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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
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1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis ber

dasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. (Pasal 1 ayat [1]).

2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan cip taan; b. Penggandaan 

ciptaan dalam segala bentuknya; c. Pener jemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, 

pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan 

atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komuni kasi 

ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 

Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 

dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 

(empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).
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Seiring dengan meningkatnya kemakmuran pen
duduk akan diikuti dengan perubahan gaya hidup serba 
modern. Hal ini akan berdampak terhadap perubahan 
kebiasaan manusia untuk mengonsumsi makanan serba 
instan dan cepat saji yang banyak mengandung bahan 
tambahan pangan, sehingga berisiko meningkatkan kasus 
obesitas. Selain itu ditambah dengan kebiasaan merokok, 
dan mengonsumsi alkohol juga meningkat. Tanpa disadari 
di balik kebiasaan hidup modern tersebut ada ancaman 
besar yang selalu mengintai dan menjadi pembunuh 
dari kelompok penyakit di dunia yaitu diabetes mellitus,  
stroke, hipertensi, HIV.

Secara tradisional banyak tanaman yang dapat 
berfungsi sebagai obat. Namun, penggunaan tanaman 
obat tersebut kadang-kadang hanya didasarkan pada 
pengalaman dan belum didukung oleh penelitian 
terutama uji farmakologinya. Dalam buku ini akan 
dikupas pemanfaatan tanaman yang mempunyai manfaat 
terhadap penyakit diabetes, stroke, hipertensi, dan HIV 

KATA PENGANTAR
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yang secara empirik sudah terbukti mempunyai khasiat 
untuk pengobatan penyakit.

Agar dapat memberikan pemahaman yang lebih 
mudah bagi para pembaca, dalam buku ajar ini akan 
diuraikan tentang anatomi isiologi sistem organ, konsep 
dasar penyakit, dan zat gizi sebagai terapi pada penyakit 
berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan ter
utama pada penyakit diabetes, stroke, hipertensi, dan 
HIV. Dengan uraian tersebut diharapkan pemahaman 
tentang zat gizi sebagai terapi dalam penyakit kronik dan 
degeneratif  akan lebih bersifat komprehensif.

Buku ini saya dedikasikan untuk semua mahasiswa 
D3 keperawatan, dengan harapan materi yang terdapat 
dalam buku ini dapat menjadi acuan pada pembelajaran 
gizi diet pada keperawatan dan sebagai pedoman saat 
memberikan penyuluhan kesehatan terutama pada pasien 
dengan penyakit kronik dan degeneratif.

Ngawi, 2018

Nurul Hidayah, S.Kep., Ns, M.Gizi
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GLOSARIUM

Anatomi- isiologi Ilmu yang mempelajari bagian-
bagian tubuh beserta fungsinya

Anti dislipidemi Obat yang dapat mengurangi 
kadar lemak dalam darah

Antioksidan molekul yang mampu memper
lambat atau mencegah proses 
oksidasi molekul lain

Anti inlamasi obat yang dapat menghilangkan 
radang yang disebabkan bukan 
karena mikroorganisme (non 
infeksi), namun yang timbul seba
gai respon cedera jaringan dan 
infeksi

Afasia gangguan fungsi bicara pada 
seseorang akibat kelainan otak

Arteri pembuluh darah yang mengalirkan 
darah dari jantung ke seluruh 
bagian badan

Arterosklerosis penyempitan dan penebalan arteri 
karena penumpukan plak pada 
dinding arteri
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Ataksia sekelompok kondisi neurologis 
yang menyebabkan derajat 
keca  catan dan masalah dengan 
koordinasi isik, seperti berjalan, 
keseimbangan, ucapan

Atrium ruang di bagian atas jantung, 
menerima darah terdeoksigenasi 
dari pembuluh darah dan mengi
rimkannya ke ventrikel

Autoregulasi kapasitas jaringan untuk mengatur 
aliran darahnya sendiri.

Blanching teknik memasak dengan cara 
merebus sayuran atau buah ke 
dalam air yang telah mendidih 
dalam waktu cepat

Cairan  pleura Cairan yang diproduksi pleura 
berfungsi sebagai pelumas yang 
membantu kelancaran pergerakan 
paru-paru ketika bernapas

Cairan 
serebrospinal

cairan bening yang berada di 
otak dan sterna serta ruang 
subarachnoid yang mengelilingi 
otak dan medulla spinalis (sumsum 
tulang belakang).

Diet Jumlah makanan yang dikonsumsi 
oleh seseorang

Disfagia kondisi saat tubuh yang memer
lukan lebih banyak waktu dan 
usaha untuk memindahkan maka
nan atau cairan dari mulut ke 
lambung
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Disleksia sebuah gangguan dalam perkem
bangan baca-tulis yang umumnya 
terjadi pada anak menginjak usia 7 
hingga 8 tahun

Diuretik obat yang dapat menambah 
kecepatan pembentukan dan 
penge luaran urin

Duktus Saluran keluar
Edema akumulasi cairan di dalam 

jaringan yang menyebabkan 
tangan, pergelangan kaki, kelopak 
mata dan bagian tubuh lainnya 
membengkak

Eksokrin kelenjar yang memiliki saluran 
khusus tidak melalui darah

Epinefrin obat yang biasa digunakan untuk 
menangani reaksi alergi akut yang 
bisa menyebabkan pembengkakan 
di mulut dan lidah, gangguan 
pernapasan, kolaps dan hilang 
kesadaran.

Erosi peristiwa pengikisan padatan 
(sedimen, tanah, batuan, dan 
partikel lainnya) akibat transportasi 
angin, air atau es, karakteristik 
hujan, creep pada tanah dan 
material lain di bawah pengaruh 
gravitasi, atau oleh makhluk hidup

Fibrinogen salah satu protein yang disintesis 
oleh hati yang merupakan reaktan 
fase akut berbentuk globulin beta 
dan berfungsi membantu proses 
hemostasis dengan menstimulasi 
pembentukan trombus.
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Flavonoid senyawa yang terdiri dari 15 atom 
karbon yang umumnya tersebar di 
dunia tumbuhan

Food recall 3×24 metode penilaian diet terorganisir 
yang digunakan untuk menen tu
kan semua makanan dan minuman 
yang dikonsumsi oleh klien dalam 
periode 24 jam

Fraktur patah atau retak pada tulang
GABA neurotransmiter dan hormon 

otak yang menghambat (inhi
bitor) reaksi-reaksi dan tang
gapan neurologis yang tidak 
menguntungkan

Glikogenesis Lintasan metabolisme yang 
mengkonversi glukosa menjadi 
glikogen untuk disimpan di dalam 
hati.

