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Pembuluh Darah  saluran yg berfungsi 
untuk mengalirkan darah yang dipompa oleh 
jantung menuju keseluruh tubuh.
TD  kuatnya darah menekan dinding 
pembuluh darah saat dipompa dari jantung 
menuju keseluruh jaringan.
Fgs TD  mengalirkan darah keseluruh 
bagian tubuh.

Hipertensi adalah suatu keadaan 
dimana tekanan darah meningkat melebihi 
batas normal. Terminologi tekanan darah 
tinggi digunakan jika terjadi peningkatan 
tekanan darah diastol dan sistol atau salah 
satunya, dengan nilai tekanan diastol 90 
mmHg atau lebih, atau tekanan sistol lebih 
dari 140 mmHg yang merupakan rata-rata 
dari dua atau lebih pengukuran (Herfindal, 
2000).

1. Hipertensi essensial/primer
Jenis hipertensi yang penyebabnya masih 
belum dapat diketahui. Sekitar 90% penderita 
hipertensi menderita hipertensi jenis ini.
2. Hipertensi Sekunder

Jenis hipertensi yang penyebabnya dapat 
diketahui, biasanya akibat dari suatu 
penyakit, ( Kelainan pembuluh darah 
ginjal, gangguan kelenjar tiroid, penyakit 
kelenjar adrenal ( hiperaldoteronisme) & 
kondisi serta kebiasaan seseorang.
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• Ini adalah klasifikasi 
tekanan darah untuk 
orang dewasa 18 
tahun atau lebih :

Nilai Golongan Saran 

Diastolik 
< 85
85-89

90-104
105-114

>115

Normal
Normal Tinggi

HT Ringan
HT Sdg

HT Berat

Periksa tiap 2 th
Periksa tiap thn
Konfirmasi ke dr. (Dlm 2 bl)
Periksa ke dr (dlm 2 mgg)
Segera periksa ke dr

Sistolik
< 140

140-159
>160

Normal
Batas HT
Hipertensi

Periksa tipa 2 th
Konfirmasi ke dr (dlm 2 bl)
Sgr konfirmasikan ke dr
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– TD Normal (Normotensi ), jika Sistole < 
140 mm Hg dan diastole < 90 mm Hg 

– TD perbatasan (Borderline), yakni 
sistolik 140-159 mm Hg dan diatolik 91-
94 mmHg.

– TD tinggi atau hipertensi, yakni jika 
sistolik > 160 mmHg dan diastolik > 95 
mmHg.

Kategori Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg)

Normal < 130 < 85

Normal Tinggi 130 -139 85 – 89

Hipertensi

Ringan (Tkt I) 140 -159 90 – 99

Sedang (Tkt 2) 160 – 179 100 – 109

Berat (Tkt 3) 180 – 209 110 – 119

Sgt Berat (Tkt 4) > 210 > 120

• Secara umum gejala yang dikeluhkan 
penderita tekanan darah tinggi adalah 
sakit kepala, rasa pegal dan tidak nyaman 
pada tengkuk, perasaan berputar seperti 
tujuh keliling, serasa ingin jatuh, berdebar 
atau detak jantung terasa cepat dan 
telinga berdenging.

1. Faktor Yg Tdk Dpt Di kontrol
a. Keturunan
b. JK
c. Umur
2. Faktor Yg Dpt Dikontrol
a. Kegemukan
b. Krg Olahraga
c. Merokok dan Konsumsi alkohol
d. Konsumsi garam berlebih

1. Penyakit jantung Koroner
 Tjd pengapuran pd dinding pembuluh darah 
jantung.

2. Gagal Jantung
 TD Tinggi dpt memaksa otot jantung bekerja lbh 
berat, shg otot jantung menebal dan renggang daya 
pompa otot menurun  kegagalan kerja jantung.

3. Kerusakan PD Otak
Ada 2 jenis kerusakan yg ditimbulkannya yakni 
pecahnya pembuluh darah dan rusaknya dinding 
pembuluh darah.

