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ABSTRAK 

Pengaruh Rebusan Daun Alpukat Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita 

Hipertensi Primer Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Rendang 

 

I Putu Widiana Putra
1
, Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes

2
,  

Diah Prihatiningsih, S.Si., MSi
3
 

 

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   
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ABSTRACT 

Effect of Avocado Leaf Decoction on Blood Pressure in Patients with Primary 

Hypertension in the Work Area  of Rendang Public Health Center 

 

I Putu Widiana Putra
1
, Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes

2
,  

Diah Prihatiningsih, S.Si., MSi
3 

 

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 

recommended that health centers make policies regarding the provision of non-

pharmacological and complementary therapies, one of which is avocado leaf 

decoction. 

 

Keywords: Avocado Leaf Decoction, Blood Pressure, Hypertension 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat rahmat dan karuniaNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Rebusan Daun Alpukat Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita 

Hipertensi Primer di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Rendang” tepat pada 

waktunya.  

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Keperawatan pada Program Studi Keperawatan 

Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali. 

Proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan sejak 

awal sampai terselesainya skripsi ini, untuk itu dengan segala hormat dan 

kerendahan hati, peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM., selaku Ketua STIKes Wira 

Medika Bali. 

2. Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspitawati, S.Kep., M.Kep., selaku Ketua Program 

Studi Keperawatan Program Sarjana STIKes Wira Medika Bali yang telah 

memberikan ijin dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes selaku pembimbing I yang 

telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini serta dengan 

penuh kesabaran memberikan pertimbangan-pertimbangan guna 

terselesaikannya skripsi ini. 

4. Diah Prihatiningsih, S.Si., MSi selaku pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini serta dengan 

penuh kesabaran memberikan pertimbangan-pertimbangan guna 

terselesaikannya skripsi ini. 

5. Orang tua dan keluarga atas kasih sayang, doa, pengertian dan dukungan 

baik moral, spiritual, dan material dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Teman-teman, sahabat-sahabat atas saran-saran dan pikiran positif serta 

kerjasamanya dalam penyusunan skripsi ini.  



vii 
 

7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan peneliti satu persatu.  

Semoga Tuhan senantiasa memberikan balasan dan rahmat karunia-Nya 

atas budi baik yang telah diberikan dan semoga skripsi bermanfaat untuk 

perkembangan Ilmu Keperawatan. Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 

Denpasar,   Juni 2020 

Peneliti 

 

 

 

(I Putu Widiana Putra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ........................................................................................   i 

LEMBAR PERSETUJUAN .............................................................................   ii 

LEMBAR PENGESAHAN  .............................................................................  iii 

ABSTRAK .........................................................................................................  iv 

KATA PENGANTAR  ......................................................................................   vi 

DAFTAR ISI  .....................................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL .............................................................................................  x 

DAFTAR GAMBAR  ........................................................................................  xi 

DAFTAR LAMPIRAN  ....................................................................................  xii 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  .............................................................................................   1 

1.2 Rumusan Masalah  ........................................................................................   5 

1.3 Tujuan Penulisan  ..........................................................................................   5 

1.3.1 Tujuan Umum ...................................................................................  5 

1.3.2 Tujuan Khusus  .................................................................................  5 

1.4 Manfaat Penulisan  ........................................................................................  6 

1.4.1 Manfaat Praktis .................................................................................  6 

1.4.2 Manfaat Teoritis ................................................................................  6 

1.5 Keaslian Penulisan  .......................................................................................   6 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Hipertensi  .............................................................................  8 

2.1.1 Pengertian Hipertensi ........................................................................  8 

2.1.2 Etiologi Hipertensi Primer ................................................................  9 

2.1.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Hipertensi Primer ...................  10 

2.1.4 Gejala Hipertensi Primer ...................................................................  13 

2.1.5 Patofisiologi Hipertensi Primer  ........................................................  14 

2.1.6  Klasifikasi Hipertensi Primer ...........................................................  15 

2.1.7 Penatalaksanaan Hipertensi Primer  ..................................................  16 

2.1.8 Komplikasi ........................................................................................  18 

2.2 Konsep Dasar Terapi Komplementer – alternatife .......................................  19 

2.2.1 Definisi  .............................................................................................  19 

2.2.2 Alasan menggunakan pengobatan alternatif komplementer .............  21 

2.2.3 Hubungan Keperawatan Dengan Terapi Alternatif dan 

Komplementer  ..................................................................................  21 

2.2.4 Peranan perawat dalam terapi alternatif dan komplementer .............  23 

2.3 Konsep Dasar Daun Alpukat ........................................................................  25 

2.3.1 Sejarah Daun Alpukat .......................................................................  25 

2.3.2 Taksonomi Daun Alpukat  ................................................................  26 

2.3.3 Kandungan Kimia Daun Alpukat ......................................................  27 



ix 
 

2.3.4 Mekanisme Antihipertensi Senyawa Kimia Daun Alpukat (Persea 

Americana miller) .............................................................................  30 

2.3.5 Terapi Komplementer Darah Tinggi Menggunakan Daun Alpukat .  31 

2.3.6 Cara membuat rebusan daun alpukat  ...............................................  32 

2.4 Kerangka Konsep  .........................................................................................  33 

2.5 Hipotisis  .......................................................................................................  34 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  .........................................................................................  35 

3.2 Kerangka Kerja  ............................................................................................  36 

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian  .....................................................................  37 

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling Penelitian ......................................  37 

3.4.1 Populasi .............................................................................................  37 

3.4.2 Sampel Penelitian ..............................................................................  37 

3.4.3 Teknik Sampling  ..............................................................................  39 

3.5  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel ...............................  40 

3.5.1 Variabel Penelitian ............................................................................  40 

3.5.2 Definisi Operasional Variabel ...........................................................  41 

3.6 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data ............................................................  42 

3.6.1 Jenis Data  .........................................................................................  42 

3.6.2 Cara Pengumpulan Data ...................................................................  42 

3.6.3 Instrumen Pengumpulan Data ...........................................................  44 

3.7 Pengolahan Data dan Analisa Data ...............................................................  44 

3.7.1 Teknik Pengolahan Data  ..................................................................  44 

3.7.2 Teknik Analisa Data  ........................................................................  45 

3.8 Etika Penelitian .............................................................................................  46 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Penelitian .............................................................................................  49 

4.1.1 Kondisi Lokasi Penelitian  ................................................................  49 

4.1.2 Karakteristik Subyek Penelitian ........................................................  49 

4.1.3 Hasil Pemeriksaan Terhadap Objek Penelitian Berdasarkan 

Variabel Penelitian ............................................................................  51 

4.1.4 Hasil Analisa Data ............................................................................  52 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian ........................................................................  54 

4.3 Keterbatasan Penelitian .................................................................................  56 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan .......................................................................................................  57 

5.2 Saran .............................................................................................................  57 
 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 



x 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 : Klasifikasi Tekanan Darah Pada Orang Dewasa Sebagai 

Patokan dan Diagnosis Hipertensi (mmHg) ...............................  15 

Tabel 2.2 : Kandungan gizi alpukat (Persea Americano mill) ......................  27 

Tabel 2.3 : Kandungan mineral daun alpukat (Persea America Miller) per 

100 gram .....................................................................................  28 

Tabel 2.4 : Kandungan zat aktif (Persea america miller) .............................  28 

Table 3.1 : Definisi Operasional Pengaruh Rebusan Daun Alpukat 

Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Primer......  41 

Tabel 4.1  : Distribusi frekuensi responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pada Kelompok Perlakuan dan Kelompok Kontrol di Banjar 

Kubakal, Ds. Pempatan, Rendang-Karangasem  ........................  50  

Tabel 4.2  : Karakteristik Responden Berdasarkan Umur di Banjar 

Kubakal, Desa Pempatan, Rendang Karangasem .......................  50 

Tabel 4.3 : Statistik Deskriptif  Tekanan Darah Pada Kelompok Kontrol 

Pada Awal Pengukuran (pre) dan Hari Ketujuh (Post) ...............  51  

Tabel 4.4 : Statistik Deskriptif  Tekanan Darah Pada Kelompok Perlakuan 

Pada Awal Pengukuran (pre) dan Hari Ketujuh (Post)  ..............  52 

Tabel 4.5 : Pengaruh Rebusan Daun Alpukat ...............................................  53 

Tabel 4.6 : Perbedaan Tekanan Darah Sistole Antara Kelompok Perlakuan 

dan Kelompok Kontrol ...............................................................  54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 : Kerangka Konsep Pengaruh Rebusan Daun Alpukat Terhadap 

Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Primer ......................  33 

Gambar 3.1 : Rancangan Penelitian Pre-test Post-test Control Group Design  35 

Gambar 3.2 : Kerangka Kerja Pengaruh Rebusan Daun Alpukat Terhadap 

Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi..................................  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1: Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Lampiran 2: Realisasi Anggaran Penelitian 

Lampiran 3: Surat Permohonan Menjadi Responden 

Lampiran 4: Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Responden 

Lampiran 5: Prosedur Pengukuran Tekanan Darah  

Lampiran 6: Cara Membuat Rebusan Daun Alpukat 

Lampiran 7: Master Tabel 

Lampiran 8: Hasil Analisa Data 

Lampiran 9: Dokumentasi 

Lampiran 10: Arsip Surat 

Lampiran 11: Bukti Bimbingan  

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Hipertensi sampai saat ini merupakan masalah yang serius dan cenderung 

mengalami peningkatan dimasa yang akan datang karena tingkat keganasannya 

yang tinggi, hipertensi dapat menyebabkan kecacatan permanen atau kematian 

secara mendadak (Smeltzer dan Bare, 2002). 

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. 

Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI (2014) menyatakan hipertensi 

sebagai salah satu penyakit kardiovaskular dengan angka penyebab kematian 

nomor satu secara global setiap tahunnya. Muela et al. (2017) pada Journal 

American Heart Association (AHA) mengatakan terjadinya peningkatan  tekanan 

darah adalah salah satu faktor risiko utama terjadinya kematian dini, stroke dan 

penyakit jantung di seluruh dunia. Diperkirakan hampir satu miliar orang 

menderita hipertensi diseluruh dunia dan akan mengalami peningkatan sebanyak 

1,56 miliar pada tahun 2025.  
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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 yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat 

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

koroner) dan otak (menyebabkan stroke), oleh karena itu tekanan darah harus 

dikendalikan. Hipertensi bersifat silent killer dimana gejala dapat bervariasi pada 

masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Gejala- 

gejalanya itu adalah sakit kepala/rasa berat di tengkuk, mumet (vertigo), jantung 

berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging (tinnitus), dan 

mimisan. 
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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).  

Penggunaan terapi farmakologik dengan menggunakan obat kimia sering 

menimbulkan efek samping, mahal dan penggunaan seumur hidup bagi penderita 

hipertensi. Penatalaksanaan nonfarmakologis dilakukan dengan cara mengatur 

pola hidup dan terapi non farmakologi pada penderita hipertensi diantaranya 

dengan menggunakan terapi herbal yang diyakini rendah efek samping, mudah 

dan murah yaitu menggunakan alpukat (Margowati dan Wiharyani, 2016). Salah 

satu alternatif secara teori untuk penanganan dan pencegahan hipertensi dapat 

dilakukan dengan mengkonsumsi buah alpukat. Buah dan daun alpukat dapat 

digunakan dalam menurunkan tekanan darah. Hal ini disebabkan karena karena 

daun alpukat mengandung zat flavonoid yang berkhasiat sebagai diuretik yang 

salah satu kerjanya yaitu dengan mengeluarkan sejumlah cairan dan elektrolit 
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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. 