Glikolitik urutan sepuluh reaksi langkah 
yang mengubah satu molekul 
glukosa atau beberapa gula terkait 
menjadi dua molekul piruvat 
dengan pembentukan dua molekul 
ATP.

Glukagon Antagonis dari insulin: yang 
disekresi pada saat kadar gula 
darah dalam darah rendah

Glukoneogenesis lintasan metabolisme yang digu
nakan oleh tubuh, selain gliko
genolisis, untuk menjaga kese
imbangan kadar glukosa di dalam 
plasma darah untuk menghindari 
simtoma hipoglisemia.
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Glomerular 
Filtration Rate GFR)

Kondisi yang mencerminkan ke
mam puan fungsi ginjal bekerja

Hiperglikemia keadaan di mana kadar gula dalam 
darah lebih tinggi dari nilai normal

Hiperlipidemia suatu keadaan di mana kadar 
kolesterol atau trigliserida tinggi di 
dalam darah, termasuk juga kadar 
LDL (low density lipoprotein) 
yang tinggi dan kadar HDL (high 
density lipoprotein) yang rendah

Hipertensi kondisi kronis di mana tekanan 
darah pada dinding arteri 
(pembuluh darah bersih) 
meningkat

hipertroi 
ventrikular

pembesaran dan penebalan 
(hipertroi) pada dinding ruang 
pompa utama jantung (ventrikel)

Hipoglikemia gangguan kesehatan yang terjadi 
ketika kadar gula di dalam darah 
berada di bawah kadar normal

HIV suatu virus yang dapat 
menyebabkan penyakit AIDS.

Homeostasis pada ketahanan atau mekanisme 
pengaturan lingkungan kesetimba
ngan dinamis dalam (badan 
organisme) yang konstan

Hormon pembawa pesan kimiawi antar sel 
atau antarkelompok sel.

Insulin hormon alami yang diproduksi 
oleh pankreas. Ketika kita makan, 
pankreas melepaskan hormon in
sulin yang memungkinkan tubuh 
mengubah glukosa menjadi energi 
dan disebarkan di seluruh tubuh
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Iskemia ketidakcukupan suplai darah ke 
jaringan atau organ tubuh

Kauda Ekor
Katup aorta katup yang memisahkan ruang 

utama pemompa jantung (ventrikel 
kiri) dengan aorta,

Katup pulmonal katup pada ventrikel kanan 
jantung, yang akan membuka 
untuk mengalirkan darah ke paru-
paru

Ketogenik pola diet tinggi lemak dan 
sedang protein, serta kandungan 
karbohidrat sangat rendah

Korpus badan
Lesi keadaan jaringan yang abnormal 

pada tubuh
Ling Tien Kung Gerakan yang berpusat pada 

pelatihan anus, yakni EMPET 
EMPET ANUS

Lipogenesis lintasan metabolisme yang mengu
bah asetil-KoA menjadi lipid. 
Kadar lipid dalam sirkulasi darah 
merupakan perimbangan antara 
lipogenesis dan lipolisis/oksidasi 
asam lemak

Lipolitik Proses memecah atau menghid
rolisa lemak

Lobus bagian korteks serebri yang terletak 
di belakang dan berhubungan 
dengan penafsiran rangsangan 
visual.

Medial letaknya lebih dekat dengan 
bidang median dari yang lain
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Mielograi pemeriksaan secara radiologis 
dari medulla spinalis dengan 
menyuntikan media kontras positif 
ke dalam ruang sub arakhnoid

MUFA jenis lemak yang molekulnya 
tersusun dari rangkaian atom-
atom karbon yang memiliki satu 
ikatan ganda

NasoGastric Tube 
(NGT)

alat yang digunakan untuk 
memasukkan nutsrisi cair dengan 
selang plastik yang dipasang 
melalui hidung menuju lambung

Nekrosis kematian dini sel dan jaringan 
hidup.

Neurosiilis infeksi otak atau sumsum tulang 
belakang yang terjadi pada orang 
yang memiliki siilis namun tidak 
diobati selama bertahun-tahun.

Nokturia suatu kondisi buang air kecil pada 
tengah malam hari secara terus-
menerus, yang disebabkan oleh 
gaya hidup atau kondisi medis

Nonepinefrin kimia organik dalam kelompok 
katekolamin yang di dalam otak 
dan tubuh berfungsi sebagai 
hormon dan neurotransmitter.

Nukleotida molekul yang tersusun dari gugus 
basa heterosiklik, gula, dan satu 
atau lebih gugus fosfat

Obesitas penumpukan lemak yang sangat 
tinggi di dalam tubuh sehingga 
membuat berat badan berada di 
luar batas ideal
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Pankreas organ aksesoris pada sistem 
pencernaan yang memiliki dua 
fungsi utama: menghasilkan enzim 
pencernaan atau fungsi eksokrin 
serta menghasilkan beberapa 
hormon atau fungsi endokrin.

paralisis unilateral Kelemahan satu sisi anggota badan
Penyakit kronik penyakit yang menyebabkan keru

sakan jaringan yang dapat ber
langsung selama berbulan-bulan 
hingga menahun

Penyakit 
degeneratif

penyakit yang menyebabkan 
terjadinya kerusakan atau peng
hacuran terhadap jaringan atau 
organ tubuh

Polidipsia simtoma medis berupa rasa haus 
yang tidak berkesudahan

Polifagia simtoma kelainan metabolisme 
berupa tingginya ritme rasa lapar 
yang harus dipuaskan dengan 
mengonsumsi makanan.

Poliuria simtoma medis berupa kelainan 
frekuensi diuresis/buang air kecil 
sebagai akibat kelebihan produksi 
air seni.

