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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Hipertensi terjadi jika tekanan darah lebih tinggi dari 140/90 mmHg. 

Hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara 

abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang 

disebabkan satu atau beberapa faktor resiko yang tidak berjalan sebagaimana 

mestinya dalam mempertahankan tekanan darah secara normal.  

Hipertensi berkaitan dengan kenaikan tekanan sistolik atau tekanan diastolik 

atau tekanan keduanya. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah 

tinggi persistem dimana tekanan darah sistoliknya diatas 40 mmHg dan tekanan 

diastolik diatas 90 mmHg. Pada populasi manula, hipertensi sebagai tekanan 

sistolik 160 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg  (Smeltzer,dkk, 2010). 

Data World Health Organization (WHO)  tahun 2015 menunjukkan sekitar 

1,13 Miliar orang didunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia 

terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap 

tahunnya, diperkirkan setiap tahun 2025 akan ada 1,5 Miliar orang yang terkena 

hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat 

hipertensi dan komplikasinya. 

Prevalensi hiperetnsi di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran pada 

penduduk usia ≥ 18 tahun sebesar 34,1% tertinggi dikalimantan selatan (44,1%), 

sedangkan terendah dipapua sebesar (22,2%). Estimasi jumlah kasus hipertensi di 

Indonesia 
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sebesar 63.309.620 orang  sedangkan angka kematian di Indonesia akibat 

hipertensi sebesar 427.218 kematian. 

Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 45-54 

tahun (45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%). Dari prevalensi hipertensi sebesar 

34,1% diketahui bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% orang 

yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat serta 32,3% tidak rutin minum 

obat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi tidak 

mengetahui bahwa dirinya hipertensi sehingga tidak mendapatkan pengobatan 

(Riskesdas, 2018).  

Berdasarkan data dinas kesehatan Sumatra utara (2017) tercatat sebanyak 

50.162 orang menderita hipertensi, pada data tersebut tercatat paling banyak yang 

menderita hipertensi adalah wanita dengan jumlah 27.021 orang penedrita 

hipertensi. Untuk usia yang paling banyak menderita hipertensi adalah diatas 55 

tahun  dengan jumlah 22.618 orang, kemudian usia 18 sampai sampai 44 tahun 

dengan jumlah 14.984 orang dan usia 45 smpai 55 tahun dengan jumlah 12.560 

orang. Sementara untuk daerah paling banyak penderita hipertensi yang terlihat 

dari data itu adalah langkat dengan jumlah 6.643 orang, kemudian dari dengan 

jumlah 5.652 orang, asahan dengan jumlah 5.421 orang, dan pematang siantar 

dengan jumlah 4.055 orang menderita hipertensi. 

Budewi (2011), mengatakan selain obat-obatan farmakologi dan non-

farmakologi untuk penanganan hipertensi, juga terdapat obat-obatan yang berasal 

dari bahan herbal yaitu dari tanaman obat. Salah satunya adalah daun salam, 

salam sengaja ditanam untuk diambil daunnya, daun inilah yang kemudian 
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dimanfaatkan sebagai salah satu untuk pengobatan tradisional, dan salah satu 

bumbu dalam berbagai masakan khas Indonesia. 

Ada beberapa cara untuk penanganan hipertensi yang bisa dilakukan yaitu 

secara farmakologi dan non-farmakologi. Pengobatan dengan cara farmakologi 

dapat ditangani dengan obat penurunan hipertensi, sedangkan untuk pengobatan 

non-farmakologis bisa dilakukan dengan mengkomsumsi obat herbal atau bahan 

alami seperti tanaman. 

Masyarakat ingin melakukan pengobatan dengan bahan alam yang 

ekonomis dan minim efek negatif, karena merupakan salah satu solusi yang baik 

untuk menanggulangi masalah kesehatan, sehingga dapat menarik minat 

masyarakat untu menggunakan obat-obatan dari bahan-bahan alami (Kemenkes, 

2008). 

