai merata. 

9. Tambahkan pewarna makanan yang sudah disiapkan sebelumnya, 

kemudian aduk sampai merata.  

10. Siapkan alat khusus untuk menggulung getuk lindri. Lalu giling 

adonan dengan menggunakan gilingan getuk lindri tersebut. 

11. Gulung dan potong getuk menjadi 10 potongan 

12. Taburkan parutan kelapa di atas potongan getuk. 

Pemberian pada responden 

1. Getuk herbal mahkota dewa yang telah siap kemudian dilakukan uji 

organoleptik. Setelah itu, diberikan pada lansia dengan 

mendistribusikan langsung kepada lansia yang ditunjuk sebagai 

responden 

2. Getuk herbal mahkota dewa diberikan pada pertengahan/ antara 

makan siang dan makan malam (± jam 15.00) 

3. Pastikan responden menghabiskan 50 gram getuk herbal mahkota 

dewa yang diberikan. 

4. Isi lembar observasi kepatuhan lansia setelah selesai pemberian 

3. Terminasi dan evaluasi 

Dalam evaluasi, lansia diperiksa tekanan darahnya setelah 30 menit selama 

2 jam setelah mengonsumsi getuk herbal mahkota dewa. Tujuannya untuk 

untuk mengantisipasi terjadinya hipotensi dan mencatat berapa lama 

intervensi tersebut berpengaruh dalam penurunan tekanan darah. 
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Standar Prosedur Operasional (SPO) 

Pemberian Getuk 

(Untuk Kelompok Kontrol) 

 

Definisi 

Getuk merupakan makanan tradisional berupa olahan singkong dalam bentuk 

kudapan.  

Tujuan  

Sebagai pembanding pemberian getuk herbal mahkota dewa 

No. Kegiatan 

1. Persiapan 

1. Alat dan Bahan 

1) 500 gram singkong  

2) 150 gram gula pasir 

3) 200 gram kelapa parut 

4) 100 gram kunyit (pewarna kuning) 

5) 100 ml air 

6) Panci dari bahan dasar tanah liat 

7) Wadah dari bahan dasar kaca 

2. Responden/ Lansia 

1) Lansia diberikan penjelasan mengenai tujuan pemberian getuk 

herbal mahkota dewa 

2) Lansia sudah makan sebelum mendapatkan intervensi 

3) Lansia diperiksa tekanan darahnya sebelum mendapatkan 

intervensi 

2. Pembuatan getuk herbal mahkota dewa 

1. Kupas singkong, cuci sampai bersih dan potong-potong singkong 

tersebut. Kemudian rendam pada air bersih selama 1 hari. 

2. Buat pewarna makanan dengan cara kupas dan cuci kunyit, parut, 

kemudian peras dengan 50 cc air. Kemudian simpan dalam wadah 

yang tertutup dan simpan dalam kulkas. 

3. Kukus singkong sampai singkong benar-benar empuk/ lunak.  

4. Tumbuk atau haluskan singkong yang telah dikukus selagi panas 

5. Rebus gula dengan 50 ml air, aduk sampai halus. 

6. Tuangkan rebusan gula tersebut ke dalam singkong yang sudah 

dihaluskan. Aduk sampai merata. 

7. Tambahkan pewarna makanan yang sudah disiapkan sebelumnya, 

kemudian aduk sampai merata.  
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8. Siapkan alat khusus untuk menggulung getuk lindri. Lalu giling 

adonan dengan menggunakan gilingan getuk lindri tersebut. 

9. Gulung dan potong getuk menjadi 10 potongan 

10. Taburkan parutan kelapa di atas potongan getuk. 

Pemberian pada responden 

1. Getuk herbal mahkota dewa yang telah siap kemudian dilakukan uji 

organoleptik. Setelah itu, diberikan pada lansia dengan 

mendistribusikan langsung kepada lansia yang ditunjuk sebagai 

responden 

2. Getuk herbal mahkota dewa diberikan pada pertengahan/ antara 

makan siang dan makan malam (± jam 15.00) 