Posterior stilah anatomi yang berarti struktur 
bagian belakang sebagai lawan 
anterior, bagian depan

Ptosis turunnya kelopak mata bagian atas
Reabsorbsi proses penyerapan kembali urine 

primer yang telah di proses di 
badab malphigi
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SAFA lemak jahat yang dapat menim
bulkan berbagai penyakit (lemak 
jenuh)

Saraf  parasimpatis salah satu bagian sistem saraf 
otonom yang juga bagian daripada 
sistem saraf perifer

Sekresi proses untuk membuat dan 
melepaskan substansi kimiawi 
dalam bentuk lendir yang dila
kukan oleh sel tubuh dan kelenjar.

Somatostatin hormon peptida yang mengen
da likan sistem endokrin dan ber
pengaruh terhadap trans misi 
sinyal saraf dan perkem bangan sel 
tubuh.

Sistolik Tekanan darah pada saat terjadi 
kontraksi otot jantung.

Stenosis Penyempitan 
Strok kondisi yang terjadi ketika pasokan 

darah ke otak terputus akibat 
penyumbatan atau pecahnya pem
bu luh darah, sehingga terjadi 
kematian sel-sel pada sebagian 
area di otak

Stres oksidatif keadaan di mana jumlah ra
dikal bebas di dalam tubuh me
le bihi kapasitas tubuh untuk 
menetralkannya

Tekanan Darah 
(TD)

tekanan yang diukur sewaktu 
jantung sistolik dan diastolik
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Terapi 
komplementer

merupakan metode penyembuhan 
yang caranya berbeda dari pe
ngo batan konvensional di dunia 
kedokteran, yang mengandalkan 
obat kimia dan operasi, yang dapat 
dilakukan oleh tenaga kesehatan 
tradisional

Tripsin salah satu enzim yang ada di 
pankreas

Vaskular segala yang terkait arteri dan vena 
dalam sistem pembuluh darah

Vasokontriksi terjadi kontraksi dinding otot 
hingga menyumbat pembuluh 
darah.

Vasopresin hormon antidiuretik yang berfungsi 
menahan cairan tetap berada di 
dalam tubuh dan menyempitkan 
pembuluh darah

Vena cava inferior vena utama dalam tubuh yang 
membawa darah yang banyak 
mengandung karbondioksida dari 
kepala dan anggota tubuh bawah 
ke serambi kanan

Ventrkel ruang jantung yang mempunyai 
tanggung jawab untuk memompa 
darah meninggalkan jantung

Viskositas darah Kekentalan darah
Zat gizi zat pada makanan yang 

dibutuhkan oleh organisme dalam 
pertumbuhan dan perkembangan 
yang digunakan secara langsung 
oleh tubuh yang meliputi protein, 
vitamin, mineral, dan lemak
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TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Umum:
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang zat gizi pada penyakit diabetes
Tujuan Khusus:
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang:

1. Anatomi dan isiologi kelenjar Pankreas
2. Konsep dasar penyakit Diabetes
3. Zat gizi untuk Mengontrol Gula Darah
4. Hasil Penelitian tentang diabetes

ANATOMI PANKREAS

A. Letak  dan Struktur Pankreas

Letak Pankreas
Kelenjar pankreas merupakan organ lunak, berjalan 

miring menyilang dinding belakang abdomen tepatnya 
pada regio epigastrik atau kwadran kiri atas rongga 

BAB 1

ZAT GIZI PADA PENYAKIT DIABETES
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abdomen dan menghubungkan lengkung abdomen dan 
limpa (Syaifuddin, 2012). Kelenjar pankreas terletak pada 
kwadran kiri atas rongga abdomen. Panjang pankreas 
± 25 cm dengan berat ± 120g (Luklukaningsih, 2014). 
Pankreas mempunyai fungsi eksokrin (pencernaan) yang 
menghasilkan sekret dan mengandung enzim untuk 
menghidrolisis karbohidrat, lemak dan protein. Selain itu 
kelenjar pankreas juga menghasilkan endokrin berupa 
insulin dan glukagon yang keduanya mempunyai fungsi 
berlawanan (Scanlon & Sanders, 2007). 

Struktur Pankreas 
Pankreas tersusun atas kaput pankreas, kolum 

pankreas, korpus pankreas dan kauda pankreas.
1. Kaput pankreas; bentuknya menyerupai cakram, 

terletak pada bagien cekung duodenum, meluas 
ke kiri di belakang arteri dan vena mesenterika 
superior. Permukaan depan berbatasan dengan kolon 
transfersum dan jejenum, sedangkan permukaan 
belakang berbatasan dengan vena kava inferior, 
duktus koleduktus dan vena renalis

2. Kolum pankreas; merupakan bagian yang mengecil, 
terhubung ke kaput pankreas, dan terletak di depan 
pangkal vena porta dan pangkal arteri mesenterika 
superior dari aorta

3. Korpus pankreas: berbentuk segitiga yang berjalan 
ke atas dan ke kiri menyilang garis tengah, pada 
potongan melintang 

4. Kauda pankreas: berjalan menuju ligamentum 
lienorenalis dan berhubungan dengan hilus limpa. 
Bagian depan kauda pankreas berbatasan dengan 
leksura koli sinistra, dikiri dan belakang berbatasan 
dengan ginjal dan glandula suprarenalis kiri
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Pembuluh Darah pada Pankreas
Arteri yang memperdarhi pankreas meliputi:

1. Arteri pankreatika duodenalis superior: mengalirkan 
darah ke pankreas dan duodenum serta 
beranastomosis dengan arteri pankreatika duodenalis 
inferior

2. Arteri pankreatika duodenalis: mengalirkan darah ke 
duodenum dan kaput pankreatika dan beranastomosis 
dengan arteri pankreatika duodenalis superior

3. Arteri pankreatika mayus dan kaudalis: berasal 
dari arteri renalis dan beranastomosis dengan arteri 
pankreatika duodenalis

Anatomi Pankreas (Ganong, 2008)

B. Sel-Sel Pendukung Pankreas

Sel pada kelenjar pankreas yang menghasilkan 
hormon disebut sel pulau langerhans. Pulau langerhans 
merupakan kumpulan sel berbentuk ovoid berukuran 76 
x175um. Pulau-pulau ini menyusun sekitar 2% volume 
kelenjar sedangkan bagian eksokrin menyusun 80% 
serta sisanya tersusun atas duktus dan pembuluh darah 
(Ganong, 2008). Pulau langerhans yang menghasilkan 
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sel alfa, sel beta dan sel gama. Sel-sel tersebut ditemukan 
tersebar tidak beraturan pada substansi pankreas.  
Jumlah sel dalam pulau langerhans tersebut 200.000-
1.500.000 (Syaifuddin, 2012). Ketiga sel ini mempunyai 
fungsi yang berbeda, sel alfa memproduksi glukagon, 
sel beta memproduksi insulin, dan sel gama menyekresi 
somatostatin  (Scanlon & Sanders, 2007; Roos & Wilson 
2011).