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 berkurangnya jumlah air dan garam 
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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.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut, “Apakah Ada Pengaruh Rebusan Daun Alpukat Terhadap 

Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi?”. 

 

1.3 T ujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Pengaruh dari Rebusan Daun Alpukat Dengan Tekanan 

Darah Pada Penderita Hipertensi.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan rebusan daun 

alpukat pada kelompok perlakuan. 

2. Mengidentifikasi tekanan darah sebelum dan sesudah tanpa diberikan rebusan 

daun alpukat  pada kelompok control. 

3. Menganalisa pengaruh rebusan daun alpukat terhadap tekanan darah pada 

penderita hipertensi. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam asuhan keperawatan pada pasien hipertensi 

dan dapat digunakan sebagai pijakan bagi peneliti yang berminat hal yang 

berkaitan tentang penyakit hipertensi. 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1.4.1.1 Sebagai pedoman bagi perawat dalam terapi komplementer untuk 

mengatasi masalah tekanan darah tinggi. 

1.4.1.2 Memberi informasi kepada keluarga dan pasien tentang manfaat terapi 

komplementer yaitu tekanan darah tinggi degan manfaat terapi herbal. 

1.4.1.3 Memberi suatu wawasan dan pengetahuan peneliti tentang manfaat terapi 

non farmakologi yaitu rebusan daun alpukat terhadap tekanan darah pada 

penderita hipertensi. 

1.4.1.4 Memberi suatu wawasan ilmu pengetahuan kesehatan dijadikan landasan 

penelitian berikutnya. 

 

1.5 Keaslian Penelitian  

1. Siti Aisyah Nur dan Siska Sakti Anggreni (2018) “Pengaruh  Pemberian 

Rebusan Daun Alpukat Terhadap Tekanan Darah Pasien Hipertensi Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kota Padang.” Rancangan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan Quasi Exsperiment dengan 

rancangan Non Equivalent Control Group. Populasi dalam penelitian adalah 

seluruh penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang 
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berjumlah 302 responden. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 

responden, yaitu 10 responden kelompok eksperimen dan 10 orang kelompok  

kontrol. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Quasi 

Exsperiment dengan rancangan Non Equivalent Control Group. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 20 Agustus s/d 29 Agustus Tahun 2018. Dengan alat 

penelitian menggunakan Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah alat pengukuran tekanan darah (Sphygmomanometer), stetoskop, daun 

alpukat, lembar hasil meramu daun alpukat menjadi sebuah minuman, dan 

lembar pencatatan hasil dari pengukuran tekanan darah. Data yang dianalisis 

menggunakan ujiuji T- test independen pada kelompok eksperimen sebelum 

pemberian air rebusan daun alpukat di dapatkan tekanan darah systole dengan 

nilai p value sebesar 0,001 (p< 0,05) yang berarti Ha diterima yaitu terdapat 

pengaruh sesudah pemberian air rebusan daun alpukat. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian penulis antara lain pada disain penelitian, tempat 

penelitian, jumlah populasi yang digunakan 302 responden sedangkan peneliti 

menggunakan 235 responden. Sedangkan pada sampel mengunakan 10 

responden. 

2. Anak Agung Ari Novia Sulistiawati dkk (2015). “Pengaruh Pemberian Air 

Rebusan Daun Alpukat (Persea americana Mill) Terhadap Tekanan Darah 

Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas II Denpasar Selatan” 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan rancangan 

penelitian quasi eksperimental design, yaitu pretest-posttest with control 

group yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian air rebusan daun 
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alpukat (Persea americana Mill) terhadap tekanan darah pasien hipertensi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien hipertensi primer yang 

menjalani rawat jalan di wilayah kerja Puskesmas II Denpasar Selatan. Dari 

hasil studi pendahuluan diperoleh data pasien hipertensi pada Bulan Maret 

2015 adalah 306 orang. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability 

sampling jenis purposive sampling. Terdapat 30 sampel dalam penelitian ini 

yang kemudian dibagi ke dalam dua kelompok, sehingga terdapat 15 orang 

responden pada kelompok perlakuan dan 15 orang responden pada kelompok 

kontrol. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah panduan pembuatan air rebusan daun alpukat, lembar 

data karakteristik responden, tabel karakteristik responden, prosedur 

pemeriksaan tekanan darah, lembar penilaian kegiatan, dan spigmomanometer 

digital. Hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-wilk menunjukkan 

seluruh data tekanan darah dalam penelitian ini terdistribusi normal. Sehingga 

dilakukan analisis secara parametrik, yaitu menggunakan uji paired sample t-

test dengan tingkat kemaknaan 5% untuk menganalisis perubahan tekanan 

darah pada masing-masing kelompok. Sedangkan uji independent sample t-

test dengan tingkat kemaknaan 5% digunakan untuk menganalisis pengaruh 

pemberian air rebusan daun alpukat terhadap tekanan darah pasien hipertensi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis antara lain pada judul 

penelitian, tempat penelitian, jumlah populasi yang digunakan 306 responden 

dengan jumlah sampel 30 responden, sedangkan peneliti menggunakan 235 

responden dengan sampel mengunakan 10 responden. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Hipertensi  

2.1.1 Pengertian Hipertensi 

Penyakit darah tinggi atau Hipertensi adalah suatu keadaan dimana 

seseorang mengalami peningkatan tekanan darah diatas normal yang ditunjukkan 

angka bagian atas (systolic) dan angka bawah (diastolic) pada pemeriksaan tensi 

darah menggunakan alat pengukur tekanan darah baik yang berupa cuff air raksa 

(sphygmomanometer) ataupun alat digital lainnya.  

Hipertensi merupakan penyakit yang banyak dijumpai dalam praktek 

klinik sehari-hari. Menurut JNC VII, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah 

≥ 140/90 mmHg. Prevalensi dunia memperkirakan terdapat 1 milyar individu 

yang mengalami hipertensi. WHO juga mencatat terdapat kecenderungan 

hipertensi merupakan penyebab utama terjadinya 62% pada kasus 

cerebrovascular disease dan 49% penyebab terjadinya Penyakit jantung iskemik. 

Selain itu, hipertensi juga salah satu penyebab terjadinya penyakit seperti stroke 

dan gagal ginjal bila tidak ditangani secara baik. 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah 

sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua 

kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup 

isitirahat/tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka 

waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), 

jantung (penyakit jantung coroner) dan otak (stroke) bila tidak dideteksi secara 
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dini dan dapat pengobatan yang memadai. Banyak pasien hipertensi dengan 

tekanan darah tidak terkontrol dan jumlahnya terus meningkat (Maj, Kedokt, 

2009).  

Hipertensi primer merupakan suatu kategori umum untuk  peningkatan 

tekanan darah yang disebabkan oleh beragam penyebab yang tidak diketahui 

sering disebut dengan hipertensi idiopatik dan terjadi pada 90%  kasus penderita 

hipertensi. Seseorang dapat memperlihatkan kecendrungan genetik yang kuat 

mengidap hipertensi primer, yang bisa dipercepat atau diperburuk oleh faktor 

konstribusi misalnya, kegemukan, stress, merokok, atau kebiasaan makan 

(Sherwood, 2009). 

2.1.2 Etiologi Hipertensi Primer 

Penyebab hipertensi primer terdiri dari dua faktor genetik dan faktor lingkungan. 

1. Faktor genetik  

1) Kepekaan terhadap stress. 

2) Peningkatan reaktivitas vaskuler (terhadap vasokontriktor). 

3) Resistensi Insulin. 

2. Faktor lingkungan 

1) Obesitas. 

2) Stres psikis. 

3) Konsumsi garam berlebih. 

 

 

 



11 
 

2.1.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Hipertensi Primer 

Menurut Nurahmani (2012), ada dua faktor resiko yang menimbulkan 

hipertensi yaitu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor resiko yang 

tidak dapat dimodifikasi seperti stres, penggunaan kontrasepsi oral pada wanita, 

berat badan, asupan garam berlebih, alkohol dan kebiasaan merokok. 

Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, antara lain : 

1.  Faktor  Genetik 

Orang yang memiliki faktor genetik dalam keluarga hipertensi dan 

ditambah faktor lingkungan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Hal 

ini berhubungan dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dan rendah rasio 

antara potassium terhadap sodium. Dinyatakan bahwa 70-80% kasus hipertensi 

esensial, didapatkan riwayat hipertensi di dalam keluarga.  

2.  Jenis Kelamin 

Prevalensi penderita hipertensi lebih sering ditemukan pada kaum pria dari 

pada kaum wanita, hal ini disebabkan pada umumnya yang bekerja adalah pria 

dan pada saat mengatasi masalah pria cenderung untuk emosi dan mencari jalan 

pintas seperti merokok, mabuk, minum alkohol, dan pola makan yang tidak baik 

sehingga tekanan darahnya meningkat. Sedangkan pada wanita saat memiliki 

masalah masih dapat diatasi dengan tenang dan lebih stabil. 

3. Usia  

Usia merupakan faktor resiko penyakit hipertensi yang tidak dapat dicegah 

karena semakin meningkat umur seseorang maka semakin besar resiko terkena 

hipertensi. 
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4.  Ras Etnik 

Hipertensi lebih banyak terjadi pada orang kulit hitam dari pada yang 

berkulit putih. Orang berkulit hitam diamerika memiliki resiko lebih besar untuk 

menderita hipertensi primer ketika predisposisi kadar renin plasma yang rendah 

mengurangi kemampuan ginjal untuk mengsekresikan natrium berlebih. 

Hipertensi terjadi pada usia lebih muda dan memiliki intensitas yang lebih berat 

pada orang kulit hitam (Kowalaka, 2011). 

Faktor yang dapat dimodifikasi, antara lain : 

1.  Berat Badan  

Mereka yang memiliki berat badan yang berlebih cenderung memiliki 

tekanan darah yang lebih tinggi dari padamereka yang kurus. Hal ini disebabkan 

karena tubuh orang yang memiliki berat badan yang berlebih harus bekerja lebih 

keras untuk membakar kelebihan kalori yang mereka konsumsi (Beavers, 2002) 

2. Stres  

Peningkatan tekanan darah akan lebih besar pada individu yang 

mengalami kecendrungan stres emosional yang tinggi. Stres atau ketegangan jiwa 

dapat merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan hormone adrenalin dan 

memacu jantung berdenyut lebih cepat serta kuat, sehingga tekanan darah akan 

meningkat. Ansietas, takut, nyeri dan stres emosional mengakibatkan stimulasi 

saraf simpatik yang meningkatkan curah jantung dan tahanan vaskular perifer. 

