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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hipertensi atau yang dikenal dengan nama penyakit darah tinggi adalah 

suatu keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah di atas ambang batas 

normal yaitu 120/80 mmHg. Menurut WHO (Word Health Organization), batas 

tekanan darah yang dianggap normal adalah kurang dari 130/85 mmHg. Bila 

tekanan darah sudah lebih dari 140/90 mmHg dinyatakan hipertensi (batas 

tersebut untuk orang dewasa di atas 18 tahun) (Adib, 2009). 

Hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu hipertensi 

primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau esensial (90% kasus 

hipertensi) yang penyebabnya tidak diketahui sedangkan hipertensi sekunder 

(10%) yang disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit endokrin, penyakit jantung 

dan gangguan ginjal. Menurut JNC VII Report 2003, diagnosis hipertensi 

ditegakkan apabila didapatkan tekanan darah sistolik (TDS) ≥140 mmHg dan atau 

tekanan darah diastolik (TDD) ≥ 90 mmHg pada dua kali pengukuran dalam 

waktu yang berbeda (Indrayani, 2009). 

Penyakit hipertensi tahun demi tahun terus mengalami peningkatan. Tidak 

hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Sebanyak 1 milyar orang di dunia atau 

1 (satu) dari 4 (empat) orang dewasa menderita penyakit ini. Bahkan, diperkirakan 

jumlah penderita hipertensi akan meningkat menjadi 1,6 milyar menjelang tahun 

2025. Kurang lebih 10- 30% penduduk dewasa di hampir semua negara 

mengalami penyakit hipertensi, dan sekitar 50-60% penduduk dewasa dapat 

dikategorikan sebagai mayoritas utama yang status kesehatannya akan menjadi 

lebih baik bila dapat dikontrol tekanan darahnya (Adib, 2009). 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan jumlah penderita hipertensi 

akan terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah pada 

tahun 2025 mendatang diperkirakan sekitar 29% warga dunia terkena hipertensi. 

WHO menyebutkan negara ekonomi berkembang memiliki penderita hipertensi 

sebesar 40% sedangkan negara maju hanya 35%, kawasan Afrika memegang 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSISKRIPSI GAMBARAN TINGKAT KUALITAS ... RAHMAT UTOMO



2 
 

posisi puncak penderita hipertensi, yaitu sebesar 40%. Kawasan Amerika sebesar 

35% dan Asia Tenggara 36%. Kawasan Asia penyakit ini telah membunuh 1,5 

juta orang setiap tahunnya. Hal ini menandakan satu dari tiga orang menderita 

hipertensi. Sedangkan di Indonesia cukup tinggi, yakni mencapai 32% dari total 

jumlah penduduk (Widiyani, 2013). 

Tanaman obat merupakan warisan budaya asli Indonesia. Tanaman obat 

yang dimanfaatkan untuk mengobati penyakit berdasarkan pengalaman disebut 

sebagai jamu. Jamu sebagai obat tradisional memiliki beberapa keunggulan yaitu 

harga terjangkau, memiliki formulasi bahan kimia lebih rendah sehingga lebih 

aman digunakan, dan mengobati langsung ke akar penyakit (magentanita , 2013). 

Indonesia kaya akan tanaman obat dan salah satunya tanaman obat yang bisa 

dimanfaatkan untuk pengobatan antihipertensi. Tanaman obat yang dapat 

dimanfaatkan untuk hipertensi tersebut adalah seledri. Tanaman seledri memiliki 

nama latin (apium graveolens L.). Seledri telah banyak dimanfaatkan sebagai 

antihipertensi di wilayah Asia dan Afrika. Pengunaan obat-obatan herbal akhir-

akhir ini sangat menarik dikalangan masyarakat. Dikarenakan harganya yang tidak 

semahal obat-obat sintetik ( wiwied, 2018 ). 

 Seledri juga memiliki kandungan zat aktif. Zat aktif dari seledri yang 

dipercaya memiliki efek antihipertensi baik pada manusia maupun hewan. Zat 

aktif buah seledri yang mempunyai efek anti hipertensi antara lain apigenin. 

Apigenin memiliki manfaat untuk mencegah penyempitan pembuluh darah dan 

tekanan darah tinggi. ( azatu, 2015). Oleh karena itu menarik peneliti untuk 

meneliti seledri dengan judul Gambaran Tingkat Kualitas Hidup Pasien Hipertensi 

Derajat 1 Dengan Pemberian Ekstrak Seledri. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang penelitian adalah 

bagaimana pengaruh pemberian ekstrak seledri terhadap tingkat kualitas hidup pada 

pasien hipertensi derajat 1 ?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum : 

Untuk mengetahui gambaran tingkat kualitas hidup pasien hipertensi derajat 

1 setelah pemberian ekstrak seledri selama 14 hari. 

2. Tujuan khusus 

Untuk mengetahui kualitas hidup pasien hipertensi derajat 1 sebelum dan 

sesudah dilakukan pemberian ekstrak seledri selama 14 hari pada pasien 

hipertensi derajat 1. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Pelayanan : penelitian ini diharapkan dapat membantu penderita 

hipiertensi untuk mencapai kualitas hidup yang diinginkan dengan 

menggunakan ekstrak seledri 

2. Pendidikan : penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti ilmiah 

untuk mengembangkan metode pemberian herbal yang efektif dan mudah 

diterapkan. 

3. Masyarakat : hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

selanjutnya terutama terkait dengan ekstrak seledri pada kualitas hidup 

pasien hipertensi.   
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