Insulin
Merupakan polipeptida yang mengandung 50 asam 

amino  dan berfungsi mengontrol kadar glukosa dalam 
darah, asam amino dan asam lemak. Saat kadar glukosa 
dalam darah berlebih maka tubuh akan meningkatkan 
sekresi insulinnya dengan cara sebagai berikut:

1. Mempengaruhi sensitiitas membran sel untuk 
merangsang ambilan dan penggunaan glukosa oleh 
otot dan jaringan ikat

2. Meningkatkan sintesis glukosa menjadi glikogen 
melalui proses glikogenesis yang dilakukan olah 
organ hepar dan otot rangka

3. Meningkatkan ambilan asam amino oleh sel dan 
sintesis protein

4. Meningkatlan sistesis asam lemak serta penyimpanan 
lemak pada jaringan adiposa (lipogenesis)

5. Mengurangi proses glikogenesis (proses pemecahan 
glokogen menjadi glukosa)

6. Mengurangi pembentukan glukosa dari sumber 
selain karbohidrat dan protein.

Peningkatan sekresi insulin dipenaruhi oleh 
peningkatan kadar glukosa darah dan stimulasi syaraf 
parasimpatik, peningkatan asam amino dan asam lemak, 
serta hormon gastrointestinal seperti gastrin, sekretin dan 
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kolesistokinin. Penurunan sekresi insulin dipengaruhi 
oleh stimulasi syaraf simpatik, glukagon, adrenalin, 
kortisol, dan somatostatin (Roos &Wilson 2011).

Glukagon
Glukagon pada manusia merupakan popipeptida linier 

dengan berat molekul 3485 dan mengandung 29 residu asam 
amino  yang dihasilkan oleh sel A pulau langerhans pankreas 
dan saluran cerna bagian atas. Glukagon mempunyai sifat 
glikogenolitik, glukoneogenik, lipolitik, dan ketogenik. 
Glukagon memiliki waktu paruh 5-10 menit. Glukagon 
banyak dipecah di jaringan hati, karena glukagon disekresi 
ke dalam vena porta dan mencapai hati sebelum mencapai 
sirkuit perifer, sehingga kadar glukogon di perifer relatif 
lebih rendah. Peningkatan kadar glukogon di perifer dapat 
disebabkan oleh rangsangan eksitasi pada pasien serosis 
hepatis, hal ini disebabkan karena penurunan penguraian 
hormon di hepar. 

Faktor yang mempengaruhi peningkatan sekresi 
glukagon dapat dilihat tabel 1.1. Sekresi meningkat oleh 
hipoglikemia dan menurun karena peningkatan glukosa 
plasma. Pada sel B mengandung GABA dan seiring 
dengan peningktan sekresi insulin yang ditimbulkan oleh 
hiperglikemia, maka GABA akan dilepas dan bekerja 
pada sel A (Ganong, 2015). Efek sekresi glukagon adalah 
meningkatnya kadar glukosa darah, hal ini disebabkan 
karena perubahan glikogen menjadi glukosa di hati dan 
otot rangka dan Glukoneogenesis (Roos &Wilson, 2011). 
Deisiensi glukagon dapat mengakibatkan hipoglikemia 
(Ganong, 2015). 
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Tabel 1.1 Faktor yang mempengaruhi sekresi glukagon

Stimulator Inhibitor 

Asam amino (asam amino glukogenik: 
alanin, serin, glisin, sistein, treonin)

Glukosa 

CCK, gastrin Somatostatin

Kortisol Sekretin 

Olahraga FFA

Infeksi Keton

Stress lain Insulin

Stimulator adrenergik- β Fenitoin

Teoilin Stimulator 
adrenergik-α

Asetilkolin GABA

Sekresi glukagon juga ditingkatkan oleh rangsangan 
saraf simpatis pada pankreas, dan efek simpatis diperantarai 
oleh reseptor adrenergik-B dan cAMP. Sifat sel A mirip 
dengan sel B, yaitu reseptor adrenergic B meningkatkan 
sekresi dan stimulasi reseptor adrenergik-a menghambat 
sekresi, akantetapi respon pankreas terhadap rangsangan 
simpatis tanpa adanya obat-obat penghambat adalah 
peningkatan sekresi glukagon, sehingga efek reseptor B 
predominan pada sel-sel penyekresi glukagon. Selain itu 
stimulasi stress, olah raga dan infeksi juga dipengaruhi 
oleh syaraf simpatis dan meningkatkan sekresi glukogon 
(Ganong, 2015).

Somatostatin
Hormon ini dihasilkan di hipotalamus, yang berfungsi 

menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon selain 
menghambat sekresi hormon pertumbuhan (GH) dari 
hipoisis anterior (Roos &Wilson 2011). Somatostatin 14 
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dan 28 dijumpai di sel D pulau langerhans pankreas. Ke 2 
bentuk somatostatin tersebut bekerja dengan menghambal 
sekresi insulin, glukagon, dan polipeptida pankreas 
dan mungkin bekerja lokal di dalam pulau langerhans. 
Somatostatin 28 lebih aktif dari pada somatoatatin 
14 dalam menghambat sekresi insulin. Somatostatin 
dikeluarkan dari pankreas dan sal cerna ke dalam aliran 
darah perifer. Peningkatan sekresi somatoatatin pankreas 
dipengaruhi oleh rangsangan glukosa dan asam amino 
terutama arginin dan leusin. Produksi somatostatin 
yang berlebihan oleh pankreas dapat menyebabkan 
hiperglikemia (Ganong, 2015).