Efek stimulasi simpatis meningakatkan curah jantung, tahanan vaskularperifer dan 

meningkatkan tekanan darah (Potter & Perry, 2010). 
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3. Asupan garam berlebih  

Didalam populasi yang sangat luas didapatkan kecendrungan prevalensi 

hipertensi meningkat dengan bertambahnya asupan garam. Apabila asupan garam 

kurang dari 3 gram per hari, pravalensinya hipertensi beberapa persen saja, 

sedangkan apabila asupan garam antara 5-15 gram per hari, prevalensi akan 

meningkat menjadi 5-15%. Pada manusia yang diberi garam berlebih dalam 

waktu yang pendek akan didapatkan peningkatanan tahanan perifer dan tekanan 

darah. Pengaruh asupan garam terhadap hipertensi terjadi melalui peningkatan 

volume plasma, curah jantung dan tekanan darah tanpa diikuti peningkatanan 

ekskresi garam (Nurrahmani, 2012). 

4.  Alkohol  

Alkohol memiliki pengaruh terhadap tekanan darah secara keseluruhan 

semakin banyak alkohol yang diminum semakin tinggi tekanan darah. Peminum 

berat sangat berisiko mengalami kenaikan tekanan darah dan memiliki 

kecendrungan kuat untuk mengalami stroke.  

5. Merokok  

Nikotin yang terkandung dalam rokok dapat merangsang bangkitnya 

adrenalin, hormone dari anak ginjal yang menyebabkan jantung berdebar – debar, 

meningkatkan tekanan darah serta kadar kolesterol dalam darah. Merokok 

menyebabkan vaso kontriksi pembuluh darah, saat seseorang merokok tekanan 

darah meningkat dan akan kembali ke nilai dasar dalam 15 menit setelah berhenti 

merokok (Potter & Perry, 2010) 
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2.1.4 Gejala Hipertensi Primer 

Gejala – gejala hipertensi primer antara lain yaitu : 

1. Sering gelisah. 

2. Sakit kepala atau pusing. 

3. Mudah lelah. 

4. Mata berkunang – kunang. 

5. Mudah marah. 

6. Susah tidur. 

7. Sesak nafas.   

8. Mimisan.  

9. Telinga berdengung. 

10. Rasa berat di tengkuk. 

Sebagian besar manisfestasi klinis terjadi setelah penderita mengalami 

hipertensi bertahun – tahun berupa : 

1. Penglihatan kabur akibat kerusakan hipertensif pada retina. 

2. Sakit kepala pada saat terjaga, kadang – kadang disertai mual muntah, akibat 

peningkatan tekanan darah intrakranium. 

3. Cara berjalan yang tidak mantap karena kerusakan susunan saraf pusat. 

4. Nocturia yang disebabkan peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi 

glomerulus (Crowin, 2009). 
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2.1.5 Patofisiologi Hipertensi Primer  

Mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh darah 

terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vaso motor ini 

bermula jarak saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar 

dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. 

Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk imfuls yang bergerak ke 

bawah melalui saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron 

preganglion melepaskan asitikolin yang akan merangsang serabut saraf 

pascaganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya norepinefrin 

mengakibatkan kontriksi pembuluh darah (Brunner & Suddarth, 2002). 

Berbagai faktor kecemasan seperti kecemasan dan ketakutan dapat 

mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsangan vasokontriktor, 

individu dengan hipertensi sangat sensitive terhadap norpinefrin, meskipun tidak 

diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bias terjadi (Corwin, 2005). Pada saat 

bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai 

respon rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang mengakibatkan 

tambahan aktivitas vasokontriksi. Korteks adrenal mengsekresikan kortisol dan 

steroid lainnya yang dapat memperkuat respon vasokonriktor pembuluh darah. 

Vasokontriksi yang mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal dapat 

menyebabkan pelepasan renin. Renin merangsang pembentukan angiostensin I 

yang kemudian yang kemudian diubah menjadi angiostensin II, suatu 

vasokontriktor kuat, yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh 

korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus 
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ginjal sehingga menyebabkan peningkatan volume intravaskuler. Semua faktor 

tersebut cenderung mencetuskan keadaan hipertensi (Brunner & Suddarth, 2002). 

Perubahan structural dan fungsional pada sistem pembuluh darah perifer 

bertanggung jawab pada perubahan tekakanan darah yang terjadi pada lanjut usia. 

Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat dan 

penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah yang menyebabkan 

penurunan distensi dan daya regang pembuluh darah. Akibat hal tersebut, aorta 

dan arteri besar mengalami penurunan kemampuan dalam mengakomodasi 

volume darah yang dipompa oleh jantung (volume sekuncup) sehingga 

mengakibatkan penurunan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer 

(Corwin, 2005).   

2.1.6 Klasifikasi Hipertensi Primer 

Menurut American Heart Association (2017) dalam Hypertension 

Highlights 2017 : Guideline For The Prevention, Detection, Evaluation And 

Management Of High Blood Pressure In Adults, menentukan batasan tekanan 

darah yang berbeda dari sebelumnya. Tekanan darah pada orang dewasa 

diklasifikasikan sebagai berikut. 

Tabel 2.1  

Klasifikasi Tekanan Darah Pada Orang Dewasa Sebagai Patokan  

dan Diagnosis Hipertensi (mmHg) 

 
Kategori Tekanan darah 

Sistolik                              Diastolik 

Normal                                           <120 mmHg                               <80 mmHg 

Prehipertensi                               120 – 129 mmHg                          <80 mmHg 

Hipertensi stage I                        130 – 139 mmHg                       80 – 89 mmHg  

Hipertensi stage II                        ≥140 mmHg                               ≥90 mmHg 

(sumber : American Heart Association, Hypertension Highlights 2017 : Guideline For The 

Prevention, Detection, Evaluation And Management Of High Blood Pressure In Adults 2017)  
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2.1.7 Penatalaksaan Hipertensi Primer  

Menurut wahdah (2011) pengobatan hipertensi dibagi menjadi 2 jenis 

yaitu pengobatan farmakologi dan non farmakologi. 

2.1.7.1 Dengan obat – obatan (farmakologi) : 

Berikut merupakan macam – macam obat hipertensi menurut Rudianto 

(2013), antara lain : 

1. Diuretik : obat – obatan jenis deuretik bekerja dengan cara mengeluarkan 

cairan tubuh (lewat kencing) sehingga volume cairan di tubuh berkurang 

mengakibatkan daya pompa jantung menjadi lebih ringan. 

2. Penghambat simpatik : golongan obat ini bekerja dengan menghambat 

aktivitas saraf simpatik. Contoh obatnya yaitu Metildopa, klonidin, dan 

reseprin. 

3. Betabloker : mekanisme kerja obat ini adalah melalui penurunan daya pompa 

jantung. Jenis betabloker tidak dianjurkan pada penderita yang telah diketahui 

menghidap gangguan pernafasan seperti asma bronkial. Contoh obatnya 

adalah Metopolol, Propanolol, dan Atenolol. 

4. Vasodilator : obat golongan ini bekerja langsung pada pembuluh darah dengan 

relaksasi otot polos (otot pembuluh darah). Yang termasuk dalam golongan ini 

adalah ; Prasosin, Hidrasin. Efek samping yang kemungkinan akan terjadi dari 

pemberian obat ini yaitu sakit kepala dan pusing. 

5. Penghambat Enzim Konversi Angiotensin : cara kerja obat golongan ini 

dengan cara menghambat pembentukan zat aAngiostensin II yaitu zat yang 
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dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Contoh obat yang termasuk 

golongan ini adalah Kaptopril. 

6. Antagonis Kalsium : golongan obat ini menurunkan daya pompa jantung 

dengan cara menghambat kontraksi jantung atau kontraktilitis. Yang termasuk 

golongan obat ini yaitu Nifedipin, Diltiasem, dan Verapamil. 

7. Penghambat Reseptor Angiostensin II : cara kerja obat ini adalah dengan 

menghalangi penempelan zat Angiostensin II pada reseptornya yang 

mengakibatkan ringannya daya pompa jantung. Obat – obatan yang termasuk 

dalam golongan ini yaitu Valsartan.   

2.1.7.2  Pengobatan non farmakologi  

1. Diet rendah garam atau kolesterol. 

2. Mengurangi asupan garam kedalam tubuh. 

3. Ciptakan keadaan rileks, berbagai cara relaksasi seperti meditasi, yoga dapat 

mengontrol sistem saraf yang akhirnya dapat menurunkan tekanan darah. 

4. Melakukan olahraga seperti senam aerobik atau jan cepat selama 30-45 menit 

sebanyak 3-4 kali seminggu. 

5. Berhenti merokok dan mengurangi mengkonsumsi alkohol. Berhenti merokok 

penting untuk mengurangi efek jangka panjang hipertensi karena asap rokok 

diketahui menurunkan aliran darah ke berbagai organ dan dapat meningkatkan 

kerja jantung. 

6. Terapi komplomenter juga termasuk penanganan non farmakologis atau non 

konvensional, bersifat terapi pengobatan alamiah diantaranya menurut 
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Purwanto (2013) adalah dengan komplementer medik, komplementer 

tradisional alternatif, komplemeter keperawatan. 

2.1.8 Komplikasi 

Hipertensi yang tidak teratasi, dapat menimbulkan komplikasi yang 

berbahaya menurut Price dan Wilson (2006) seperti :  

1. Congestive heart failure adalah kondisi jantung tidak mampu lagi memompa 

darah yang dibutuhkan tubuh. Kondisi ini terjadi karena kerusakan otot 

jantung atau sistem listrik jantung. 

2. Stroke Hipertensi adalah faktor penyebab utama terjadi stroke, karena tekanan 

darah terlalu tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah yang sudah lemah 

menjadi pecah. Bila hal ini terjadi pada pembuluh darah otak yang dapat 

berakibat kematian.  

3. Kerusakan ginjal. Hipertensi dapat menyempitkan dan menebalkan aliran 

darah yang menuju ginjal, yang berfungsi sebagai penyaring kotoran tubuh. 

Dengan adanya gangguan tersebut, ginjal menyaring lebih sedikit cairan dan 

membuangnya kembali ke darah. 

4. Kerusakan penglihatan. Hipertensi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh 

darah di mata, sehingga mengakibatkan penglihatan menjadi kabur atau buta. 

Pendarahan pada retina mengakibatkan pandangan menjadi kabur, kerusakan 

organ mata dengan memeriksa fundus mata untuk menemukan perubahan 

yang berkaitan dengan hipertensi yaitu retinopati pada hipertensi. Kerusakan 

yang terjadi pada bagian otak, jantung, ginjal dan juga mata yang 
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mengakibatkan penderita hipertensi mengalami kerusakan organ mata yaitu 

pandangan menjadi kabur. 

 

2.2 Konsep Dasar Terapi Komplementer – Alternatif 

2.2.1 Definisi  

Complemantary anf Alternatif Medicine (CAM) di definisikan oleh 

National Centre of Complementary and Alternatif Medicine sebagai macam 

pengobatan, baik praktik maupun produk pengobatan yang bukan merupakan 

bagian pengobatan konvensional (Dietlind L Wahner-Roedler, 2006).berdasarkan 

kepmenkes nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang penyelenggaraan 

pengobatan tradisional diuraikan : 

1. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan perawatan dengan cara 

pengobatan yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun-tumurun 

dan pendidikan atau pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang 

berlaku di masyarakat. 

2. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tambahan, 

bahan hewan, bahan mineral, sediaan cairan (galenik) atau campuran bahan 

tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan 

berdasarkan pengalaman (RI,2016) 

Terapi alternatif meliputi intervensi yang sama dengan terapi 

komplementer, tetapi sering kali menjadi pengobatan primer yang mengganti 

pelayanan medis alopatik. Kedua terapi alternatif dan komplementer berbasis 

derajatnya dimana keduanya cocok dengan pengobatan alopatik (Potter and Perry, 

2010). 
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Pengobatan komplementer alternatif adalah pengobatan non konvensional 

yang ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk 

meliputi upaya promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif yang diperoleh 

melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektivitas 

berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran 

konvensional (RI, 2016). Pengobatan komplementer juga termasuk pengobatan 

non farmakologis atau non konvensional, bersifat terapi pengobatan alamiah 

diantaranya menurut (RI, 2016) adalah : 

1. Komplementer medik : jenis tindakan ini berdasarkan pada ilmu biomedik dan 

telah diterima oleh kedokteran konvensional dan dalam penyelenggarannya 

dilakukan oleh dokter. 

2. Komplementer keperawatan yaitu perawatan komplementer yang dilakuka  

perawat secara mandiri dengan sertifikasi kompetensi yang diakui lembaga 

profesi. 

Jenis-jenis terapi tersebut adalah  

1) Intervensi tubuh dan pikiran seperti : hipnoterapi, mediasi, doa dan yoga. 

2) Sistem pelayanan pengobatan alternatif : akupuntur, akupresure, naturopati, 

homeopati, aromatherapy, ayur weda. 

3) Cara penyembuhan manual : chiropraktis, hialing, touch, tuina, shiatsu, 

osteopati, pijat urut. 

4) Pengobatan farmakologi dan biologi : jamu, herbal. 

5) Diet dan nutrisi : makronutrien, mikronutrien. 

6) Terapi sentuhan yang meliputi : massage, pijat refleksi, akupresure. 
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7) Terapi pikiran tubuh : relaksasi progresif, guided imaginary, meditasi, berdoa, 

terapi music, terapi humor, hipnoterapi. 

8) Aromatherapy : metode terapi menggunakan minyak esensial untuk 

mempengaruhi suasana hati. 

9) Terapi herbal : terapi komplementer berupa pemanfaatan tumbuh-tumbuhan 

herbal sebagai bagian dari upaya pelayanan sebagai pendekatan pemecahan 

masalah. 

2.2.2 Alasan Menggunakan Pengobatan Alternatif Komplementer 

1. Memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan dan kehidupan dirinya. 

2. Menginginkan pengobatan yang bersifat holistic meliputi pengobatan fisik, 

jiwa dan spiritual. 

3. Memiliki masalah dengan efek dari pengobatan kedokteran konvensional. 

4. Hasil kedokteran konvensional tidak memberikan kesembuhan. 

5. Adanya perbedaan filosofi praktek pengobatan disebabkan oleh latar belakang 

kultural. 

2.2.3 Hubungan Keperawatan Dengan Terapi Alternatif dan 

Komplementer  

Konsep pengobatan intregatif yang bersifat holistik sebenernya sesuai 

dengan konsep keperawatan dari Florence Nightingale yaitu menekankan kepada 

pentingnya pengaruh lingkungan, sentuhan, cahaya, aromatik, musik dan 

ketenangan dalam merefleksikan proses penyembuhan. 

Keperawatan dengan tradisi asuhan keperawatan yang bersifat holistik 

dimana perawaat memberikan pelayanan kepada individu, keluarga, kelompok, 
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dan masyarakat secara holistik meliputi aspek fisik, jiwa, social dan spiritual dan 

bersifat unik, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Keperawatan memiliki 

tujuan untuk mempertahankan kesehatan dan meningkatan proses penyembuhan 

seseorang secara menyeluruh dari lahir sampai dengan kematian. Kerangka 

berpikir pada keperawatan bersifat holistik adalah adanya saling berhubungan 

antara dimensi bio-psiko-sosio-spiritual dalam diri individu dan adanya kaitan 

proses antar individu dengan lingkungan dimana dia berada (RI, 2016). 

Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan secara holistik berperan 

sebagai alat dan fasilitator dalam proses penyembuhan pasien. Perawat dalam 

memiliki pengalaman tentang kesehatan, keyakinan dan nilai-nilai, harapan, dan 

kreativitas serta dibekali dengan pengetahuan, pengalaman melalui penelitian-

penelitian keperawatan akan menjadi pasangan dengan pasien (sebagai individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat) dalam praktek keperawatan secara holistik. 

Praktek keperawatan holistik membutuhkan perawat yang dapat mengintegrasikan 

konsep self care, tanggung jawab dirinya, memiliki aspek spiritual yang 

direflisikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan perawat dapat 

meningkatkan kesadaran dirinya akan adanya hubungan internal dalam dirinya 

sendiri dan hubungan eksternal antara dirinya dengan orang lain, dengan 

alam/lingkungan dan sesuatu Yang Maha Kuasa (Tuhan). Dengan adanya 

kesadaran ini diharapkan perawat dapat memahami individu-individu yang 

berhubungan dengan orang lain dan masyarakat pada umumnya, kesadaran ini 

akan memfasilitasi dalam proses penyembuhan pasien. Dengan demikian praktek 



24 
 

keperawatan secara holistik sejalan dengan filosofi dan pendekatan pengobatan 

alternatif dan komplementer (RI,2016).  

2.2.4 Peranan Perawat Dalam Terapi Alternatif Dan Komplementer 

Peranan perawat dalam terapi alternatif dan komplementer sebagai 

pelaksana, pendidik, konseling, coordinator, peneliti dapat diuraikan, ke dalam 

tugas yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Mengkaji kebutuhan pasien akan pengobatan alternatif dan komplementer. 

2. Memberikan saran kepada terapis dan pasien serta keluarga untuk 

mempertimbangkan jenis pengobatan yang sesuai. 

3. Memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien serta keluarga tentang 

keuntungan dan kerugian, resiko, efek samping, hasil yang diharapkan, 

lamanya pengobatan, dan interaksi pengobatan alternatif dan komplementer 

dengan pengobatan konvensional, cara mengakses informasi dari NCCAM 

atau melalui jurnal atau literatur. 

4. Mengkoordinasikan integrasi pengobatan alternatif dan komplementer ke 

dalam program atau keperawatan bagi pasien dengan cara menyeleksi pasien 

yang cocok dengan jenis teknik pengobatan tertentu. 

5. Memonitor dan mendiskusikan dalam tim ten 

6. Mempasilitasi pasien serta keluarga untuk bertemu dengan tim terapis dan 

memahami latar belakang, kualifikasi dan kompetensi dari tenaga terapis yang 

dapat dibuktikan dengan sertifikat dan lisesnsi praktik pengobatan atau 

menyakan langsung kepada petugas atau kepada pasien yang pernah berobat. 
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7. Memberikan saran kepada pasien untuk mengunjungi kondisi tempat 

pengobatan untuk mengetahui kualitas pelayanan apakah nyaman dan aman 

serta dapat mendiskusikan tentang biaya yang harus di keluarkan untuk 

pengobatan tersebut. 

8. Membantu pasien serta keluarga terhindar dari bahaya iklan produk-produk 

dan jasa yang membahayakan kesehatan seperti alat elektronik dan dijanjikan 

mengobati semua jenis penyakit dengan mengirim energy kedalam tubuh. 

9. Mendorong pasien untuk mencoba teknik pengobatan lain jika salah satu 

pengobatan tidak menunjukkan keberhasilan. 

10. Mendeteksi resiko interaksi obat yang dapat menurunkan efek pengobatan. 

11. Menyadarkan pasien atau keluarga terhadap issu obat alami, menyembuhkan 

secara cepat semua jenis penyakit karena belum tentu aman untuk digunakan 

dan tergantung kepada tingkat keseriusan penyakit yang diderita. 

12. perwat berperan sebagai terapis di beberapa tatanan pelayanan kesehatan 

(rumah sakit, klinik, rawat jalan, rumah, masyarakat, klinik pribadi) yang 

dapat melaksanakan bermacam-macam pengobatan alternatif dan 

komplementer seperti teknik relaksasi (bernafas dalam, latihan aktif progresif, 

meditasi), teknik kerja tubuh (manifulatif, atau pijat tubuh) dan terapi energy 

(terapi sentuhan, reiki) atau teknik lainnya dengan kemampuan hasil penelitian 

khusus di bidang tersebut.  

Perawat melakukan seleksi pasien yang dapat mengikuti pengobatan 

alternatif dan komplementer diantaranya memiliki motivasi untuk berpartisipasi 

dalam proses pengobatan alternatif dan komplementer, mampu berkonsentrasi, 
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mampu mengikuti intruksi dan menentukan pasien yang sesuai dengan jenis 

kegiatan pengobatan dan lamanya pengobatan (RI, 2016). 

 

2.3 Konsep Dasar Daun Alpukat  

2.3.1 Sejarah Daun Alpukat 

Tanaman alpukat (Persea Americana Mill) adalah salah satu tanaman yang 

banyak ditemukan di Indonesia. Walaupun bukan tanaman asli Indonesia, 

keberadaan alpukat tidak asing bagi masyarakat. Alpukat termasuk dalam famili 

Lauraceae yang banyak tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Tanaman alpukat 

merupakan tanaman buah berupa pohon dengan nama alpuket (Jawa Barat), 

alpokat (Jawa Timur/Jawa Tengah), boah pokat, jamboo pokat (Batak), alpukat, 

jamboo mentega, jamboo pooan, pookat (Lampung) dan lain-lain. Tanaman 

alpukat berasal dari dataran rendah/tinggi Amerika Tengah dan diperkirakan 

masuk ke Indonesia pada abad ke-18. Secara resmi antara tahun 1920-1930 

Indonesia telah mengintroduksi 20 varietas alpukat dari Amerika Tengah dan 

Amerika Serikat untuk memperoleh varietas-varietas unggul guna meningkatkan 

kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya di daerah dataran tinggi. 

Tanaman ini merupakan salah satu tanaman obat yang sangat penting dan 

dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat. Tanaman alpukat 

yang sering digunakan untuk berbagai pengobatan penyakit adalah daun alpukat. 

Daun alpukat mengandung beberapa senyawa yang dapat mengobati beberapa 

jenis penyakit seperti batu ginjal, menurunkan tekanan darah, radang tenggorokan, 

anti hipertensi, anti radang, anti diuretik, anti hipoglikemia, dan anti bakteri (Brai 
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dkk., 2007). Kandungan kimia yang terdapat pada daun alpukat antara lain adalah 

saponin, alkaloid, tanin, flavonoid, polifenol, dan quersetin. 

