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ABSTRAK 

 

Hipertensi atau dikenal dengan peningkatan tekanan darah merupakan permasalahn terbesar dalam 

masyarakat global. Pengobatan hipertensi selain terapi farmakologis dan non-farmakologis, juga dapat 

ditangani dengan terapi komplementer melalui pengobatan alamiah yang mengandung kalium tinggi dan 

rendah natrium adalah rebusan daun alpukat. Daun alpukat memiliki efek diuretik yang dapat memperlancar 

air seni sehingga dapat mengurangi beban kerja jantung. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh rebusan 

daun alpukat terhadap tekanan darah pada pasien dengan hipertensi. Jenis penelitian adalah quasi pra-

experimental dengan desain pre-test post-test control group design. Jumlah sampel 10 orang dengan 

purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop. Hasil penelitian 

rata-rata tekanan darah sistole pasien hipertensi sebelum di berikan rebusan daun alpukat adalah dengan 

nilai rata-rata sebesar 156 mmHg sedangkan setelah diberikan rebusan daun alpukat dengan nilai rata-rata 

sebesar 138  mmHg . Hasil pengujian menggunakan uji test berpasangan didapat p value = 0,009 (α=0,05) 

yang artinya bahwa p value < 0,05, sehingga ada pengaruh rebusan daun alpukat terhadap penurunan 

tekanan darah pada pasien dengan hipertensi. Disarankan agar puskesmas membuat kebijakan tentang 

pemberian terapi non farmakologis dan terapi komplementer salah satunya dengan rebusan daun alpukat. 

 

Kata Kunci : Rebusan Daun Alpukat, Tekanan Darah, Hipertensi   

 
ABSTRACT 

 

Hypertension or known as increased blood pressure is the biggest problem in global society. 

Treatment of hypertension in addition to pharmacological and non-pharmacological therapy, can also be 

treated with complementary therapy through natural treatments that contain high potassium and low 

sodium is avocado leaf decoction. Avocado leaves have a diuretic effect that can facilitate urine so that it 

can reduce the workload of the heart. The purpose of this study was to determine the effect of avocado leaf 

decoction on blood pressure in patients with hypertension. This type of research is a quasi-experimental 

with pre-test post-test control group design. The number of samples is 10 people with purposive sampling. 

Data collection using a sphygmomanometer and a stethoscope. The results of the average blood pressure 

systole of hypertensive patients before being given an avocado leaf decoction was with an average value of 

156 mmHg while after being given an avocado leaf decoction with an average value of 138 mmHg. The test 

results using paired test obtained p value = 0.009 (α = 0.05), which means that p value <0.05, so there is 

the effect of avocado leaf decoction on blood pressure reduction in patients with hypertension. It is 
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recommended that health centers make policies regarding the provision of non-pharmacological and 

complementary therapies, one of which is avocado leaf decoction. 

 

Keyword : Avocado Leaf Decoction, Blood Pressure, Hypertension 

  

PENDAHULUAN

Menurut WHO (2014) peningkatan tekanan  darah adalah salah satu faktor risiko utama terhadap 

angka kematian global dan diperkirakan telah mengakibatkan terjadinya 9,4 juta kematian di dunia, keadaan 

ini juga didukung oleh faktor peningkatan penduduk yang terjadi setiap tahunnya, sehingga hal ini 

menyebabkan jumlah pasien hipertensi menjadi tidak terkontrol. Di dalam data statistik yang dikeluarkan 

WHO terdapat 24,7% penduduk Asia Tenggara dan 23,3% penduduk Indonesia yang mengalami hipertensi 

pada umur 18 tahun keatas.  

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia pada tahun 2013 terdapat 25,8% masyarakat 

Indonesia yang berumur ≥ 18 tahun mengalami hipertensi. Namun, hanya sekitar 9,5% yang terdiagnosis 

oleh tenaga kesehatan dan memiliki riwayat minum obat. Dari hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia pada 

tahun 2013 jika dilihat berdasarkan provinsi, prevelensi tertinggi kejadian hipertensi terjadi di Bangka 

Belitung (30,9%) dan prevelensi kejadian paling rendah terjadi di Papua (16,8%). Jika dilihat dari angka 

kejadiannya hipertensi tidak hanya menyerang orang dengan usia lanjut namun juga menyerang orang 

dengan usia produktif sehingga hipertensi menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia (Kemenkes RI, 

2014). 

Dalam  Profil Kesehatan Provinsi Bali tahun 2018. Dinas Kesehatan Provinsi Bali  menyatakan 

prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk umur ≥ 18 tahun menurut 

kabupaten/kota Provinsi Bali, Riskesdas 2018 yang tertinggi terdapat pada kabupaten karangasem dengan 

nilai 38,28.  