C. Fungsi Eksokrin dan Endokrin Pankreas

Pankreas mempunyai fungsi eksokrin (pencernaan) 
dan endokrin (Scanlon & Sanders, 2007). Getah pankreas 
mengandung enzim-enzim yang penting dalam 
pencernaan. Sebagian besar sekresi getah pankreas 
dikontrol melalui mekanisme releks dan hormon 
pencernaan sekretin dan kolesistokinin (CCK). Enzim-
enzim yang dihasilkan pada getah pankreas dapat dilihat 
pada tabel 1.2 (Ganong, 2015).

Enzim Aktivator Substrat Fungsi katalitik atau 
produk 

Tripsin Enteropep-
tidase 

Protein 
dan poli-
peptida

Memutuskan ikatan pepti-
da di sisi karboksil asam 
amino (arginin dan lisin)

Kimotripsin Tripsin Protein 
dan poli-
peptida

Memutuskan ikatan pepti-
da di sisi karboksil asam 
amino aromatik
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Elastase (pro-
elastase)

Tripsin Elastin, 
beberapa 
protein 
lain

Memutuskan ikatan di 
sisi karboksil asam amino 
alifatik

Karboksipepti-
daseA (Prokar-
boksipeptidase 
A)

Tripsin Protein 
dan poli-
peptida

Memutuskan asam amino 
terminal karboksil yang 
memiliki rantai samping 
alifatik bercabang dan 
aromatik

Karboksipepti-
daseB (Prokar-
boksipeptidase 
B)

Tripsin Protein 
dan poli-
peptida

Memutuskan asam amino 
terminal karboksil yang 
memiliki rantai samping 
basa

Kolipase 
(prokolipase)

Tripsin Butiran 
lemak

Mengikat lipase pankreas 
ke butiran minyak jika 
terdapat asam empedu

Lipase pank-
reas

-- Trigliseri-
da 

Monogliserida dan asam 
lemak

Kolestril ester 
hidrolase

-- Ester ko-
lesteril

Kolesterol 

a-amilae pank-
reas

Cl- Tepung 
kanji

Sama seperti α- amilase 
liur

Ribonuklease -- RNA Nukleotida 

Deoksiribo-
nuklease

-- DNA Nukleotida 

Fosfolipase A2 
(profoslipase 
A2)

Tripsin Fosfolipid Asam lemak, lipofosfo-
lipid

Getah pankreas bersifat basa dan kandungan HCO3- 

tinggi. Getah pankreas disekresi setiap hari ± 1500ml. 
Getah pankreas juga mengandung enzim pencernaan, 
tetapi sebagian besar dari enzim ini dibebaskan dalam 
bentuk inaktif dan hanya akan menjadi aktif apabila telah 
mencapai lumen usus. Enzimenzim ini akan menjadi 
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aktif setelah pemutusan oleh tripsin. Komposisi getah 
pankreas pada manusia terdiri atas Kation ( Na+, K+,Ca2+, 
Mg+), Anion (HCO

3
-, Cl-, SO

4
2- , HPO

4
2-), enzim pencernaan 

dan protein lain (Ganong, 2015).

KONSEP DIABETES MELLITUS

A. Diabetes Melitus.

1. Pengertian Diabetes Melitus.
Diabetes Melitus (DM) adalah suatu penyakit kronis 

progresif yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh 
melakukan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein 
yang mengarah pada kondisi hiperglikemia (kadar 
glukosa darah tinggi) (Black dan Hawks, 2014). 

2. Etiologi Diabetes
Penyebab diabetes adalah deisiensi insulin pada 

tingkat jaringan, yang bisa bersifat relatif atau absolut. 

3. Klasiikasi Diabetes
 Klasiikasi Diabetes 

i. Tipe 1 atau diabetes melitus dependen insulin 
(IDDM) 

  Pada diabetes tipe ini disebabkan karena destruksi 
autoimun sel β di pulau langerhans, sementara 
sel A, D dan F tetap utuh. Diabetes tipe ini 
cenderung terjadi pada usia kurang dari 40 tahun 
sehingga sering disebut dengan istilah diabetes 
juvenilis, akan tetapi diabetes tipe 1 dapat terjadi 
pada semua usia, termasuk dewasa, diikuti oleh 
kelainan yang menyebabkan destruksi sel-sel 
beta pankreas. Diabetes tipe 1 dapat timbul tiba-
tiba dalam beberapa hari atau minggu dengan 3 
gejala sisa utama yaitu: naiknya kadar gula darah, 
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peningkatan kadar lemak darah, dan berkurangnya 
kadar protein dalam jaringan tubuh. Pasien dengan 
diabetes tipe 1 jarang mengalami obesitas, hal ini 
disebabkan sering mengalami ketosis dan asidosis. 
Faktor genetik berperan dalam diabetes tipe 1, 
apabila salah satu kembar identik mengalami 
penyakit ini, maka kembar lainnya juga berpotensi 
menderita penyakit yang sama (Ganong, 2015).

ii. Tipe 2 atau diabetes melitus non dependen insulin  
(NIDDM) 

  Diabetes tipe ini paling sering dijumpai, dan kira-
kira ditemukan sebanyak 90 hingga 95 persen dari 
kasus diabetes melitus. berkaitan dengan faktor 
obesitas (Guyton & Hall, 2016). Hiperglikemia 
pada Diabetes melitus Tipe 2 disebabkan karena 
kelainan sekresi insulin, kelainan kerja insulin, atau 
kombinasi keduanya. (Setiati et al., 2014). Awitan 
penyakitnya perlahan, jarang berkaitan dengan 
ketosis (Ganong, 2015). Penyakit ini sering terjadi 
pada usia diatas 40 tahun, seringkali antara usia 
50-60 tahun, akan tetapi akhir-akhir ini sering 
dijumpai peningkatan kasus yang terjadi pada 
indivisu yang berusia lebih muda (kurang dari 40 
tahun). Tren tersebut sepertinya berkaitan dengan 
meningkatnya prevalensi obesitas yang merupakan 
resiko terpenting uuntuk diabetes tipe 2 pada anak-
anak dan dewasa (Guyton & Hall, 2016). 

iii. Diabetes gestasional

  Diabetes gestasional adalah diabetes yang timbul saat 
masa kehamilan. Diabetes ini perlu mendapatkan 
perhatian tersendiri karena berdampak pada 
kesehatan janin (Setiati et al., 2014)
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 iv. Diabetes Tipe lain

  Diabetes tipe ini sering ditemukan di negara 
berkembang dan negara tropis. Penyebab yang 
paling sering adalah malnutrisi diserta kekurangan 
protein yang nyata (Setiati et al., 2014). 