1. HT pd kehamilan
HT pd kehamilan dibedakan dlm 2 
kriteria, yaitu :
a. HT ringan bl TD berkisar antara 
140/90 mmHg sampai 170/110 mmHg.
b. Ht berat bl TD > 170/110 mm Hg.
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Hipertensi pada ibu hamil dapat 
menyebabkan kerusakan organ vital seperti 
ginjal, hati bahkan otak. Kalau kasusnya 
berat bisa terjadi sindroma HELLP. Artinya 
sel darah merah pecah dan kadar trombosit 
menurun. Hal ini bisa mengakibatkan 
pendarahan saat melahirkan. Bila trombosit 
menurun, otomatis pembekuan darah tidak 
terjadi. Kejang-kejang atau koma 
(eklampsia) saat melahirkan pun bisa 
dialami oleh sang ibu.

• Janinpun tak luput dari bahaya. Aliran 
darah pada plasenta berkurang alias 
iskemia plasenta. Aliran oksigen dan 
nutrisi pasti terganggu. Hal ini otomatis 
mengakibatkan pertumbuhan bayi 
terhambat. Tandanya bayi lahir dengan 
bobot rendah bahkan kurang pasokan 
nutrisi dan oksigen dan mengakibatkan 
janin mati sebelum dilahirkan.

• HT diderita olah usila diatas 60 tahun.
• Penderita hanya boleh memakai obat 

antihipertensi bl TD Sistole > 160 mm Hg dan 
diastole > 90 mmHg

• Jika HT atau tdk diobati dalam waktu yang lama 
akan terjadi kerusakan ginjal, jantung/otak. Ex ; 
kerusakan jantung, akibatnya nafas pendek, 
kaki bengkak, rasa sakit didada (angina).

• Terapi : penurunan BB bagi pasien 
gemuk, gerak badan teratur, kurangi 
konsumsi alkohol, diet RG, tinggi serat 
dan sayur.

• Hipertensi Maligna adalah hipertensi yang 
sangat parah, yang apabila tidak diobati akan 
menimbulkan kematian dalam 3-6 bulan, 
hipertensi ini jarang terjadi, hanya 1 dari 200 
orang yang menderita hipertensi.

• Hipertensi ini merupakan hipertensi berat yang 
disertai kelainan khas pada retina, ginjal dan 
kelainan serebral. Penurunan TD perfusi ginjal 
akan menurun shg terjadi gangguan fungsi ginjal 
yang disebabkan oleh penurunan TD.

• Komplikasi HT Maligna yang ditandai 
dengan gangguan otak. Gejala klnis : sakit 
kepala hebat, nausea, muntah, kejang, 
koma. Ini terjadi bila tekanan diastolik 
lebih dari 140 mmHg.

Tujuan dari penatalaksanaan diet ;
• Membantu menghilangkan retensi garam 

atau air dalam jaringan tubuh dan 
menurunkan TD pada pasien hipertensi.

• Menurunkan faktor risiko lain seperti berat 
badan yang berlebih, tingginya kadar 
lemak kolesterol dan asam urat darah. 
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Yang harus diperhatikan dalam 
terapi diet hipertensi ;

• Makanan beraneka ragam dan gizi 
seimbang

• Jenis dan komposisi makanan disesuaikan 
dengan kondisi penderita

• Jumlah garam dibatasi sesuai dengan 
kesehatan penderita dan jenis makanan 
dalam daftar diet.

• Diet Garam Rendah I ( 200- 400 mg Na) 
 tdk ditambahkan garam dapur sama 
sekali.

• Diet Garam Rendah II (600-800 mg Na) 
boleh menggunakan ½ sdt garam dapur (2 
gr).

• Diet Rendah Garam III (1000-1200 mg 
Na) boleh menggunakan 1 sdt (4 gr) 
garam dapur.

1. Diet Rendah Garam
ada dua 7-an : Menurunkan TD dan mencegah 
oedema & penyakit lemah jantung. Diet RG 
adalah diet rendah sodium atau Na. Garam 
dapur (NaCl) didlmya mengandung 40% 
sodium. Sumber Na lainnya : Makanan yg 
mengandung soda kue, baking powder, MSG, 
pengawet makanan, makanan yg dibuat dari 
mentega, serta obat yg mengandung Na.