3. Pastikan responden menghabiskan 50 gram getuk 

4. Isi lembar observasi kepatuhan lansia setelah selesai pemberian 

3. Terminasi dan evaluasi 

Dalam evaluasi, lansia diperiksa tekanan darahnya setelah 30 menit selama 

2 jam setelah mengonsumsi getuk. Tujuannya untuk untuk 

membandingkan antara hasil kelompok kontrol dengan kelompok 

perlakuan 
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Lampiran 5 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN 

1. Judul penelitian 

“Pengaruh Getuk Herbal Mahkota Dewa terhadap Penurunan Tekanan Darah 

pada Lansia Hipertensi di UPT PSTW (di Blitar dan Tulungagung)” 

2. Tujuan 

1) Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh getuk herbal mahkota dewa terhadap penurunan 

tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di UPT PSTW (di Blitar dan  

Tulungagung). 

2) Tujuan Khusus 

(1) Mengidentifikasi karakteristik lansia dengan hipertensi di UPT PSTW 

(di Blitar dan  Tulungagung). 

(2) Mengidentifikasi perubahan tekanan sistolik lansia dengan hipertensi  

yang mendapatkan getuk herbal mahkota dewa di UPT PSTW (di Blitar 

dan  Tulungagung). 

(3) Mengidentifikasi perubahan tekanan diastolik lansia dengan hipertensi 

yang mendapatkan getuk herbal mahkota dewa di UPT PSTW (di Blitar 

dan  Tulungagung). 

(4) Mengidentifikasi perubahan MAP lansia dengan hipertensi 

mendapatkan getuk herbal mahkota dewa di UPT PSTW (di Blitar dan  

Tulungagung). 
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(5) Menganalisis pengaruh getuk herbal mahkota dewa terhadap penurunan 

tekanan darah lansia dengan hipertensi di UPT PSTW (di Blitar dan  

Tulungagung). 

3. Perlakuan yng diterapkan pada responden 

Perlakuan yang diterapkan berupa getuk herbal mahkota dewa yaitu  pemberian 

getuk sebanyak 50 gram dicampurkan dengan air rebusan buah mahkota dewa 

sebanyak 15 gram yang diberikan selama 7 hari (1 minggu) pada responden 

kelompok A, pemberian getuk sebanyak 50 gram dicampurkan dengan air 

rebusan daun mahkota dewa sebanyak 15 gram yang diberikan selama 7 hari (1 

minggu) pada responden kelompok B, pemberian getuk sebanyak 50 gram 

dicampurkan air rebusan buah (7,5 gram) dan daun (7,5 gram) yang diberikan 

selama 7 hari (1 minggu) pada responden kelompok C. 

4. Manfaat bagi responden 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mengatasi masalah 

hipertensi pada lansia dengan cara alami dan tanpa efek samping. 

5. Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan keterlibatan responden pada 

penelitian ini karena perlakuan dilaksanakan menurut keadaan responden. 

6. Pernyataan persetujuan sebagai subjek penelitian (informed consent) 

Sebelum dilakukan penelitian, subjek penelitian menandatangani pernyataan 

persetujuan (informed consent) penelitian yang diketahui oleh dua orang saksi. 

Penandatanganan ini didahului dengan penjelasan mengenai jenis penelitian, 

prosedur penelitian serta hak dan kewajiban sebagai responden (subjek 
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penelitian). Penandatanganan surat persetujuan ini bersifat sukarela dan tanpa 

tekanan dari pihak manapun. Jika subjek penelitian menolak penandatanganan 

surat persetujuan maka tidak akan diteruskan sebagai responden penelitian. 

7. Hak untuk mengundurkan diri 

Responden berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa konsekuensi yang 

merugikan responden. 

8. Intensif untuk responden 

Keikutsertaan responden bersifat sukarela, oleh karena itu tidak ada intensif 

berupa uang yang akan diberikan. 

Demikian jabaran penjelasan penelitian saya, atas kesediaan dan bantuannya saya 

ucapkan terimakasih dan apabila membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan 

menghubungi peneliti melalui nomor 081556407595. 