4. Epidemologi Diabetes
Diantara penyakit degeneratif, diabetes adalah 

salah satu penyakit tidak menular yang prevalensinya 
cenderung meningkat. Diabetes menjadi ancaman utama 
bagi kesehatan umat manusia pada abad 21. WHO 
memprediksikan pada tahun 2025 prevalensi diabetes 
akan meningkat menjadi 300 juta orang. Mmeningkatnya 
prevalensi diabetes di negara-negara berkembang akibat 
dari peningkatan kemakmuran warganya. Peningkatan 
pendapatan perkapita yang membawa perubahan 
peningkatan gaya hidup terutama di kota-kota besar.  
Prevalensi DM tipe 2 pada ras kulit putih berkisar antara 
3-6 % dari orang dewasanya. Angka ini merupakan baku 
emas untuk mebandingkan prevalensi diabetes di suatu 
negara berdasarkan etnik tertentu (Setiati et al., 2014). 
Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 
(2013) prevalensi DM di Indonesia juga terus meningkat 
sebesar 2.1%, dan untuk daerah Jawa Timur sebesar 2.6%. 
Menurut perkiraan WHO seperti pada tabel 1.3 Indonesia 
akan menempati peringkat nomor 5 sedunia dengan 
jumlah pengidap diabetes sebanyak 12,4 juta orang pada 
pada tahun 2025, naik 2 tingkat dibanding tahun 1995 
(Setiati et al., 2014).

Tabel 1.3 urutan 10 negara dengan jumlah pengidap 
diabetes terbanyak pada penduduk dewasa di seluruh 
dunia tahun 1995 dan 2025

Urutan Negara 
1995 
(juta)

urutan negara
2025 
(juta)
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1 India 19.4 1 India 57.2 

2 Cina 16.0 2 Cina 37.6

3
Amerika 
serikat

13.9
3

Amerika 
serikat

21.9

4
Federasi 
rusia

8.9
4

Pakistan 14.5

5
Jepang 6.3

5
Indone-
sia

12.4

6
Brazil 4.9

6
Federasi 
rusia

12.2

7 Indonesia 4.5 7 Meksiko 11.7

8 Pakistan 4.3 8 Brazil 11.6

9 Meksiko 3.8 9 Mesir 8.8

10 Ukraina 3.6 10 Jepang 8.5

Semua 
negara lain

49.7 103.6

Jumlah 135.3 300

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam jangka 
waktu kurang lebih 30 tahun penduduk indonesia akan naik 
sebesar 40% dengan peningkatan jumlah pasien diabetes yang 
jauh lebih besar yaitu 86-138%, hal ini dikarenakan :

a. Faktor demograi: 1) jumlah penduduk yang 
meningkat; 2) penduduk usia lanjut bertambah;3)
urbanisasi yang tak terkendali

b. Perubahan gaya hidup: 1) penghasilan perkapita 
tinggi; 2)restoran siap santap; 3) peningkatan 
teknologi  menimbulkan sedentary life, kurang 
aktivitas

c. Berkurangnya penyakit infeksi dan kurang gizi

d. Meningkatnya pelayanan kesehatan sehingga 
usia harapan hidup penderita diabetes bertambah 
panjang 

Di Jawa Timur sudah pernah dilakukan survey, 
dan didapatkan bahwa prevalensi diabetes di pedesaan 
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adalah 1,47% sama dengan di perkotaan 1,43%, dan 21,2 % 
diantaranya adalah diabetes tipe lain. Diprediksikan diabetes 
tipe ini akan semakin bertambah selama jumlah penduduk 
yang berada dibawah garis kemiskinan masih tinggi. Untuk 
diabetes gestasional meliputi 2-5 % dari seluruh wanita 
hamil di Indonesia. Mengingat jumlah penderita DM yang 
semakin membengkak dan banyaknya biaya perawatan 
yang diperlukan akibat komplikasi yang ditimbulkan, maka 
upaya terbaik adalah dengan tindakan pencegahan. 

Menurut WHO 1994 upaya pencegahan dapan 
dilakukan dengan 3 taha, yaitu pencegahan primer, 
pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. 

a. Pencegahan primer. 

  Aktivitas ini ditujukan untuk mencegah terjadinya 
hiperglikemia pada individu yang berpotensi 
menderita diabetes. Pencegahan primer merupakan 
cara yang paling sulit, mengingat yang menjadi 
objek sasaran adalah orang-oang yang masih sehat. 
Cakupannya sangat luas dan yang bertanggung 
jawab adalah semua pihak. Tindakan yang dapat 
dilakukan pada fase ini adalah menjelaskan kepada 
masyarakat bahwa mencegah lebih baik daripada 
mengobati; kampanye makanan sehat; menghindari 
obesitas dan aktiitas teratur. Media promosi bisa 
dilakukan lewat radio, tv, dan guru-guru.

b. Pencegahan sekunder. 

  Dilakukan dengan menemukan pengidap diabetes 
sedini mungkin , dengan test penyaringan terutama 
pada kelompok beresiko tinggi dengan tujuan pasien 
yang sebelumnya tidak terdiagnosis DM dapat 
terjaring dan mencegah komplikasi lebih lanjut. 
Tantangan yang sering dihadapi adalah sulitnya 
memotivasi pasien untuk berobat secara teratur, dan 
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menerima kenyataan bahwa penyakitnya tidak bisa 
sembuh. Untuk mencegah munculnya komplikasi 
kadar glukosa darah harus selalu terkendali 
mendekati angka normal, demikian juga untuk 
kadar lipid, dan tekanan darah. Untuk menghindari 
resistensi terhadap insulin harus diutamakan 
pencegahan non farmakologi dulu secara maksimal 
untuk mengontrol kadar glukosa darah, misalnya 
melalui diet dan olah raga, tidak merokok, dll. 
Bila dengan tindakan tersebut tidak berhasil baru 
menggunakan obat diabetes baik oral ataupun 
insulin. Penyuluhan kesehatan tetap harus diberikan 
ditambah dengan peningkatan pelayanan kesehatan 
primer di pusat-pusat pelayanan kesehatan mulai di 
puskesmas sampai dengan rumah sakit

c. Pencegahan tersier

  Upaya ini ditujukan untuk mencegah komplikasi 
dan kecacatan akibat komplikasi yang diderita. 
Usaha ini meliputi:mencegah timbulnya komplikasi, 
mencegah progres dari komplikasi itu supaya tidak 
menjadi kegagalan organ, dan mencegah kecacatan 
tubuh (Setiati et al., 2014)

5. Faktor Resiko Diabates Melitus.
Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan 

kadar glukosa darah dan terjadinya DM tipe 2 diantaranya:

a. Usia.