2.3.2 Taksonomi Daun Alpukat        

Berdasarkan taksonominya tanaman alpukat dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut (Kanisius, 1997) : 

Kerajaan   : Plantae  

Divisi        : Spermatophyta  

Subdivisi   : Angiospermae  

Kelas         : Dicotyledonae 

 Ordo         : Laurales  

Family       : Lauraceae 

 Genus       : Persea  

Spesies      : Persea americana miller 

Daun tumbuh berdesakan di ujung ranting. Bentuk daun ada yang bulat 

telur atau menjorong dengan panjang 10-20 cm, lebar 3 cm, dan panjang tangkai 

1,5-5 cm. Bunga berbentuk malai, tumbuh dekat ujung ranting dengan jumlah 

banyak, garis tengah 1-1,5 cm, warna putih kekuningan, berbulu halus. Daun 

merupakan bagian tanaman yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan, 

mengingat fungsinya tersebut maka alat ini sering disebut dengan alat vegetatif, 

pada batasnya terdapat daun berbentuk tunggal dan tersusun dalam bentuk spiral. 

Daun alpukat disebut daun tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai 

dan helaian saja, tanpa upih atau pelepah daun. Bagian tanaman yang berfungsi 

sebagai alat pengambilan dan pengolahan zat-zat makanan serta alat penguapan 
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air dan pernapasan, daun berwarna hijau tua dan pucuk hijau muda sampai agak 

kemerahan. ( H.M Hembing Wijaya Kusuma, 2011). 

2.3.3 Kandungan Kimia Daun Alpukat 

Daun alpukat memiliki aktifitas antioksidan yang membantu dalam 

mencegah atau memperlambat kemajuan berbagai oksidatif yang berhubungan 

dengan penyakit. Berikut adalah kandungan daun alpukat per 100 gram (Azwar 

2010). 

Tabel 2.2 

Kandungan gizi alpukat (Persea Americano Mill) 

Zat gizi Kadar per 100 gram 

Air 73,23 

Energi  6.70 kJol (kcal) 

Karbohidrat 8,53 

Serat 6,7 

Lemak 14,66 

Protein 2 

Thiamin (Vitamin B) 0,067 m (%) 

Vitamin C 10 m (17%) 

Vitamin E 2,07 m 

Vitamin K 21,0 mc 

Sumber : USDA National Nutrient Database for Standart Reference, 2011 

Daun alpukat memiliki kandungan kalium yang tinggi. Kalium diperlukan 

untuk keseimbangan elektrolit dan mengontrol tekanan darah. Hal ini dapat 

menjadi dasar penggunaan daun alpukat untuk menyembuhkan tekanan darah 

tinggi. Kalsium magnesium dan fosfor juga penting untuk kesehatan manusia. 

Mineral-mineral tersebut berguna untuk pembentukan tulang dan gigi, 

pembentukan bekuan darah, pembentukan siklik AMP, dan second messenger 

lain, untuk mekanisme tubuh, zinc berperan dalam proses penyembuhan luka 

(Djojoseputro, 2012).  
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Tabel 2.3  

Kandungan mineral daun alpukat (Persea America Miller) per 100 gram 

Mineral Kadar per 100 gram 

Sodium 80.42±9.12 

Kalsium 56.13±3.31 

Magnesium 75.56±13.31 

Phosphorus 48.98±5.50 

Potassium  148.92±0.12 

Zinc 7.21±2.62 

Copper  5.71±1.26 

 

Kandungan zat aktif yang terdapat di daun alpukat (Persea america miller) 

adalah saponin, alkaloida dan flavonoida serta polifenol, quersetin dan gula alkali 

persiit (Azwar, 2010). Flavanoida merupakan kelompok flavanol turunan senyawa 

benzena dapat digunakan sebagai senyawa dasar zat warna alam. 

Tabel 2.4 

Kandungan zat aktif (Persea America Miller) 

Senyawa Kimia Kadar per 100 gram 

Saponin 1.29±0.08 

Tannin 0.68±0.06 

Flavonoid 8.11±0.14 

Glikosida sianoenik 0.06±0.02 

Alkaloid 0.51±0.21 

Fenol 3.41±0.64 

Steroid 1.21±0.14 

Sumber : arukwe dkk, 2009 

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 
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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). 

 Berdasarkan penelitian 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. 
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2.3.4 Mekanisme Antihipertensi Senyawa Kimia Daun Alpukat (Persea 

Americana miller) 

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. 

(Rachdian, 2011). 

 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). 

Saponin memiliki khasiat diuretic dengan menurunkan volume plasma 

dengan cara mengeluarkan air dan elektrolit terutama natrium, sehingga pada 

akhirnya cardiac output menurun. Natrium dan air juga dapat mempengaruhi 

resistensi perifer. 

Secara umum alkaloid sering digunakan dalam bidang pengobatan. 

Alkaloid dapat berfungsi sebagai zat antioksidan yang didukung oleh penelitian 

uji antioksidan. Alkaloid berfungsi sama dengan obat-obatan β-blocker 

mempunyai khasiat inotropik negatif dan kronotropik negatif terhadap jantung. 
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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 dapat 

menyebabkan resistensi menurun. Hal tersebut menyebabkan penurunan tekanan 

darah. 

2.3.5 Terapi Komplementer Darah Tinggi Menggunakan Daun Alpukat 

Pengobatan hipertensi pada dasarnya dapat dilakaukan secara farmakologi 

dan non farmakologi. Teknik farmakologi dilakukan dengan obat anti-hipertensi 

seperti diuretikbeta blocker, vasodilator, inhibator saraf simpatik, alpa blocker. 

Pengobatan non farmakologi dilakukan dengan pola hidup sehat seperti berhenti 

merokok, penurunan berat badan, diet garam, dan terapi komplementer 

(Damayanti, 2013). 

Penyakit hipertensi dapat di atasi dengan memanfaatkan tanaman herbal, 

salah satunya adalah daun alpukat. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh 

Dra Azizahwati Ms. Apt menyebutkan bahwa kandungan senyawa flavonoid yang 

berperan untuk mengatasi tekanan darah tinggi. (Prawiroharjo, 2013). 

Keamanan terapi herbal daun alpukat telah diuji oleh balai obat tradisional 

(BATTRA) DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya pada tahun 2013. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa terapi air rebusan daun alpukat dapat digunakan 

sebagai pengobatan hipertensi pada pasien tanpa alergi lateks (Santoso dan 

Suharjo 2013). 
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2.3.6 Cara Membuat Rebusan Daun Alpukat  

Dosis pemberian rebusan daun alpukat diberikan 1x sehari setiap pagi 

sebanyak 100cc selama 7 hari. Menurut Dra Azizahwati Ms.Apt dari Universitas 

Indonesia, menjelaskan cara mengolah ramuan darah tinggi adalah sebagai 

berikut:  

1. Sediakan 5-7 lembar daun alpukat. 

2. Kemudian cuci hingga bersih 

3. Siapkan 200 cc air putih 

4. Setelah itu rebus sampai mendidih (100c)  

5. Setelah hangat, rebusan tersebut disaring lalu ditiriskan. 

6. Minumlah rebusan tersebut secara rutin selama 7 hari pada pagi hari 
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2.4 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

   : Variabel yang diteliti  

   : Variabel yang tidak diteliti      

   : Alur Pikir 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep Pengaruh Rebusan Daun Alpukat Terhadap Tekanan Darah 

Pada Penderita Hipertensi Primer 

5) Terapi komplementer : dengan 

herbal Rebusan Daun Alpukat 

Vasodilator 

 

Hipertensi Primer  

Penatalaksanaan  

Terapi Farmakologi 

1) Diuretik 

2) Penghambat  

3) Betablocker 

4) Vasodilator 

5) Antagonis kalsium  

Terapi Non Farmakologi 

1) Diet rendah garam dan 

kolesterol 

2) Meditasi dan yoga 

3) Olahraga 

4) Berhenti merokok dan kurangi 

konsumsi alkohol 

 

1. Senyawa Flavonoid sebagai diuretik 

mengeluarkan sejumlah cairan dan elektrolit 

maupun zat-zat yang bersifat toksik 

2. Kalium pada daun alpukat juga membantu 

menurunkan tekanan darah karena kalium 

adalah sebuah komponen penting dari sel 

dan cairan tubuh yang membantu 

mengembalikan detak jantung dan tekanan 

darah 

3. Alkaloid berfungsi sama dengan obat-

obatan β- blocker mempunyai khasiat 

inotropik negatif dan kronotropik negatif 

terhadap jantung 

4. Saponin memiliki khasiat diuretik dengan 

menurunkan volume plasma dengan cara 

mengeluarkan air dan elektrolit terutama 

natrium, sehingga pada akhirnya cardiac 

output menurun. 

Tekanan Darah  

Faktor yang mempengaruhi tekanan 

darah : 

1) Umur  

2) Jenis kelamin  

3) Olah raga 

4) Ras 

5) Obesitas  
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2.5 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pertanyaan penelitian (Nursalam, 2011). Hipotesis penelitian ini adalah ada 

pengaruh rebusan daun alpukat terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi 

primer. 
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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

Jenis peneliti ini adalah penelitian quasi pra-experimental dengan desain 

pre-test post-test control group design. Desain ini terdiri dari dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian dilakukan pre-test pada 

kedua kelompok tersebut dan diikuti intervensi pada kelompok eksperimen. 

Setelah beberapa waktu dilakukan post-test pada kedua kelompok tersebut 

(Sugiyono, 2016).  

Pre-test                 Perlakuan                                          Post-test 

01                                                             X      02 

 

03                                                                                                                            04 

 

Gambar 3.1 : 

Rancangan Penelitian Pre-test Post-test Control Group Design. 

 

 

Keterangan : 

01               : tekanan darah pre-test pada kelompok eksperimen. 

02 : tekanan darah post-tes pada kelompok eksperimen. 

X : pemberian rebusan daun alpukat. 

03 : tekanan darah pre-test pada kelompok kontrol. 

04 : tekanan darah post-test pada kelompok kontrol. 
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3.2 Kerangka Kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 3.2 

Kerangka Kerja Pengaruh Rebusan Daun Alpukat Terhadap Tekanan Darah 

Pada Penderita Hipertensi 

 

Kriteria Inklusi 

Populasi 

Semua penderita Hipertensi Primer di Desa Pempatan Sebanyak 235 Orang 

Sampel Penelitian  

Yang Memenuhi Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

Eksperimen (pre-test) 

Pengukuran Tekanan Darah 

Intervensi 

Air Rebusan Daun Alpukat 

diberikan 1x sehari pada Pagi 

Hari Selama 7 Hari 

Kriteria Ekslusi 

Sampling 

Non Probability Sampling Dengan Teknik Sampling Purposive Sampling 

Kontrol (pre-test) 

Peningkatan Tekanan Darah 

Tidak Diberikan Intervensi 

Intervensi 

Air Rebusan Daun Alpukat diberikan 

1x sehari pada Pagi Hari Selama 7 Hari 

Post-test 

Pengukuran Tekanan Darah Pada    

Hari Ke-7 

Pengumpulan Data 

Uji normalitas dan menggunakan Shapiro Wilk dengan Uji Paired T – 

Test dan Independent T – Test digunakan untuk data berdistribusi normal 

Penyajian Data 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan diwilayah kerja UPT Puskesmas Rendang 

Karangasem. Peneliti memilih melakukan penelitian di Desa Pempatan 

Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem pada bulan Maret sampai April 

2020. 

 

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas  : objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua penderita hipertensi primer di desa Pempatan 

berjumlah 235 orang yang melakukan kontrol di UPT Puskesmas Rendang 

Karangasem.  