Makanan Alamiah Garam
(mg)

Makanan Diolah Garam
(mg)

Apel 5 Apel Tar (Pie) 500
Buncis (1 cangkir) 12 Buncis kalengan 3000
Gandum tawar (60 g) 20 Keripik gandum (60 g) 1850
Kentang tawar (150 g) 20 Kentang goreng (150 g) 3500
Tomat segar (satu) 35 Saus tomat ( ½ cangkir) 1950

Sup tomat kaleng ( 1 ckr) 2200
Daging sapi (240 g) 140 Corned beef 2360
Susu ( 1 ckr) 300 Keju ( 2 ptg tipis) 2050
Daging ayam ( 240 g) 300 Ayam goreng Kentucky 5600
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Diet ini ber-7an menurunkan kadar kolesterol darah 
dan menurunkan berat badan bila terlalu gemuk. 
Beberapa hal yg harus diperhatikan :
1.Batasi konsumsi daging, hati, limpa, dan jenis 

jeroan
2.Gnkan susu skim untuk penggati susu full cream
3.Batasi konsumsi kng telur, plg banyak 3 btr/mgg
4.Lebih sering mengkonsumsi tahu, tempe, dan jenis 

kcg2an.
5.Batasi penggunaan gula dan makanan yg manis 

(sirup & dodol)
6.Lebih banyak konsumsi sayuran dan buah.

Contoh BM yang mengandung serat kasar 
ckp tinggi :

1. Golongan buah2an
2. Gol sayuran
3. Gol protein : kcg tanah, kcg hijau, kcg 

kedelai, kcg merah, dan biji2an ( beras 
merah, jagung )

4. Makanan lain : agar2 dan rumput laut.

Cara mengatur diet untuk penderita hipertensi 
adalah dengan memperbaiki rasa tawar dengan 
menambah gula merah/putih, bawang 
(merah/putih), jahe, kencur, dan bumbu lain yang 
tidak asin atau mengandung sedikit garam 
natrium. Makanan dapat ditumis untuk 
memperbaiki rasa. Membubuhkan garam saat 
diatas meja makan dapat dilakukan untuk 
menghindari penggunaan garam yang berlebih. 
Dianjurkan untuk selalu menggunakan garam 
beryodium dan penggunaan garam jangan lebih 1 
sdt /hari.
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• Meningkatkan pemasukan kalium (4,5 gr atau 
120-175 mEq/hari) dapat memberikan efek 
penurunan TD yang ringan. Selain itu pemberian 
kalium juga membantu untuk mengganti 
kehilangan kalium akibat dan rendah natrium. 
Pada umumnya dapat dipakai ukuran sedang 
(50 gr) dari apel (159 mg kalium ), jeruk (250 mg 
kalium), tomat ( 366 mg kalium), pisang (451 mg 
kalium) kentang panggang (503 mg kalium) dan 
susu skim 1 gelas (406 mg kalium).

• Kecukupan kalsium penting untuk mencegah 
dan mengobati hipertensi : 2-3 gelas susu skim 
atau 40 mg /hr, 115 gr keju rendah natrium 
dapat memenuhi kebutuhan kalsium 250 mg/ hr. 
Sedangkan keb kalsium perhari rata-rata 808 
mg.

Pada ibu hamil makanan cukup akan 
protein, kalori, kalsium, dan natrium yang 
dihubungkan dengan rendahnya kejadian 
hipertensi kehamilan. Namun pada ibu hamil 
yang hipertensi apalagi yang disertai 
dengan bengkak dan protein urin 
(preeklampsia), selain obat-obatan 
dianjurkan untuk mengurangi konsumsi 
garam dapur serta meningkatkan makanan 
sumber Mg ( sayur dan buah-buahan).