 

Tulungagung,    Desember 2018 

Hormat saya, 

Peneliti 

 

 

(Muhammad Fathur Rizal) 
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Lampiran 6 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Muhammad Fathur Rizal 

NIM : 131711123069 

Adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, akan 

melakukan penelitian dengan judul:  

“Pengaruh Getuk Herbal Mahkota Dewa terhadap Penurunan Tekanan Darah pada 

Lansia Hipertensi di UPT PSTW Blitar (di Blitar dan Tulungagung)”. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh getuk herbal 

mahkota dewa terhadap penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi. Untuk itu, 

saya mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk bersedia menjadi responden. Kesediaan 

Bapak/Ibu adalah sukarela, data penelitian yang diambil dan disajikan bersifat 

rahasia, tanpa menyebutkan nama Bapak/Ibu dan disajikan hanya untuk 

pengembangan ilmu keperawatan. 

 Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu dalam penelitian ini saya ucapkan 

banyak terima kasih. 

 

Tulungagung,    Desember 2018 

Hormat saya, 

 

 

(Muhammad Fathur Rizal) 
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Lampiran 7 

No. Responden: … 

 

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama  : ……………………………………….. 

 Umur  : ……………………………………….. 

Telah mendapatkan keterangan secara jelas dan terperinci mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Getuk Herbal Mahkota Dewa 

terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia Hipertensi di UPT 

PSTW (di Blitar dan  Tulungagung)”  

2. Prosedur penelitian 

Selain itu saya mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

BERSEDIA secara sukarela untuk menjadi responden (subjek) penelitian. 

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa 

adanya tekanan dari pihak siapapun serta dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Tulungagung,    Desember 2018 

 

 

 

 

Peneliti, 

 

 

Muhammad Fathur Rizal 

Responden, 

 

 

_______________________ 

Saksi I, 

 

 

_______________________ 

Saksi II, 

 

 

_______________________ 
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Lampiran 8 

No 

Lembar Observasi Tekanan Darah Kelompok Intervensi dan Kontrol 

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 Hari 8 

Pre Post Test 
Pre 

Post Test 
Pre 

Post Test 
Pre 

Post Test 
Pre 

Post Test 
Pre 

Post Test 
Pre 

Post Test Post Test 

S D 30' 60' 120' 30' 60' 120' 30' 60' 120' 30' 60' 120' 30' 60' 120' 30' 60' 120' 30' 60' 120' S D 

1 160 90 160/90 150/80 150/80 160/90 160/90 150/80 150/80 160/90 160/90 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/90 160/90 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 150 80 

2 180 100 180/100 170/90 170/90 170/100 170/100 170/90 170/90 180/100 180/100 170/90 170/90 180/100 180/100 170/90 170/90 180/90 180/90 170/90 170/90 180/90 180/90 170/90 170/90 170/100 170/100 170/90 170/90 170 90 

3 150 70 150/70 140/70 140/70 150/70 150/70 140/70 140/70 150/70 150/70 140/70 140/70 150/70 150/70 140/70 140/70 150/70 150/70 140/70 140/70 150/70 150/70 140/70 140/70 150/70 150/70 140/70 140/70 140 70 

4 170 90 170/90 160/80 160/80 170/90 170/90 160/80 160/80 170/90 170/90 160/80 160/80 170/90 170/90 160/80 160/80 160/90 160/90 160/80 160/80 170/90 170/90 160/80 160/80 170/80 170/80 160/80 160/80 160 80 

5 160 90 160/90 150/80 150/80 160/90 160/90 150/80 150/80 150/90 150/90 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/90 160/90 150/80 150/80 160/90 160/90 150/80 150/80 160/90 160/90 150/80 150/80 150 80 

6 170 90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/80 160/80 170/90 170/90 160/80 160/80 160/90 160/90 160/90 160/90 160 80 

7 150 80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 140/80 140/80 150/80 150/80 140/80 140/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 140/70 140/70 140 70 

8 160 90 160/90 150/80 150/80 160/90 160/90 150/80 150/80 160/90 160/90 150/80 150/80 160/90 160/90 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 150/80 150/80 140/70 140/70 140 70 

9 160 90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 150/90 150/90 160/80 160/80 150/80 150/80 160/90 160/90 150/80 150/80 160/90 160/90 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 150 80 

10 170 100 170/100 160/90 160/90 170/100 170/100 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 170/100 170/100 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 160 90 