  DM tipe 2 biasanya terjadi setelah usia 40 tahun dan 
terus meningkat pada usia lanjut. Proses menua 
mengakibatkan perubahan anatomi, isiologi dan 
biokimia dari tingkat sel, jaringan dan organ yang 
mempengaruhi fungsi homeostasis. Salah satu 
komponan tubuh yang mengalami perubahan 
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adalah sel β pankreas penghasil insulin, sel-sel 
jaringan target yang menghasilkan glukosa, sistem 
syaraf, dan hormon lain yang mempengaruhi kadar 
glukosa darah (Bilous dan Donelly, 2015). Hal 
serupa juga diungkapkan oleh Wicaksono (2011), 
prevalensi DM Tipe 2 meningkat pada usia lebih 
dari 45 tahun. Penelitian yang dilakukan Awad et 
al., (2011), prevalensi DM tipe 2 terbanyak pada usia 
51-60 tahun.    

b. Jenis Kelamin.

  DM tipe 2 bisa diderita laki-laki atau perempuan. 
Beberapa penelitian menjelaskan prevalensi DM tipe 
2 lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan 
pada pria, seperti yang diungkapkan oleh 
Alsulaiman et al., (2016), prevalensi Penderita DM 
tipe 2 di RS King Abdulaziz 56% nya adalah wanita 
dan 70 % berusia 18-59 tahun.

c. Penyakit penyerta.

  Penderita DM tipe 2 beresiko mengalami komplikasi 
makro dan mikrovaskuler seperti; gangguan peng-
lihatan 5,1%, sistem persyarafan 13,2%, gagal ginjal 
0,9%, jantung 0,7 %, gangguan aliran darah tepi 2%, 
dan strok 0,1%. Kalau sudah ada komplikasi maka 
upaya mengontrol kadar gula darah dan penyakit 
lebih sulit, karena kerusakan biasanya sudah 
menetap (Sosale et al., 2016).

d. Asupan makanan.

  Asupan makanan yang tinggi karbohidrat, 
tinggi lemak dan protein tetapi rendah serat 
memicu peningkatan kadar glukosa darah (Ri, 
2012). Kebiasaan mengkonsumsi makanan 
manis juga beresiko 2 kali lebih besar  menderita 
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DM (Wicaksono, 2011). Penelitian Astuti dan 
Rahayuningsih  (2012) mengatakan bahwa dengan 
memberikan jus tomat sebanyak 200 ml dari 180 
gr tomat merah (lycopersicum commune) yang di-
blaching dengan air pada suhu 70-900 celcius selama 
10 menit, kemudian diblender dan disaring, lama 
pemberian 3 minggu dapat menurunkan kadar gula 
darah pasien prediabetes sebanyak 9gr/dl.   

  Untuk mencegah hipoglikemia pada penderita 
DM saat berolah raga asupan makanan perlu 
diperhatikan sesuai dengan kadar glukosa darah 
sebelum olah raga. Jika kadar glukosa darah 100-
250 mg/dl dan akan berolah raga lebih dari 1 jam, 
dianjurkan 15-30 menit sebelumnya mengkonsumsi 
makanan kecil sebanyak 10-15 gr, kemudian 
dikonsumsi juga setiap 30-60 menit sesudahnya. Jika 
kadar gula darah <100 mg/dl diperlukan makanan 
ekstra 25 mg. Apabila kadar gula darah 100-250 mg/
dl dan hanya akan berolah raga kurang dari 1 jam, 
maka tidak perlu makanan ekstra (Sari, 2012).

e. Aktivitas isik.
  Aktivitas isik merupakan salah satu pilar 

tatalaksanan DM tipe 2 yang tidak boleh diabaikan. 
Aktivitas isik dapat dilakukan 3-4 kali seminggu 
minimal 30 menit dan dianjurkan bersifat aerobik 
seperti: jalan kaki, bersepeda, berenang. Aktiitas 
isik sebaiknya disesuaikan dengan usia dan 
kesehatan. Aktivitas isik dapat menurunkan 
resistensi insulin dan meningkatkan sensitiitas 
insulin di otot dan jaringan sehingga kadar gula darah 
dapat dikontrol. Aktivitas isik juga meningkatkan 
HDL (High Density Lipoprotein), dan menurunkan 
LDL (Low Density Lipoprotein). Melakukan aktivitas 
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isik secara teratur dapat membantu  menurunkan 
berat badan pada penderita DM, mengurangi 
gangguan muskuloskeletal dan meningkatkan 
kebugaran. Pada kondisi tertentu penderita DM 
tidak dianjurkan untuk melakukan olah raga karena 
akan membahayakan dirinya, seperti kondisi: sakit, 
sesak nafas, cidera berat, pusing, tekanan darah 
tidak normal, mata kabur, nyeri dada bahu menjalar 
ke rahang, dan muncul gejala hipoglikemi. Hal-hal 
yang perlu diperhatikan saat berolah raga pada 
penderita DM antara lain tempat yang nyaman, 
pengaturan frekuensi waktu latihan, observasi berat 
badan dan tinggi badan, monitoring tekanan darah 
dan denyut nadi, juga pemeriksaan kadar gula 
darah (Sari, 2012). 

f. Obesitas.

  Sekitar 80% penderita DM tipe 2 mengalami 
Obesitas. Pada obesitas terjadi peningkatan aktivitas 
sistem saraf simpatis yang meningkatkan lipolisis, 
mengurangi aliran darah ke otot dan menurunkan 
penyaluran dan ambilan glukosa sehingga 
mempengaruhi kerja insulin (Bilous, 2015). Kondisi 
penderita DM tipe 2 dengan obesitas sentral semakin 
beresiko meningkatkan kadar glukosa darah puasa 
dan glukosa darah puasa 2 jam postpandrial. Resiko 
peningkatan DM tipe 2 untuk setiap kenaikan 10 
cm lingkar pinggang berdasarkan kadar GDP dan 
GDP2JPP adalah sebesar 2,1 dan 2,4 (Yuliasih dan 
Wirawanni, 2009).

g. Stress.