Hipertensi bisa dikendalikan dengan terapi obat (farmakoterapi) atau terapi tanpa obat (non-

farmakoterapi). Perubahan gaya hidup yang paling penting pada studi yang ada adalah mengurangi 

mengkonsumsi diet rendah garam. Strategi seperti latihan, rencana diet, dan mengubah pola hidup 

merupakan faktor yang berperan besar dalam menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi (Adib, 

2009). Selain terapi farmakoterapi penangan hipertensi juga dapat dilakukan dengan terapi komplementer. 

Pengobatan menggunakan terapi komplementer akhir-akhir ini berkembang dan menjadi sorotan di berbagai 

negara. Beberapa pengobatan komplementer yang telah ditemukan untuk membantu menurunkan tekanan 

darah diantaranya dengan tanaman tradisional, akupuntur, akupressur, bekam, dan lain - lain. Terapi 

komplementer yang ada menjadi salah satu pilihan pengobatan di masyarakat (Smith et al, 2004).  

Tanaman alpukat merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat sebagai obat tradisional. 

Hampir dari semua bagian tanaman ini memiliki khasiat sebagai sumber obat-obatan. Bagian tanaman 

alpukat yang memiliki banyak khasiat adalah bagian daunnya, meskipun bagian buah juga memiliki 

kandungan gizi yang tertinggi. Daun alpukat ini secara empiris dipercayai sebagai diuretik yaitu menambah 

volume urin yang dihasilkan saat urinasi untuk mengurangi tekanan darah. Kandungan kimia daun alpukat 

diantaranya saponin, tanin, phlobatanin, flavanoid, alkaloid, dan polisakarida. Flavanoid ini fungsinya untuk 

menurunkan tekanan darah (Irawati, 2015). 

Daun alpukat mengandung zat alkaloid, flavonoid, sterol, saponin. Alkaloid dalam daun alpukat 

berkhasiat sebagai diuretik. Diuretik adalah senyawa yang dapat menambah kecepatan pembentukan urine, 

fungsi utama deuretik adalah untuk memobilisasi cairan udema yang berarti mengubah keseimbangan cairan 

sedemikian rupa sehingga volume cairan ekstra sel kembali menjadi normal (Paramawati dan 

Dumilah,2016). Kandungan zat aktif yang terdapat dalam daun alpukat (Persea Americana Miller) adalah 

flavonoid dan quersetin. Mekanisme kerja dari flavonoid untuk melancarkan peredaran darah dan mencegah 

terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, sehingga darah dapat mengalir dengan normal. Cara kerja 

alpukat dengan mengeluarkan sejumlah cairan dan elektrolit maupun zat-zat yang bersifat toksik. Dengan 
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berkurangnya jumlah air dan garam di dalam tubuh maka pembuluh darah akan longgar sehingga tekanan 

darah perlahan-lahan mengalami penurunan (Margowati dan Wiharyani, 2016). 

Dari uraian diatas, mengenai jumlah angka kasus hipertensi, maka peneliti tertarik untuk melihat 

Pengaruh Rebusan Daun Alpukat Terhadap Tekanan Darah  Pada Hipertensi.  
 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakaan di wilayah kerja UPT Puskesmas Rendang dari bulan Maret-April 2020. 

Jenis peneliti ini adalah penelitian quasi pra-experimental dengan desain pre-test post-test control group 

design. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu teknik 

dengan metode purposive sampling. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah sampel masing-masing 10 sampai dengan 20 

(Sugiono, 2016).  

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah penderita dengan hipertensi primer, penderita hipertensi 

primer yang mau dijadikan responden, penderita hipertensi primer yang mengkonsumsi obat 

antihipertensi, penderita hipertensi primer yang tidak sedang mendapat terapi komplementer. 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah penderita hipertensi dalam keadaan hamil, penderita 

hipertensi yang mengkonsumsi alkohol, penderita hipertensi yang tidak koperatif. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1.1 

Distribusi frekuensi responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kelompok 

Perlakuan dan Kelompok Kontrol 

di Banjar Kubakal, Ds. Pempatan, 

Rendang-Karangasem 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden, maka jumlah 

sampel pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol mayoritas berjenis kelamin 

perempuan dengan persentase 60%. 

 

Tabel 1.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur di Banjar Kubakal, 

Desa Pempatan, Rendang Karangasem 

 
No Umur Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Frekuensi                           % Frekuensi                      % 

1 40-50 Tahun 4                              80% 4                          80% 

2 51-60 Tahun 1                               20% 1                          20% 

 Jumlah 5                              100% 5                         100% 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden umur 40-50 tahun yaitu 

sebanyak 80% pada kelompok perlakuan dan 80% pada kelompok kontrol berada pada 

responden umur 40-50 tahun. 