11 150 70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 140/70 140/70 140 70 

12 160 80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/70 150/70 150 70 

13 180 100 180/100 170/100 170/100 180/100 180/100 170/100 170/100 180/100 180/100 170/90 170/90 170/100 170/100 170/90 170/90 180/90 180/90 170/90 170/90 180/90 180/90 170/90 170/90 180/100 180/100 170/90 170/90 170 90 

14 180 90 180/90 170/80 170/80 180/90 180/90 170/80 170/80 180/90 180/90 170/80 170/80 180/90 180/90 170/80 170/80 180/90 180/90 170/80 170/80 180/90 180/90 170/80 170/80 180/90 180/90 170/80 170/80 170 80 

15 170 100 170/100 1600/90 1600/90 170/100 170/100 1600/90 1600/90 170/90 170/90 1600/90 1600/90 170/100 170/100 160/90 160/90 170/100 170/100 160/90 160/90 170/100 170/100 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 160 90 
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No 

Lembar Observasi Tekanan Darah Kelompok Intervensi dan Kontrol 

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 Hari 8 

Pre Post Test 
Pre 

Post Test 
Pre 

Post Test 
Pre 

Post Test 
Pre 

Post Test 
Pre 

Post Test 
Pre 

Post Test Post Test 

S D 30' 60' 120' 30' 60' 120' 30' 60' 120' 30' 60' 120' 30' 60' 120' 30' 60' 120' 30' 60' 120' S D 

16 170 90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/80 160/80 160 80 

17 160 80 160/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/70 150/70 160/80 160/80 160/70 160/70 160 70 

18 150 80 150/90 140/80 140/80 150/90 150/90 140/80 140/80 150/90 150/90 140/80 140/80 150/90 150/90 140/80 140/80 150/90 150/90 140/80 140/80 150/80 150/80 140/70 140/70 150/80 150/80 150/70 150/70 150 70 

19 180 90 180/90 170/90 170/90 180/90 180/90 170/90 170/90 180/90 180/90 170/90 170/90 180/90 180/90 170/90 170/90 180/90 180/90 170/80 170/80 180/90 180/90 170/80 170/80 170/90 170/90 170/80 170/80 170 80 

20 150 70 150/70 140/70 140/70 150/70 150/70 140/70 140/70 150/70 150/70 140/70 140/70 150/70 150/70 140/70 140/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 140/80 140/80 140 70 

21 160 80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/70 150/70 160/80 160/80 150/70 150/70 150 70 

22 180 100 180/100 170/90 170/90 180/100 180/100 170/90 170/90 180/100 180/100 170/90 170/90 180/100 180/100 170/90 170/90 170/100 170/100 170/90 170/90 180/90 180/90 170/90 170/90 180/90 180/90 170/90 170/90 170 90 

23 150 70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150 70 

24 180 90 180/90 170/90 170/90 180/90 180/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 160/90 160/90 180/90 180/90 170/80 170/80 180/90 180/90 170/80 170/80 170/90 170/90 170/80 170/80 170 80 

25 160 80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 160/80 160/80 150/70 150/70 150 70 

26 170 90 170/90 160/80 160/80 170/90 170/90 160/80 160/80 170/90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/80 160/80 160 80 

27 180 100 180/100 170/90 170/90 180/90 180/90 170/90 170/90 180/100 180/100 170/90 170/90 180/90 180/90 170/90 170/90 180/100 180/100 170/90 170/90 170/100 170/100 170/90 170/90 170/100 170/100 160/90 160/90 160 90 

28 170 90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 170/90 170/90 160/80 160/80 170/90 170/90 160/80 160/80 160 80 

29 150 70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150 70 

30 150 80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/70 150/70 150/70 150/70 140 70 
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31 170 90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170 90 

32 150 70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150 80 

33 170 90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170 90 

34 180 100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180 100 

35 180 90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180/90 180 90 

36 150 80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 150/80 160/70 160/70 160/70 160/70 160/70 160/70 160/70 160/70 160/70 160/70 160/70 160/70 160 70 

37 190 100 190/100 190/100 190/100 190/100 190/100 190/100 190/100 190/100 190/100 190/100 190/100 190/100 190/100 190/100 190/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180/100 180 100 

