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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pada saat ini penyakit  tidak menular menular terus meningkat dan 

perlu diwaspadai sejak usia muda. Selama dua dekade terakhir, telah terjadi 

transisi epidemilogi global yang telah mengakibatkan perubahan pola penyakit 

dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM) yang meliputi penyakit 

degenerative, salah satunya yaitu hipertensi (Andoko, 2016). 

Penyakit hipertensi yang dikenal dengan sebutan ‘the silent killer’ 

merupakan faktor resiko utama dari perkembangan penyakit jantung dan stroke 

dan tidak terdapat tanda-tanda atau gejala yang spesifik yang tampak dari luar 

(Kumanan, 2018). Hipertensi yaitu peningkatan tekanan darah yang abnormal 

(≥140 / 90 mmHg). Hipertensi menyerang 1 dari setiap 3 orang dewasa dan 

diperkirakan menyebabkan 7,5 juta kematian, sekitar 12,8% dari total semua 

kematian (Kumanan, 2018). Hipertensi bertanggung jawab sebagai penyebab 45% 

kematian akibat penyakit jantung dan 51% kematian akibat stroke (WHO, 2017). 

Hipertensi Merupakan masalah kesehatan dengan prevalensi yang 

tinggi dan terus naik. (Riskesdas, 2018). Menurut data WHO dan the International 

Society of Hypertension (ISH), saat ini terdapat 600 juta penderita hipertens di 

dunia dan 3 juta diantaranya meninggal tiap tahunnya. Tahun 2000, lebih dari 

25% populasi dunia menderita hipertensi. Pada tahun 2025 yang akan datang, 

jumlahnya diperkirakan akan meningkat menjadi 29% atau 1,6 miliar orang 

(Andoko, 2016).  

Peningkatan tekanan darah merupakan faktor utama untuk penyakit 

jantung koroner dan iskemik serta stroke hemoragik, selain itu penyakit pembuluh 

darah perifer, gangguan ginjal, pendarahan retina dan gangguan penglihatan 

(Kumanan, 2018). Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi 

seperti genetik, jenis kelamin, obesitas, stress, lingkungan, hilangnya elastisitas 

jaringan dan arteosklerosis, gaya hidup dan pola makan yang kurang baik seperti 

merokok, alkohol, konsumsi garam yang tinggi (Yunus B, 2016). Penatalaksanaan 

hipertensi dilakukan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas akibat hipertensi. 

Penatalaksanaan hipertensi berdasarkan sifat terapi dibagi menjadi 3 yaitu terapi 
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non-farmakologi, terapi farmakologi, dan terapi herbal (Sumiati, 2018). 

Penatalaksanaan Hipertensi dengan terapi farmakologi meliputi pemberian obat-

obatan konvensional Namun pengobatan secara Farmakologi relatif mahal dan 

juga kadang menimbulkan efek samping yang tidak dikehendaki penderita, 

(Hardianti, 2018). Tatalaksana non farmakologis dengan mengurangi berat badan, 

mengurangi asupan garam, melakukan olahraga secara teratur, mengurangi 

konsumsi alkohol dan berhenti merokok (Soenarta.dkk, 2015). Terapi Herbal 

diyakini rendah efek samping seperti tanaman obat secara tradisional atau 

menggunakan tanaman obat yang telah teruji secara klinis maupun preklinis 

(Khasanah.dkk, 2018). Tanaman Obat tradisional yang mempunyai khasiat dapat 

menurunkan tekanan darah diantaranya adalah daun Salam, dan herba Seledri. 

Penggunaan daun Salam dan herba seledri. Daun salam dan seledri cukup banyak 

dikenal oleh masyarakat indonesia, mudah untuk didapatkan, sering digunakan 

oleh masyarakat sebagai pelengkap masakan, mudah dibudidayakan, serta 

harganya relatif murah (Andoko, 2016). 

Antioksidan dalam kandungan flavonoid daun salam mencegah 

terjadinya oksidasi sel tubuh. Flavonoid ini bekerja pada ginjal yang mengambat 

ACE, sehingga dari angiotensin I tidak dapat diubah menjadi angiotensin II yang 

berfungsi untuk menaikkan aktivitas sistem saraf simpatis, vasokontriksi otot 

polos vascular dan meningkatkan retensi air dan natrium, sehingga tekanan darah 

dapat turun (Rahmadia, 2016). Seledri mengandung Apigenin, Manitol, Apiin, 

Pthalides dan magnesium berfungsi sebagai beta blocker, memiliki sifat diuretik, 

Selain itu membantu melemaskan otot sekitar pembuluh darah arteri dan 

membantu menormalkan penyempitan pembuluh darah serta dapat mereduksi 

hormone stress (Fauzi, 2018). 

Dari uraian diatas berdasarkan beberapa penelitian menyatakan bahwa 

baik daun Salam dan Seledri terbukti efektif membantu menurunkan tekanan 

darah tinggi. Namun untuk mengetahui mana yang lebih efektif peneliti merasa 

perlu untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan rerata penurunan 

tekanan darah penderita hipertensi dengan rebusan daun Salam dan rebusan herba 

Seledri.
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1.2 Rumusan masalah 

Apakah terdapat perbedaan antara pemberian infusa daun Salam ( 

Syzygium polyanthum ) dengan pemberian infusa herba Seledri ( Apium 

graveolens ) terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi 

1.3 Tujuan penelitian 

Mengetahui pengaruh pemberian infusa daun Salam ( Syzygium 

polyanthum ) dengan pemberian infusa herba Seledri ( Apium graveolens ) 

terhadap tekanan darah  

1.4 Tujuan Khusus  

Mengetahui pengaruh rerata penuurunan tekanan darah dengan 

pemberian infusa daun Salam ( Syzygium polyanthum ) dengan pemberian 

infusa herba Seledri (Apium graveolens ) 

1.5 Manfaat penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan penulis maupun pembaca 

mendapatkan manfaatnya yaitu mengetahui perbandingan keefektifitasan 

antara daun Salam ( Syzygium polyanthum ) dengan herba Seledri ( Apium 

graveolens ) terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi 

sehingga pembaca dapat menambah pengetahuannya dalam penggunaannya 

dalam terapi hipertensi. 
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