Pada ikan asin direndam dan dicuci terlebih 
dahulu
Untuk megeluarkan garam natrium dari 
margarine dengan mencampur margarine 
dengan air, lalu masak sampai mendidih, 
margarine akan mencair dan garam natrium 
akan larut dalam air. Dinginkan cairan kembali 
dengan memasukkan panci kedalam kulkas. 
Margarine akan keras kembali dan buang air 
yang mengandung garam natrium. Lakukan ini 2 
kali.

• Penderita hipertensi dapat merencanakan 
menu yg rendah natrium, rendah lemak, 
dan tinggi serat untuk makanan sehari2. 

• Berikut akan disajikan contoh menu 
makanan yg pas untuk penderita 
hipertensi.
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Suatu keadaan dimana TD lebih rendah dari 
(90/60 mmHg) atau TD cukup rendah sehingga 
menyebabkan gejala-gejala seperti pusing dan 
pingsan.

 Jika Tekanan terlalu rendah, darah tidak dapat 
memberikan oksigen dan zat makanan yang cukup 
untuk sel dan tidak dapat membuang limbah yang 
dihasilkan sebagaimana mestinya.

HIPERTENSI DG AMI

• Penatalaksanaan AMI secara holistik
• Diet : puasa pada 8 jam pertama pasca AMI, 

diteruskan diet jantung secara bertahap 
(konsistensi makanan dan jumlah energi).

• Rehabilitasi jantung setelah 12 jam pertama 
bebas nyeri dada, dilakukan secara bertahap 
dimulai dari aktifitas on bed (duduk pasif, duduk 
aktif, duduk berjuntai) dilanjutkan aktifitas out of 
bed ( jalan disekitar tpt tdr, jalan diruang 
perawatan).
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TUJUAN TERAPI DIET PASCA AMI

1. Mendukung isth u menurunkan kerja 
jantung dg memberikan makanan secara 
berthp disesuaikan dg tahapan 
rehabilitasi jtg.

2. Menghindari konstipasi agar pasien tdk 
mengejan saat BAB

3. Menurunkan keb energi u mengunyah.
4. Mengidentif fr risiko yg dpt diubah dan 

menurnkannya apabila memungkinkan

4. Mengidentif fr risiko yg dpt diubah dan 
menurnkannya apabila memungkinkan
seperti :

a. Menurunkan kelebihan BB
b. Mencapai kadar lipid darah hingga 

normal
c. Mencapai tekanan darah dlm batas 

normal

TUJUAN TERAPI DIET PASCA AMI

SYARAT DIET

1. Thp I > 8 jam pasca AMI (pasien bed rest 
total) berikan diet jantung rendah cholest 
& lemak terbatas dlm btk cair.

2. Next, aktif on bed, btk makanan lunak 
dimulai dari bubur nasi kmd nasi tim, 
rendah kolest dan lemak terbatas.

3. Finish, (aktif on bed) diberikan makanan 
bentuk nasi rendah cholest dan lemak 
terbatas.

4. Rendah cholest < 250 mg/hr
5. Lemak 20-25% dari total keb energi dlm 

btk PUFA : MUFA:SFA (1:1:1)
6. P = 0,8-1 g/kgBB/hr, pilih sbr sprt : ikan, 

pth telur, ayam tanpa kulit, dgg sdkt 
lemak, tahu, tempe, kcg2n termasuk kcg 
tnh (mengandung fitosterol).

7. Ckp Ca, K, dan Mg

SYARAT DIET

8. Meningkatkan asupan vit B3, C dan E
9. Meningkatkana supan serat makanan
10. Tingkatkan asupan BM yg mengandung 

flavonoid, seperti bwg, teh, ape, buah 
angur dan tomat (licopen)

11. Tingkatkan BM sbr asam folat, B2, B6, 
B12 jk kadar homosistein tinggi dalam 
serum (hiperhomosisteinemia)

SYARAT DIET KEB ENERGI

• Energi diberikan secara bertahap :
• BEE x f. Aktiv x f. Stress
• Fktr stress = 1,1-1,2
• Aktif bed rest (pasif) = 1,1
• Aktif on bed (dudk aktif, berjuntai) = 1,2
• Aktif out  of bed (jalan) = 1,3