38 170 90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170/90 170 90 

39 160 90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160/90 160 90 

40 160 80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160/80 160 80 
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Lampiran 9 

Lembar Observasi 

Tekanan Darah Sistolik, Diastolik, dan MAP 
No. Tekanan Darah (mmHg) 

MAP 
Responden Sistolik Diastolik 

  
Pre 
test 

Post 
test 

Pre 
test 

Post 
Test 

Pre test Post Test 

1 160 150 90 80 113.3333333 103.3333333 

2 180 170 100 90 126.6666667 116.6666667 

3 150 140 70 70 96.66666667 93.33333333 

4 170 160 90 80 116.6666667 106.6666667 

5 160 150 90 80 113.3333333 103.3333333 

6 170 160 90 80 116.6666667 106.6666667 

7 150 140 80 70 103.3333333 93.33333333 

8 160 140 90 70 113.3333333 93.33333333 

9 160 150 90 80 113.3333333 103.3333333 

10 170 160 100 90 123.3333333 113.3333333 

11 150 140 70 70 96.66666667 93.33333333 

12 160 150 80 70 106.6666667 96.66666667 

13 180 170 100 90 126.6666667 116.6666667 

14 180 170 90 80 120 110 

15 170 160 100 90 123.3333333 113.3333333 

16 170 160 90 80 116.6666667 106.6666667 

17 160 160 80 70 106.6666667 100 

18 150 150 80 70 103.3333333 96.66666667 

19 180 170 90 80 120 110 

20 150 140 70 70 96.66666667 93.33333333 

21 160 150 80 70 106.6666667 96.66666667 

22 180 170 100 90 126.6666667 116.6666667 

23 150 150 70 70 96.66666667 96.66666667 

24 180 170 90 80 120 110 

25 160 150 80 70 106.6666667 96.66666667 

26 170 160 90 80 116.6666667 106.6666667 

27 180 160 100 90 126.6666667 113.3333333 

28 170 160 90 80 116.6666667 106.6666667 

29 150 150 70 70 96.66666667 96.66666667 

30 150 140 80 70 103.3333333 93.33333333 

31 170 170 90 90 116.6666667 116.6666667 

32 150 150 70 80 96.66666667 103.3333333 

33 170 170 90 90 116.6666667 116.6666667 

34 180 180 100 100 126.6666667 126.6666667 

35 180 180 90 90 120 120 

36 150 160 80 70 103.3333333 100 

37 190 180 100 100 130 126.6666667 

38 170 170 90 90 116.6666667 116.6666667 

39 160 160 90 90 113.3333333 113.3333333 

40 160 160 80 80 106.6666667 106.6666667 
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Lampiran 10 

DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

 

Judul: Pengaruh Getuk Herbal Mahkota Dewa terhadap Penurunan 

Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di UPT PSTW Blitar dan  

di Tulungagung 

Kode Responden : (Diisi oleh peneliti) 

Tanggal pengisian : 

Tanda Tangan  : 

 

Petunjuk pengisian: Isilah data sesuai dengan item pertanyaan yang diminta di 

bawah ini dan berilah tanda √ pada kotak jawaban yang bapak/ibu anggap benar. 

1. Usia responden  : …………………… (Tahun) 

2. Jenis kelamin? 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

3. Lama tinggal di panti : ……………………. 

4. Apakah anda melakukan aktivitas olahraga? 

a. Teratur 

b. Tidak teratur 

Jika teratur, berapa menit setiap hari? …………………. 

5. Sejak kapan anda menderita hipertensi? ……………….. 

6. Apakah anda rutin minum obat hipertensi? 

a. Rutin 

b. Tidak rutin 

c. Tidak konsumsi 
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Lampiran 11 