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Untuk penelitian 

eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan 

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

(Sugiono, 2016).  
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Menurut Murti (2015), menyatakan untuk mengantisipasi adanya sampel 

yang drop out, maka jumlah sampel bias direvisi dengan asumsi jumlah sampel 

yang drop out (L) 10% dengan menggunakan rumus : 

Menurut Murti (2015), menyatakan untuk mengantisipasi adanya sampel 

yang drop out, maka jumlah sampel bias direvisi dengan asumsi jumlah sampel 

yang drop out (L) 10% dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

n = besar sampel setelah dikoreksi 

n = jumlah sampel berdasarkan estimasi sebelumnya 

n = prediksi persentase sampel drop out 

berdasarkan perhitungan rumus diatas, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

11 orang. Pada saat pelaksaan penelitian jumlah sampel dalam keseluruhan adalah 

11 orang, tetapi yang akan dianalisis hanya 10 responden terdiri dari 5 sampel 



40 
 

eksperimen dan 5 kelompok kontrol. Persyaratan sampel kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol yang bisa diikut sertakan dalam penelitian ini ditetapkan 

berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi  

1. Kriteria Inklusi menurut Nursalam (2013) kriteria inklusi merupakan 

karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang 

terjangkau dan aku diteliti. 

Dalam penelitian ini yang termasuk kriteria inklusi adalah : 

1) Penderita dengan hipertensi primer 

2) Penderita hipertensi primer yang mau dijadikan responden 

3) Penderita hipertensi primer yang mengkonsumsi obat antihipertensi  

4) Penderita hipertensi primer yang tidak sedang mendapat terapi komplementer. 

2. Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 2013).  

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam kriteria eksklusi adalah : 

1) Penderita hipertensi dalam keadaan hamil. 

2) Penderita hipertensi yang mengkonsumsi alkohol. 

3) Penderita hipertensi yang tidak koperatif. 

3.4.3 Teknik Sampling  

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling. Sampling adalah proses menyeleksi 

porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada (Nursalam, 2013). 

Pada penelitian ini sampel diambil dari populasi penderita hipertensi primer di 
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Wilayah kerja UPT Puskesmas Rendang Karangasem. Teknik sampling yang 

digunakan adalah nonprobability sampling yaitu Purposive Sampling. Purposive 

sampling disebut juga judgement sampling. Adalah suatu teknik penetapan sampel 

dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dikehendaki peneliti 

(tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili 

karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2013). 

 

3.5  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2013) variable penelitian adalah perilaku atau 

karakteristik yang memberikan nilai beda terhadap suatu (benda, manusia, dan 

lain-lain). 

1. Variabel Bebas (independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya variabel terikat (Sugiyono, 2013). Variabel bebas pada penelitian 

ini adalah rebusan daun alpukat. 

2. Variabel Terkait (dependent) 

Variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel terkait pada penelitian 

ini adalah tekanan darah pada penderita hipertensi primer. 
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3.5.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 

fenomena (Hidayat, 2009) 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Pengaruh Rebusan Daun Alpukat Terhadap Tekanan 

Darah Pada Penderita Hipertensi Primer 

 
No  Variabel Devinisi Operasional Cara Ukur Hasil 

Pengukuran 

Skala 

1 Variabel 

bebas:  

Rebusan daun 

alpukat 

Rebusan daun alpukat 

merupakan sediaan 

yang dibuat dari 

rebusan daun alpukat 

dengan cara memilih 

5-7 lembar daun 

alpukat, kemudian 

dicuci, lalu direbus 

dengan air putih 

(200cc) sampai 

mendidih (100c) 

selama ± 20 menit, 

lalu di disaring di 

konsumsi 100cc  

sehari pada pagi hari 

selama 7 hari. 

 

Diukur dengan cara 

memberikan 

rebusan daun 

alpukat pada 

kelompok 

eksperimen serta 

tidak diberikan 

intervensi pada 

kelompok kontrol 

yang telah diukur 

tekanan darahnya. 

- Diberikan 

- Tidak 

diberikan 

Nominal 

2 Variabel 

terkait:  
Tekanan 

darah pada 

penderita 

hipertensi 

primer 
 

Tekanan darah adalah 

hasil pengukuran 

tekanan arteri dengan 

sphygmomanometer 

aneroid yang dipasang 

dilengan atas dengan 

posisi duduk dengan 

kaki yang menyentuh 

lantai diukur saat 

sebelum dan setelah 7 

hari 

Di ukur dengan 

sphygnomanometer 

aneroid dan 

stetoskop. 

Pengukuran 

tekanan darah 

dilakukan sebelum 

dan sesudah 

diberikan 

intervensi pada 

kelompok 

perlakuan dan 

kelompok kontrol. 

Kemudian hasil 

pengukuran 

tekanan darah 

dicatat dalam 

lembar observasi. 

Hasil 

pengukuran 

sesuai dengan 

hasil 

pengukuran 

tekanan darah : 

- Systole 

dengan 

satuan 

mmHg 

Interval 
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3.6 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Jenis Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

hasil pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi pada penderita 

hipertensi primer di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Rendang Karangasem. 

3.6.2 Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2011), langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian ini adalah : 

1. Peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian kepada ketua STIKes Wira 

Medika Bali. 

2. Mengajukan ijin kepada pihak Badan Penanaman Modal dan Perijinan 

Pemerintah Provinsi Bali dengan membawa surat rekomendasi dari kampus. 

3. Setelah mendapat surat rekomendasi dari Badan Penanaman Modal dan 

Perijinan Pemerintah Provinsi Bali kemudian peneliti membawa surat tersebut 

ke Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Karangasem. 

4. Surat rekomendasi dari Kesbangpol Kabupaten Karangasem, kemudian 

peneliti membawa surat tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. 

5. Setelah mendapat surat pengantar dari Dinas Kabupaten Karangasem 

kemudian peneliti membawa surat ke Puskesmas Rendang Karangasem, 

setelah mendapat surat rekomendasi dari kepala UPT Puskesmas Rendang 

peneliti mengajukan surat tersebut ke Perbekel Desa Pempatan. 
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6. Setelah mendapat ijin untuk melakukan penelitian dari Prebekel Desa 

Pempatan, peneliti bekerja sama dengan Prebekel untuk mendapatkan alamat 

responden yang menderita hipertensi primer berdasarkan nama-nama 

responden yang didapatkan dari pihak Puskesmas. 

7. Peneliti dibantu oleh 1 orang peneliti pendamping dari STIKes Wira Medika 

Bali 

8. Kemudian Peneliti melakukan persamaan persepsi antara peneliti dengan 

peneliti pendamping mengenai cara pemberian rebusan daun alpukat pada 

penderita hipertensi primer agar tidak terjadi kesalahan selama melaksanakan 

penelitian.  

9. Peneliti melakukan penelitian dengan melakukan pemilahan sampel sesuai 

dengan kriteria inklusi dan eksklusi di masing-masing rumah responden 

dengan cara wawancara kepada responden dan berpedoman dengan lembar 

observasi, kemudian melakukan pengukuran tekanan darah.  

10. Kemudian peneliti melakukan pendekatan kepada respoden untuk diberikan 

penjelasan mengenai pemberian rebusan daun alpukat serta menandatangani 

lembar informed consent sebagai subjek penelitian, kemudian mengisi 

identitas responden berdasarkan jenis kelamin dan umur. 

11. Peneliti melakukan pengukuran tekanan darah dengan mengunakan 

sphygmomanometer aneroid pada masing masing kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol.   

12. Peneliti memberikan intervensi pada kelompok eksperimen dengan 

memberikan rebusan daun alpukat 1x sehari sebanyak 100cc pada pagi hari. 
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13. Kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah pada hari ke-7 sesudah 

pemberian rebusan daun alpukat selama 7hari pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol tanpa diberikan rebusan daun alpukat. 

14. Data yang telah terkumpul kemudian ditabulasi ke dalam matriks 

pengumpulan data yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti. 

15. Kemudian dilakukan analisa data.    

3.6.3 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrument yang digunakan dalam pengumpulan data adalah lembar 

observasi. Alat untuk pengukuran tekanan darah adalah sphygmomanometer 

aneroid dan stetoskop yang sudah dikalibrasi.  

 

3.7 Pengolahan Data dan Analisa Data 

3.7.1 Teknik Pengolahan Data  

Proses teknik pengolahan data merupakan suatu upaya untuk memprediksi 

data dan menyiapkan data dengan sedemikian rupa agar dapat dianalisa lebih 

lanjut dan mendapatkan data yang siap untuk disajikan (Notoatmodjo, 2015). Data 

yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian diolah dengan menggunakan 

program komputer, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Editing  

Hasil wawancara, angket, atau pengamatan dari lapangan harus dilakukan 

penyuntingan (editing) terlebih dahulu. Editing merupakan kegiatan untuk 

pengecekan dan perbaikan isian formulir atau kuisioner. 
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2. Coding  

Data yang sudah terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya, kemudian 

hasil pengukuran dan penilaian diberi kode sesuai ketentuan. Coding dilakukan 

untuk mengkode dari hasil pengukuran tekanan darah sesudah diberikan rebusan 

daun alpukat sebagai berikut : 

1) Jenis kelamin : laki-laki (kode 1). Perempuan (kode 2). 

2) Kegiatan perlakuan (kode 1). Perempuan (kode 2). 

3) Umur : 40-50 (kode 1), 51-60 (kode 2), 61-70 (kode 3). 

3. Entry atau transferring  

Data entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke 

dalam master tabel atau data base computer. Peneliti telah memasukkan data yang 

telah terkumpul dan di editing kedalam master table dengan bantuan program 

kumputer.  

4. Cleaning atau tabulasi  

Untuk mengecek kesalahan-kesalahan data dan kemudian data disajikan 

dengan table distribusi frekuensi. Semua data yang sudah di dapat dikelompokkan 

yaitu data demografi, hasil pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah 

diberikan rebusan daun alpukat.  
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3.7.2 Teknik Analisa Data  

1. Analisa Univariat  

Berdasarkan tujuan peneliti mengidentifikasi karakteristik penderita 

hipertensi di UPT Puskesmas Rendang Kabupaten Karangasem, mengidentifikasi 

tekanan darah hipertensi setelah diberikan rebusan daun alpukat dengan analisa 

deskriprif. Analisa deskriptif kemudian disajikan dalam bentuk table frekuensi. 