Salah satu tanaman yang di anjurkan untuk dikonsumsi adalah daun salam. 

Daun salam merupakan salah satu tanaman yang dapat menurunkan hipertensi. 

Daun salam merupakan tanaman lokal yang sering digunakan sebagai bumbu atau 

penyedap makanan, tetap dapat digunakan juga untuk mengobati gastritis, diare, 

kolesterol dan hipertensi. Daun salam mengandung zat aktif saponin, ketekin 

(gologan flavonoid), tannin, serta kandungan lain, yaitu vitamin C dan serat yang 

dapat menurunkan hipertensi (Lajuck, 2012 dalam Rizki, 2016). 

Penggunaan obat herbal dan bahan alami saat ini sudah banyak digunakan 

oleh masyarakat dunia untuk mengontrol dan mengobati penyakit,  begitu halnya 

dengan hipertensi. Saat ini, minat masyarakat untuk kembali ke pengobatan herbal 

semakin meningkat, peluang untuk mendapatkan ramuan mujarab dan mudah 
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diperoleh masih terbuka lebar, mengingat potensi tanaman obat di Indonesia yang 

sangat tinggi dan belum termanfaat secara keseluruhan (Junaedi, 2013). 

Berdasarkan latar belakang diatas  maka peneliti tertarik  untuk melakukan 

penelitian tentang “ Pengaruh Pemberian Rebusan Daun Salam Terhadap Tekanan 

Darah Tinggi Pada Masyarakat Yang Mempunyai Penyakit Hipertensi di 

Lingkungan IX Desa Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2020”.  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalampenelitiam sebagai berikut : Bagaimana Pengaruh Pemberian Rebusan Daun 

Salam Terhadap Tekanan Darah Tinggi Pada Masyarakat Yang  Mempunyai 

Penyakit Hipertensi Di Lingkungan IX Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei 

Tuan ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

1.3. 1   Tujuan Umum 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 

Pemberian Rebusan Daun Salam Terhadap Tekanan Darah Tinggi Pada 

Masyarakat  Yang  Mempunyai Penyakit Hipertensi Di Lingkungan IX Desa 

Cinta  Rakyat Kecamatan  Percut Sei Tuan tahun 2020. 

1.3.2   Tujuan Khusus  

1 Mengidentifikasi tekanan darah sebelum diberikan rebusan daun salam 

pada masyarakat yang mempunyai penyakit hipertensi di Lingkungan IX 

Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan” 
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2 Mengidentifikasi tekanan darah sesudah diberikan rebusan daun salam 

pada masyarakat yang mempunyai penyakit hipertensi di Lingkungan IX  

Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan” 

3 Menganalisis pengaruh pemberian rebusan daun salam terhadap  tekanan 

darah tinggi pada masyarakat yang mempunyai penyakit hipertensi di 

Lingkungan IX Desa Cinta Rakyat Kecamatan  Percut Sei Tuan. 

1.4.   Manfaat Penelitian  

Penelitian diharapkan akan dapat memberikan banyak manfaat berbagai 

pihak yaitu : 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengklasifikasi 

ilmu meningkatkan tentang pengaruh pemberian Rebusan Daun Salam Terhadap 

Tekanan Darah Tinggi Pada Masyarakat Yang Mempunyai Penyakit Hipertensi. 

1.4.2 Bagi Responden  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan responden 

dalam melakukan pemberian rebusan daun salam dan menambah pengetahuan 

responden dalam mengatasi penyakit hipertensi.  

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan masukan dan membantu program promosi kesehatan untuk 

meningkatkan memberikan rebusan daun salam bagi keluarga dan masyarakat. 

1.4.4 Bagi Institusi Pendidikan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi baru bagi pendidikan 

guna untuk meningkatkan dan mengetahui pengaruh pemberian rebusan daun 

salam terdahap masyarakat. 