Hasil Uji Normalitas Tekanan Darah menggunakan Shapiro-Wilk 

Tests of Normality 

 Kategori Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

sistolik_pre Perlakuan_buah .224 10 .168 .911 10 .287 

  Perlakua_daun .181 10 .200(*) .852 10 .061 

  Perlakuan_campuran .181 10 .200(*) .852 10 .061 

  Kontrol .160 10 .200(*) .942 10 .575 

sistolik_post Perlakuan_buah .282 10 .023 .890 10 .172 

  Perlakua_daun .246 10 .089 .874 10 .111 

  Perlakuan_campuran .178 10 .200(*) .907 10 .258 

  Kontrol .181 10 .200(*) .895 10 .191 

diastolik_pre Perlakuan_buah .345 10 .001 .820 10 .026 

  Perlakua_daun .178 10 .200(*) .907 10 .258 

  Perlakuan_campuran .178 10 .200(*) .907 10 .258 

  Kontrol .286 10 .020 .885 10 .149 

diastolik_post Perlakuan_buah .300 10 .011 .815 10 .022 

  Perlakua_daun .302 10 .010 .781 10 .008 

  Perlakuan_campuran .302 10 .010 .781 10 .008 

  Kontrol .286 10 .020 .885 10 .149 

MAP_pre Perlakuan_buah .285 10 .021 .917 10 .335 

  Perlakua_daun .175 10 .200(*) .912 10 .296 

  Perlakuan_campuran .172 10 .200(*) .915 10 .317 

  Kontrol .178 10 .200(*) .964 10 .830 

MAP_post Perlakuan_buah .223 10 .172 .937 10 .519 

  Perlakua_daun .294 10 .014 .863 10 .083 

  Perlakuan_campuran .289 10 .018 .877 10 .120 

  Kontrol .187 10 .200(*) .933 10 .482 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 12 

Hasil Uji Paired T-Test 

 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 Sistolik_pre_buah 163.00 10 9.487 3.000 

  Sistolik_post_buah 152.00 10 10.328 3.266 

Pair 2 Diastolik_pre_buah 89.00 10 8.756 2.769 

  Diastolik_post_buah 79.00 10 7.379 2.333 

Pair 3 MAP_pre_buah 113.666667 10 8.6709391 2.7419917 

  MAP_post_buah 103.333333 10 8.1649658 2.5819889 

Pair 4 Sistolik_pre_daun 165.00 10 12.693 4.014 

  Sistolik_post_daun 157.00 10 11.595 3.667 

Pair 5 Diastolik_pre_daun 85.00 10 10.801 3.416 

  Diastolik_post_daun 77.00 10 8.233 2.603 

Pair 6 MAP_pre_daun 111.666667 10 11.0274629 3.4871900 

  MAP_post_daun 103.666667 10 8.6709391 2.7419917 

Pair 7 Sistoilik_pre_campiran 165.00 10 12.693 4.014 

  Sistolik_post_campuran 156.00 10 9.661 3.055 

Pair 8 Diastolik_ppre_campuran 
85.00 10 10.801 3.416 

  DIastolik_post_campuran 77.00 10 8.233 2.603 

Pair 9 MAP_pre_campuran 111.666667 10 11.2491426 3.5572912 

  MAP_post_campuran 103.333333 10 8.3147942 2.6293688 

Pair 
10 

Sistolik_pre_kontrl 
168.00 10 13.166 4.163 

  Sistolik_post_kontrol 168.00 10 10.328 3.266 

Pair 
11 

Diastolik_pre_kontrol 
88.00 10 9.189 2.906 

  Diastolik_post_kontrol 88.00 10 9.189 2.906 

Pair 
12 

MAP_pre_kontrol 
114.666667 10 10.2077192 3.2279642 

 MAP_post_kontrol 114.666667 10 9.0540217 2.8631331 
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 Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Sistolik_pre_buah & 
Sistolik_post_buah 10 .953 .000 

Pair 2 Diastolik_pre_buah & 
Diastolik_post_buah 10 .843 .002 

Pair 3 MAP_pre_buah & 
MAP_post_buah 10 .889 .001 

Pair 4 Sistolik_pre_daun & 
Sistolik_post_daun 10 .944 .000 

Pair 5 Diastolik_pre_daun & 
Diastolik_post_daun 10 .937 .000 

Pair 6 MAP_pre_daun & 
MAP_post_daun 10 .988 .000 

Pair 7 Sistoilik_pre_campiran & 
Sistolik_post_campuran 10 .906 .000 

Pair 8 Diastolik_ppre_campuran & 
DIastolik_post_campuran 10 .937 .000 

Pair 9 MAP_pre_campuran & 
MAP_post_campuran 10 .937 .000 

Pair 
10 

Sistolik_pre_kontrl & 
Sistolik_post_kontrol 10 .948 .000 

Pair 
11 

Diastolik_pre_kontrol & 
Diastolik_post_kontrol 10 .868 .001 

Pair 
12 

MAP_pre_kontrol & 
MAP_post_kontrol 10 .967 .000 
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Paired Samples Test 
 