2. Analisa Bivariat  

Analisa data yang maksudkan untuk mengetahui perbedaan tekanan darah 

sebelum dan sesudah diberikan rebusan daun alpukat pada kelompok perlakuan 

dan pada kelompok kontrol tanpa diberikan rebusan daun alpukat. Data yang 

digunakan untuk mencari normalnya sebuah data dari kelompok eksperimen (data 

pre-test dan post-test) dan kelompok control (data pre-test dan post-test) uji 

normalitas data menggunakan Uji Shapiro Wik karena sampel kurang dari 50. Uji 

yang digunakan untuk mengidentifikasi pre-test dan post-test dari masing-masing 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, menggunakan Uji paired t – test 

untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang berpasangan 

dan sampel yang tidak berpasangan akan dilakukan Uji T-Independent. Apabila 

data berdistribusi tidak normal maka uji yang digunakan adalah Uji Statistic 

Wilcoxon Signed Rank Test. Bila hasil perhitungan menunjukkan nilai P value ≤ 

0,05 berarti ada pengaruh rebusan daun alpukat terhadap tekanan darah pada 

penderita hipertensi primer. 
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3.8 Etika Penelitian 

Menurut etika penelitian keperawatan merupakan hal yang penting dalam 

suatu penelitian, karena suatu penelitian akan berhubungan langsung dengan 

manusia maka dari segi etika peneliti harus diperhatikan (Hidayat, 2014). Etika 

penelitian yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :  

 

1. Hak untuk ikut atau tidak menjadi responden (self determination) 

Peneliti menjelaskan kepada responden bahwa responden diberikan 

kebebasan untuk menentukan apakah bersedia atau tidak untuk mengikuti 

kegiatan penelitian secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau pengaruh dari 

orang lain. Kemudian responden ini dibuktikan dengan kesediaan menandatangani 

surat persetujuan sebagai responden.   

2. Lembar persetujuan (informed consent) 

Peneliti menjelaskan bahwa lembar persetujuan diberikan pada subjek 

yang diteliti, tujuannya adalah subjek mengetahui maksud dan tujuan peneliti 

serta dampaknya selama pengumpulan data. Informed consent diberikan kepada 

subjek kemudian ditandatangani oleh subjek yang bersedia menjadi responden.  

3. Prinsip keadilan (right to justice) 

Responden harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama dan 

sesudah penelitian tanpa adanya tekanan. 

4. Tanpa nama (anonymity) 

Peneliti menjelaskan bahwa peneliti memberikan jaminan kepada 

responden dalam penelitian dengan cara tidak mencantumkan nama responden 
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dan hanya mencantumkan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil 

penelitian. 

5. Kerahasiaan (confidentiality) 

Kerahasiaan yaitu semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang dilaporkan pada 

hasil riset. Peneliti menjelaskan bahwa peneliti memberikan jaminan kerahasiaan 

pada hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya.   

6. Kerugian dan manfaat pada partisipan (harm and benefits) 

Peneliti menjelaskan bahwa penelitian ini tidak merugikan responden, 

karena penelitian ini tidak mengandung unsur yang membahayakan, merugikan, 

rasa cemas, maupun sakit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Kondisi Lokasi Penelitian  

Penelitian tentang pengaruh rebusan daun alpukat terhadap tekanan darah 

pada penderita hipertensi primer di Banjar Kubakal, Desa Pempatan, Rendang 

Karangasem dilaksanakan pada bulan April 2020. Banjar Kubakal, Desa 

Pempatan, Rendang Karangasem terdiri hanya 1 banjar adat saja yang memiliki 

kepala lingkungan dan memiliki fasilitas balai banjar sebagai tempat 

berkumpulnya masyarakat melaksanakan kegiatan seperti posyandu balita, 

perkumpulan sekaha truna-truni dan perkumpulan pengurus lingkungan. 

4.1.2 Karakteristik Subyek Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh rebusan daun alpukat terhadap tekanan 

darah pada penderita hipertensi primer di Banjar Kubakal, Desa Pempatan, 

Rendang Karangasem dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 24 April 2020 

sampai 30 April 2020. Didapatkan sampel penelitian sebanyak 10 orang 

menggunakan teknik sampling non probability sampling dengan purposive 

sampling. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik subyek penelitian pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol yang diperoleh berdasarkan jenis 

kelamin dan umur yang didistribusikan kedalam tabel sebagai berikut : 
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1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1  

 Distribusi frekuensi responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada 

Kelompok Perlakuan dan Kelompok Kontrol  

di Banjar Kubakal, Ds. Pempatan,  

Rendang-Karangasem  

 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden, 

maka jumlah sampel pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol mayoritas 

berjenis kelamin perempuan dengan persentase 60%.  

2. Karakteristik responden berdasarkan umur  

Distribusi frekuensi berdasarkan umur pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.2  

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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4.1.3 Hasil Pemeriksaan Terhadap Objek Penelitian Berdasarkan Variabel 

Penelitian 

Hasil  penelitian mengenai pengaruh rebusan daun alpukat terhdap tekanan 

darah sebagai berikut: 

1. Tekanan darah pada kelompok kontrol 

Hasil penelitian pada kelompok kontrol ditnujukkan seperti pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif  Tekanan Darah Pada Kelompok Kontrol Pada Awal 

Pengukuran (pre) dan Hari Ketujuh (Post)  

 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 4.3 pengukuran tekanan darah 

sistole awal  pengukuran  diketahui nilai tertinggi sebesar 160 mmHg dan 

terendah sebesar 150 mmHg, nilai mean sebesar 150. Hasil estimasi  interval 

dapat disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata tekanan darah sistole 

berada pada rentangan 147,1 mmHg sampai dengan 160,8 mmHg.   

Setelah dilakukan pengamatan pada hari ketujuh diketahui sistole nilai 

tertinggi sebesar 152 mmHg dan terendah sebesar 150 mmHg, nilai mean sebesar 

150. Hasil estimasi interval dapat disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-

rata tekanan darah sistole berada pada rentangan 146,4 mmHg sampai dengan 

157,5 mmHg.   

 

 

 Sistole 

Statistik deskriptif Pre Post 

Mean 

Median 

Minimum 

Maksimum 

Standard deviasi 

95%CI 

154 mmHg 

150 mmHg 

150 mmHg 

160mmHg 

5,47 

147,1-160,8 

152 mmHg 

150 mmHg 

150  mmHg 

160 mmHg 

4,47 

146,4-157,5 
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2. Tekanan darah pada kelompok perlakuan 

Hasil hasil penelitian pada kelompok perlakuan sebelum dan sesudah 

diberikan rebusan daun alpukat seperti pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif  Tekanan Darah Pada Kelompok Perlakuan Pada Awal 

Pengukuran (pre) dan Hari Ketujuh (Post)  

 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 4.4 pengukuran tekanan darah 

sistole awal  pengukuran diketahui nilai tertinggi sebesar 160 mmHg dan terendah 

sebesar 150 mmHg, nilai mean sebesar 156. Hasil estimasi interval dapat 

disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata tekanan darah sistole berada 

pada rentangan 149,1 mmHg sampai dengan 162,8 mmHg.   

Setelah dilakukan pengamatan pada hari ketujuh diketahui sistole nilai 

tertinggi sebesar 140 mmHg dan terendah sebesar 130 mmHg, nilai mean sebesar 

138. Hasil estimasi interval dapat disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-

rata tekanan darah sistole berada pada rentangan 132,4 mmHg sampai dengan 

143,5 mmHg.   

4.1.4 Hasil Analisa Data 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian normalitas. Hasil pengujian uji normalitas data dapat disimpulkan 

bahwa pasangan kelompok berdistribusi normal, sehingga untuk pengujian 

bivariate dilakukan menggunakan uji T berpasangan.  

 Sistole 

Statistik deskriptif Pre Post 

Mean 

Median 

Minimum 

Maksimum 

Standard deviasi 

95%CI 

156 mmHg 

160 mmHg 

150 mmHg 

160mmHg 

5,47 

149,1-162,8 

138 mmHg 

140 mmHg 

130  mmHg 

140 mmHg 

4,47 

132,4-143,5 
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1. Analisa bivariate 

Tabel 4.5 

Pengaruh Rebusan Daun Alpukat 

 

Kelompok 
Pre 

Mean±SD 

Post 

Mean±SD 
P value 

Kontrol 154±5,47 152±4,47 0,621 

Perlakuan 156±5,47 138,0±4,47 0,009 

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5 dapat diketahui pada kelompok kontrol 

rata-rata tekanan darah sistole awal sebesar 154 mmHg dan hari ketujuh sebesar 

152 mmHg hal ini terlihat ada penurunan dua poin.  Hasil pengujian 

menggunakan uji test berpasangan didapat p value = 0,621 (α=0,05) yang artinya 

bahwa p value > 0,05, sehingga hipotesa dalam penelitian ini diolak dimana 

secara statistik tidak ada perbedaan tekanan darah sistole dari awal pengukuran 

sampai pada hari ketujuh pada kelompok kontrol. 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5 dapat diketahui 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 berpasngan 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 uji perbedaan berpasangan, selanjutnya untuk 

menganalisa perbedaan efek rebusan daun alpukat pada antara kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol dilakukan dengan uji t. 
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Tabel 4.6 

Perbedaan Tekanan Darah Sistole Antara Kelompok  

Perlakuan dan Kelompok Kontrol 

 
Tekanan darah Mean difference P Value 

Sistole -14 0,014 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 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.   

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

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.  
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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 
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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). 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini tidak melakukan uji matching pada responden, dan 

jumlah sampel yang terbatas (masing-masing kelompok 5 orang). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis pembahasan tentang pengaruh rebusan daun 

alpukat terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi primer di Banjar 

Kubakal, Ds. Pempatan, Rendang-Karangasem yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Tekanan darah sebelum diberikan rebusan daun alpukat pada kelompok 

perlakuan adalah dengan nilai rata-rata sebesar 156 mmHg sedangkan setelah 

diberikan rebusan daun alpukat dengan nilai rata-rata sebesar 138 mmHg. 

2. Tekanan darah sebelum diberikan tanpa rebusan daun alpukat  pada kelompok 

kontrol adalah dengan nilai rata-rata sebesar 154 mmHg sedangkan setelah 

diberikan air mineral dengan nilai rata-rata sebesar 152 mmHg. 

3. Ada pengaruh rebusan daun alpukat terhadap tekanan darah pada penderita 

hipertensi (sig 0,014<0,05). 

 

5.2 Saran 

 Pada penelitian ini bahwa terdapat pengaruh rebusan daun alpukat 

terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi primer, sehingga peneliti 

menyatakan beberapa hal, antara lain : 

1. Sebagai pedoman bagi perawat dalam terapi komplementer untuk mengatasi 

masalah tekanan darah tinggi. 
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2. Memberi informasi kepada keluarga dan pasien tentang manfaat terapi 

komplementer yaitu tekanan darah tinggi degan manfaat terapi herbal. 

3. Memberi suatu wawasan dan pengetahuan peneliti tentang manfaat terapi non 

farmakologi yaitu rebusan daun alpukat terhadap tekanan darah pada penderita 

hipertensi. 

4. Memberi suatu wawasan ilmu pengetahuan kesehatan dijadikan landasan 

penelitian berikutnya. 
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Peneliti 

 

 

 

 

 

(I Putu Widiana Putra) 

NIM: 16.321.2489 

 

 

 



 

Lampiran 5 

PROSEDUR PENGUKURAN TEKANAN DARAH  

Pengertian  :  Prosedur yang dilakukan untuk menilai tekanan darah pada pasien 

hipertensi 

Tujuan      : untuk mengetahui kontrol tekanan darah pada pasien dengan 

hipertensi 

Persiapan Alat  

1. Stetoskop 

2. Sphygmomanometer 

3. Buku catatan dan alat tulis 

4. Lembar observasi 

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUKURAN TEKANAN DARAH 

Prainteraksi 

1. Periksa catatan pasien tentang adanya hal-hal khusus yang berkenan dengan 

pengukuran tekanan darah 

2. Siapkan alat (jam tangan, stetoskop dan spigmomanometer) 

Orientasi 

3. Beri salam  

4. Menanyakan keluhan 

5. Jelaskan tujuan, prosedur dan lamanya tindakan pada responden 

6. Berikan kesempatan untuk responden bertanya sebelum kegiatan 

dilaksanakan 

Kerja  

7. Atur posisi yang nyaman : duduk atau berbaring dengan posisi tangan rileks 

8. Menggulung lengan baju responden terlebih dahulu 

9. Sebelum melakukan pengukuran darah responden sebaiknya menghindari 

kegiatan aktivitas fisik seperti olahraga, merokok dan minum, minimal 30 

menit sebelum pengukuran. Dan juga duduk beristirahat setidaknya 5-25 

menit sebelum pengukuran. 