 

No Jenis Kelamin Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Frekuensi                  % Frekuensi               % 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

2                      40% 

3                      60% 

2                   40% 

3                   60% 

 Jumlah 5                     100% 5                  100% 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada kelompok perlakuan rata-rata tekanan darah sistole awal sebesar 

156 mmHg dan hari ketujuh sebesar 138 mmHg hal ini terlihat ada penurunan delapan belas poin.  Hasil 

pengujian menggunakan uji test berpasangan didapat p value = 0,009 (α=0,05) yang artinya bahwa p value < 

0,05, sehingga hipotesa dalam penelitian ini diterima dimana secara statistik ada perbedaan tekanan darah 

sistole dari awal pengukuran sampai pada hari ketujuh pada kelompok perlakuan (diberikan rebusan daun 

alpukat). 

Setelah dilakukan pengujian efek pada tekanan darah sistole diketahui nilai p value = 0,014  yang 

artinya pada taraf signifikansi 5% nilai  p (0,014) < 0,05, sehingga hipotesa dalam penelitian ini diterima 

dimana secara statistik dapat diartikan bahwa ada pengaruh yang signifikan rebusan daun alpukat pada  

penurunan tekanan darah sistole.  

Hasil penelitian ini bersesuaian dengan Maryati dkk. (2007), penapisan fitokimia daun alpukat 

menunjukkan adanya golongan senyawa flavonoid, tanin katekat, kuinon, saponin, dan steroid/ triterpenoid. 

Menurut (Sulaeman dkk., 1999) tanin merupakan senyawa fenolik kompleks yang tersebar luas dalam 

tanaman, seperti daun, buah yang belum matang, batang dan kulit kayu. Pada buah yang belum matang, 

tanin digunakan sebagai energi dalam proses metabolisme dalam bentuk oksidasi tanin. Lestari (2014) 

menyatakan bahwa ekstraksi tanin dari daun alpukat, diketahui total tanin yang terkandung dalam ekstrak 

tersebut berkisar antara 15.81 – 22.07 %. Tanin akan menghasilkan warna coklat. 

Secara umum alkaloid sering digunakan dalam bidang pengobatan. Alkaloid dapat berfungsi sebagai 

zat antioksidan yang didukung oleh penelitian uji antioksidan.19 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 

(Muhlisah, 2012).  

Mekanisme kerja dari flavonoid dalam menurunkan tekanan darah yaitu melancarkan peredaran 

darah dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, sehingga darah dapat mengalir dengan 

normal. Flavonoid juga mengurangi kandungan kolesterol serta mengurangi penimbunan lemak pada 

dinding pembuluh darah (Satria, 2009). Zat flavonoid berkhasiat sebagai diuretik yang salah satu kerjanya 

yaitu dengan mengeluarkan sejumlah cairan dan elektrolit maupun zat-zat yang bersifat toksik. Dengan 

berkurangnya jumlah air dan garam dalam tubuh maka pembuluh darah akan longgar sehingga tekanan 

darah perlahan-lahan mengalami penurunan (Utami, Indah W. 2008). 

Menurut peneliti senyawa kimia dalam daun alpukat berperan aktif dalam mekanisme antihipertensi 

antaralain flavonoid, saponin dan alkaloid. Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol terbesar yang 

berada di alam. Senyawa tersebut dapat melindungi tubuh dari radikal bebas melalui mekanisme 

antioksidan. Flavonoid mampu memperbaiki fungsi endotel dan mampu memperbaiki fungsi endotel. 

Flavonoid akan mempengaruhi kerja Anitensin Convertin Enzym (ACE), yang menyebabkan vasodilatasi 

sehingga tahanan resistensi perifer turun dan dapat menurunkan tekanan darah. Flavanoid dapat 

menyebabkan penurunan retensi air dan garam oleh ginjal, sekresi aldosteron dan sekresi ADH (Anti 

Diuretic Hormone) oleh kelenjar hipopituitari. Penurunan sekresi ADH menyebabkan penurunan absorbsi 

air. Hal ini menyebabkan volume darah menurun sehingga tekanan darah menurun. (Sumiati, 2013). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan tentang  pengaruh rebusan daun alpukat terhadap tekanan 

darah pada penderita hipertensi primer di wilayah kerja UPT Puskesmas Rendang yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh rebusan daun alpukat terhadap tekanan darah pada 

penderita hipertensi primer di wilayah kerja UPT Puskesmas Rendang. 
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