  
  

Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviati
on 

Std. 
Error 
Mean 
Lower 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Sistolik_pre_buah - 
Sistolik_post_buah 

11.000 3.162 1.000 8.738 13.262 11.000 9 .000 

Pair 2 Diastolik_pre_buah 
- 
Diastolik_post_bua
h 

10.000 4.714 1.491 6.628 13.372 6.708 9 .000 

Pair 3 MAP_pre_buah - 
MAP_post_buah 

10.333
3333 

3.9907
300 

1.2619
796 

7.4785
371 

13.1881
296 

8.188 9 .000 

Pair 4 Sistolik_pre_daun - 
Sistolik_post_daun 

8.000 4.216 1.333 4.984 11.016 6.000 9 .000 

Pair 5 Diastolik_pre_daun 
- 
Diastolik_post_dau
n 

8.000 4.216 1.333 4.984 11.016 6.000 9 .000 

Pair 6 MAP_pre_daun - 
MAP_post_daun 

8.0000
000 

2.8109
135 

.88888
89 

5.9891
936 

10.0108
064 

9.000 9 .000 

Pair 7 Sistoilik_pre_campir
an - 
Sistolik_post_camp
uran 

9.000 5.676 1.795 4.939 13.061 5.014 9 .001 

Pair 8 Diastolik_ppre_cam
puran - 
DIastolik_post_cam
puran 

8.000 4.216 1.333 4.984 11.016 6.000 9 .000 

Pair 9 MAP_pre_campura
n - 
MAP_post_campur
an 

8.3333
333 

4.5133
547 

1.4272
481 

5.1046
739 

11.5619
928 

5.839 9 .000 

Pair 
10 

Sistolik_pre_kontrl - 
Sistolik_post_kontro
l 

.000 4.714 1.491 -3.372 3.372 .000 9 1.000 

Pair 
11 

Diastolik_pre_kontr
ol - 
Diastolik_post_kont
rol 

.000 4.714 1.491 -3.372 3.372 .000 9 1.000 

Pair 
12 

MAP_pre_kontrol - 
MAP_post_kontrol 

.00000
00 

2.7216
553 

.86066
30 

-
1.9469

549 

1.94695
49 

.000 9 1.000 
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Lampiran 13 

Hasil Uji ANOVA 

 
Test of Homogeneity of Variance 

 

    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Sistolik_post Based on Mean .173 3 36 .914 

Based on Median .063 3 36 .979 

Based on Median and with 
adjusted df .063 3 33.396 .979 

Based on trimmed mean .164 3 36 .920 

Diastolik_post Based on Mean .292 3 36 .831 

Based on Median .327 3 36 .806 

Based on Median and with 
adjusted df .327 3 29.876 .806 

Based on trimmed mean .261 3 36 .853 

MAP_post Based on Mean .287 3 36 .834 

Based on Median .254 3 36 .858 

Based on Median and with 
adjusted df .254 3 28.581 .858 

Based on trimmed mean .261 3 36 .853 

 

Test of Homogeneity of Variances 
 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Sistolik_post .173 3 36 .914 

Diastolik_post .292 3 36 .831 

MAP_post .287 3 36 .834 

 
 ANOVA 
 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Sistolik_post Between Groups 1407.500 3 469.167 4.254 .011 

Within Groups 3970.000 36 110.278     

Total 5377.500 39       

Diastolik_post Between Groups 827.500 3 275.833 4.020 .014 

Within Groups 2470.000 36 68.611     

Total 3297.500 39       

MAP_post Between Groups 945.278 3 315.093 4.302 .011 

Within Groups 2636.667 36 73.241     

Total 3581.944 39       
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