10. Kemudian palpasi arteri brakhialis. Meletakkan manset 2,5 cm diatas nadi 

brakhialis. 

11. Menaikkan tekanan dalam manset sambil meraba arteri arteri radialis sampai 

denyutnya hilang. 



 

12. Kemudian dinaikkan lagi kurang lebih 30 mmHg. 

13. Meletakkan stetoskop pada arteri brakhialis pada fossa cubitti dengan cermat 

dan tentukan tekanan sistolik. 

14. Menurunkan tekanan manset dengan kecepatan 4 mmHg/detik sambil 

mendengar hilangnya pembuluh yang mengikuti 5 fase korotkof. 

15. Mengulangi pengukuran 1 kali lagi dengan air raksa sphygmomanometer 

dikembalikan pada angka 0. Kemudian kemudian melakukan tindakan 

seperti diatas. 

Terminasi  

16. Evaluasi hasil kegiatan 

17. Kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya 

Dokumentasi  

18. Catat hasil pengukuran tekanan darah pada table hasil pengukuran tekanan 

darah yang telah disediakan. 
Sumber : Buku Pedoman Skill Lab 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 6 

CARA MEMBUAT REBUSAN DAUN ALPUKAT 

Alat : 

1. Gelas ukur 

2. Panci 

3. Pisau  

4. Kompor 

Bahan : 

1. Daun alpukat 5-7 lembar 

2. Air putih 200 cc 

Cara Pembuatan  

1. Siapkan alat-alat seperti gelas ukur, panci, pisau, dan kompor 

2. Cuci daun alpukat hingga bersih 

3. Siapkan 200 cc air putih 

4. Setelah itu rebus menggunakan panci sampai mendidih (100c) selama 10 

menit 

5. Setelah itu rebusan tersebut disaring lalu diamkan beberapa saat agar air 

rebusan menjadi hangat 

6. Setelah itu tuangkan kedalam gelas ukur hingga 100ml 

7. Rapikan alat-alat. 

Sumber : https://id.scribd.com/document/415983503/skripsi-putri-pdf  

 

https://id.scribd.com/document/415983503/skripsi-putri-pdf


 

Lampiran 7 

MASTER TABEL 

No. 

Responden 

1 

Jenis 

Kelamin 

2 

Coding 

3 

Umur 

4 

Coding 

5 

Kegiatan 

6 

Coding 

7 

Sistole 

Satuan mmHg 

Diastole 

Satuan mmHg 

Pre 

8 

Post 

9 

Pre 

10 

Post 

11 

R.1 Perempuan  2 50 1 Perlakuan  1 160 140 90 60 

R.2  perempuan 2 48 1 Perlakuan  1 150 140 90 70 

R.3 Perempuan  2 55 2 Perlakuan  1 160 140 100 90 

R.4 Laki – laki  1 49 1 Perlakuan  1 150  140 90 80 

R.5 Laki – laki  1 50  1 Perlakuan  1 160 140 90 80 

R.6 Perempuan  2 53 2 Kontrol  2 150 150 90 90 

R.7 Perempuan  2 47  1 Kontrol  2 150 160 90 90 

R.8 Perempuan  2 43 1 Kontrol  2 160 150 100 70 

R.9 Laki – laki  1 46 1 Kontrol  2 160 150 90 90 

R.10 Laki – laki  1 48 1 Kontrol  2 150 150 80 90 

 

KETERANGAN:  

Umur Responden  

kode 1 = 40-50 tahun 

kode 2 = 51-60 tahun 

kode 3 = 61-70 tahun 

 

Jenis Kelamin 

kode 1 = Laki-laki 

kode 2 = Perempuan  

 

Kegiatan  : 

kode 1 = Perlakuan 

kode 2 = Kontrol 

 



 

Lampiran 8 

ANALISA DATA 

Explore (Kelompok kontrol) 
 

Case Processing Summary

5 100,0% 0 ,0% 5 100,0%

5 100,0% 0 ,0% 5 100,0%

5 100,0% 0 ,0% 5 100,0%

5 100,0% 0 ,0% 5 100,0%

Sistole_pre

Diastole_pre

Sistole_post

Diastole_post

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
 

  



 

Descriptives

154,0000 2,44949

147,1991

160,8009

153,8889

150,0000

30,000

5,47723

150,00

160,00

10,00

10,00

,609 ,913

-3,333 2,000

90,0000 3,16228

81,2201

98,7799

90,0000

90,0000

50,000

7,07107

80,00

100,00

20,00

10,00

,000 ,913

2,000 2,000

152,0000 2,00000

146,4471

157,5529

151,6667

150,0000

20,000

4,47214

150,00

160,00

10,00

5,00

2,236 ,913

5,000 2,000

86,0000 4,00000

74,8942

97,1058

86,6667

90,0000

80,000

8,94427

70,00

90,00

20,00

10,00

-2,236 ,913

5,000 2,000

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Conf idence

Interv al for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std.  Dev iat ion

Minimum

Maximum

Range

Interquart ile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Conf idence

Interv al for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std.  Dev iat ion

Minimum

Maximum

Range

Interquart ile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Conf idence

Interv al for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std.  Dev iat ion

Minimum

Maximum

Range

Interquart ile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Conf idence

Interv al for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std.  Dev iat ion

Minimum

Maximum

Range

Interquart ile Range

Skewness

Kurtosis

Sistole_pre

Diastole_pre

Sistole_post

Diastole_post

Stat istic Std.  Error

 



 

Tests of Normality

,367 5 ,126 ,684 5 ,206

,300 5 ,161 ,883 5 ,125

,473 5 ,101 ,552 5 ,400

,473 5 ,101 ,552 5 ,400

Sistole_pre

Diastole_pre

Sistole_post

Diastole_post

Stat ist ic df Sig. Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov -Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

 
 

 

 

Explore (kelompok perlakuan) 
 

Case Processing Summary

5 100,0% 0 ,0% 5 100,0%

5 100,0% 0 ,0% 5 100,0%

5 100,0% 0 ,0% 5 100,0%

5 100,0% 0 ,0% 5 100,0%

Sistole_pre

Diastole_pre

Sistole_post

Diastole_post

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 



 

Descriptives

156,0000 2,44949

149,1991

162,8009

156,1111

160,0000

30,000

5,47723

150,00

160,00

10,00

10,00

-,609 ,913

-3,333 2,000

92,0000 2,00000

86,4471

97,5529

91,6667

90,0000

20,000

4,47214

90,00

100,00

10,00

5,00

2,236 ,913

5,000 2,000

138,0000 2,00000

132,4471

143,5529

138,3333

140,0000

20,000

4,47214

130,00

140,00

10,00

5,00

-2,236 ,913

5,000 2,000

70,0000 5,47723

54,7928

85,2072

69,4444

70,0000

150,000

12,24745

60,00

90,00

30,00

20,00

1,361 ,913

2,000 2,000

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Conf idence

Interv al for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std.  Dev iat ion

Minimum

Maximum

Range

Interquart ile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Conf idence

Interv al for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std.  Dev iat ion

Minimum

Maximum

Range

Interquart ile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Conf idence

Interv al for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std.  Dev iat ion

Minimum

Maximum

Range

Interquart ile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Conf idence

Interv al for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std.  Dev iat ion

Minimum

Maximum

Range

Interquart ile Range

Skewness

Kurtosis

Sistole_pre

Diastole_pre

Sistole_post

Diastole_post

Stat istic Std.  Error

 



 

Tests of Normality

,367 5 ,126 ,684 5 ,306

,473 5 ,201 ,552 5 ,400

,473 5 ,201 ,552 5 ,400

,300 5 ,161 ,833 5 ,146

Sistole_pre

Diastole_pre

Sistole_post

Diastole_post

Stat ist ic df Sig. Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov -Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

 
 
T-Test 
 

Paired Samples Statistics

154,0000 5 5,47723 2,44949

152,0000 5 4,47214 2,00000

90,0000 5 7,07107 3,16228

86,0000 5 8,94427 4,00000

Sistole_pre

Sistole_post

Pair

1

Diastole_pre

Diastole_post

Pair

2

Mean N Std.  Deviation

Std.  Error

Mean

 

Paired Samples Correlations

5 -,408 ,495

5 -,791 ,111

Sistole_pre &

Sistole_post

Pair

1

Diastole_pre &

Diastole_post

Pair

2

N Correlation Sig.

 

Paired Samples Test

2,00000 8,36660 3,74166 -8,38851 12,38851 ,535 4 ,621

4,00000 15,16575 6,78233 -14,83077 22,83077 ,590 4 ,587

Sistole_pre - Sistole_postPair 1

Diastole_pre - Diastole_

post

Pair 2

Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Paired Dif f erences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
 
 
 
 
 
 



 

T-Test 
 

Paired Samples Statistics

156,0000 5 5,47723 2,44949

138,0000 5 4,47214 2,00000

92,0000 5 4,47214 2,00000

70,0000 5 12,24745 5,47723

Sistole_pre

Sistole_post

Pair

1

Diastole_pre

Diastole_post

Pair

2

Mean N Std.  Deviation

Std.  Error

Mean

 

Paired Samples Correlations

5 -,408 ,495

5 ,913 ,030

Sistole_pre &

Sistole_post

Pair

1

Diastole_pre &

Diastole_post

Pair

2

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

18,00000 8,36660 3,74166 7,61149 28,38851 4,811 4 ,009

22,00000 8,36660 3,74166 11,61149 32,38851 5,880 4 ,004

Sistole_pre - Sistole_postPair 1

Diastole_pre - Diastole_

post

Pair 2

Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Paired Dif f erences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
T-Test 
 

Group Statistics

5 -16,0000 5,47723 2,44949

5 -2,0000 8,36660 3,74166

5 -22,0000 8,36660 3,74166

5 -4,0000 15,16575 6,78233

Kelompok

Perlakuan

Kontrol

Perlakuan

Kontrol

Sistole_selisih

Diastole_selisih

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

 
Independent Samples Test

,640 ,447 -3,130 8 ,014 -14,00000 4,47214 -24,31276 -3,68724

-3,130 6,897 ,017 -14,00000 4,47214 -24,60716 -3,39284

,704 ,426 -2,324 8 ,049 -18,00000 7,74597 -35,86223 -,13777

-2,324 6,228 ,058 -18,00000 7,74597 -36,78650 ,78650

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Sistole_selisih

Diastole_selisih

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

 



 

Lampiran 9 

DOKUMENTASI 

 

 

                   
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