  Kondisi stress dapat meningkatkan glukosa darah, 
hal ini diakibatkan karena sekresi yang berlebihan 
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hormon glikogen yang menyebabkan glikogenolisis 
dan glukoneogenesis oleh hati, sementara disisi 
lain terdapat resistensi insulin untuk memecah 
glukosa (Black, 2014). Stres bisa dikurangi dengan 
melakukan aktiitas isik dan istirahat tidur yang 
cukup pada penderita DM (Sari, 2012; Black dan 
Hawks, 2014). 

h. Genetik.

  DM tipe 2 berhubungan dengan varian gen TCF7L2. 
Gen tersebut mempengaruhi massa dan fungsi sel β 
sehingga berpotensi menimbulkan resistensi insulin 
(Bilous dan Donelly, 2015). Penelitian serupa pada 
populasi India menunjukkan adanya pengaruh 
gen TCF7L2 and SLC30A8 polymorphisme terhadap 
resiko kejadian DM tipe 2 (Khan et al., 2015). DM 
tipe 2 lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

6. Patoisiologi DM tipe 2.
Pankreas adalah kelenjar penghasil insulin, 

didalamnya terdapat sel α dan β yang mempunyai 
kerja berlawanan. Sel α menghasilkan glukagon untuk 
meningkatkan kadar gula darah, sedangkan sel β 
menghasilkan insulin untuk menurunkan kadar gula 
dalam darah (Price dan Wilson, 2006).

Insulin yang dihasilkan sel β diumpamakan sebagai 
anak kunci yang dapat membuka pintu masuknya glukosa 
ke dalam sel darah, selanjutnya di dalam sel glukosa 
dimetabolisme menjadi tenaga. Jika insulin tidak ada 
atau jumlahnya sedikit, maka glukosa tidak dapat masuk 
kedalam sel akibatnya glukosa di dalam darah tinggi. 
Pada DM tipe 2 insulin berkurang atau dapat normal 
(deisiensi relatif), tetapi jumlah reseptor dipermukaan sel 
berkurang. Reseptor insulin ini diibaratkan sebagai lubang 
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kunci pintu masuknya glukosa ke dalam sel. Meskipun 
anak kuncinya (insulinnya) banyak, tetapi lubang kunci 
pintunya (reseptor insulin) sedikit, maka jumlah glukosa 
yang masuk ke dalam sel juga sedikit (resistensi insulin). 
Sementara produksi glukosa oleh hati tetap berjalan, 
kondisi ini yang menyebabkan glukosa dalam darah 
meningkat (Silverthorn, 2014).

Resistensi insulin pada awalnya belum menyebabkan 
DM secara klinis, karena sel β pankreas akan melakukan 
mekanisme kompensasi. Insulin akan di sekresi secara 
berlebihan sehingga terjadi hiperinsulinemia, untuk 
menormalisasikan kadar glikosa darah. Mekanisme 
kompensasi jangka panjang membuat sel β pankreas 
lelah (exhaustion), kondisi ini disebut dekompensasi yang 
menyebabkan produk insulin menurun secara absolut. 
Resistensi dan penurunan produk insulin menyebabkan 
peningkatan kadar glukosa dalam darah, dan kondisi klinis 
ini memenuhi kriteria diagnostik DM (Pranoto, 2012).

7. Manifestasi Klinis
Apabila hiperglikemia melebihi ambang batas ginjal 

(180mg/dl), maka timbul tanda dan gejala glukosuria yang 
menyebabkan diuresis osmotik, akibatnya pengeluaran 
urin meningkat (poliuria), dan memicu munculnya rasa 
haus berlebih yang mengakibatkan banyak minum 
(polidipsia). Pasien juga banyak makan (polifagia) pengaruh 
dari katabolisme protein dan lemak  akibat dari deisiensi 
insulin. Karena glukosa banyak hilang bersama urin, maka 
pasien mengalami keseimbangan kalori negatif, akibatnya 
terjadi penurunan berat badan. Pasien juga mengalami 
gejala seperti; keletihan, kelemahan, kebas dan kesemutan, 
pandangan kabur, lesi yang sulit sembuh, disfungsi ereksi 
pada pria, pruritus vulva pada wanita dan mudah terkena 
infeksi (Setiati et al., 2014; Brunner dan Suddart, 2015).
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8. Diagnosis DM.
Diagnosis DM berdasarkan hasil pemeriksaan kadar 

gula dalam darah pasien. Apabila ditemukan gejala khas 
DM, dan pemeriksaan satu kali glukosa darah abnormal, 
sudah cukup menegakkan diagnosa DM. Apabila tidak 
ditemukan tanda khas DM, maka diperlukan dua kali 
pemeriksaan glukosa darah abnormal.

. 
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Sumber: Setiati et al., 2014.

Keterangan:
GDP = Glukosa Darah Puasa
GDS = Glukosa Darah Sewaktu
GDPT = Glukosa Darah Puasa Terganggu
TGT =Toleransi Glukosa Terganggu

9. Penatalaksanaan
Upaya penatalaksanaan DM dapat dilakukan dengan 
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pendekatan farmakologi dan nonfarmakologi. Terapi 
nonfarmakologi menekankan perubahan pada gaya 
hidup meliputi; pola makan, latihan isik, dan edukasi 
berbagai masalah terkait DM (Setiati et al., 2014). Lima 
pilar tatalaksana DM tipe 2 menurut Tjokroprawiro et al., 
(2015) sebagai berikut:

a. Pengaturan makan:

  Tujuan perencanaan adalah mengendalikan glukosa, 
lipid, dan hipertensi melalui upaya penurunan berat 
badan dan diet rendah kalori pada pasien gemuk 
supaya dapat memperbaiki kadar hiperglikemia 
jangka pendek dan berpotensi memperbaiki kontrol 
metabolik jangka panjang. Penurunan berat badan 
5-10 kg dapat meningkatkan kontrol diabetes. 
Kebutuhan energi pasien DM tergantung umur, 
jenis kelamin, aktivitas isik, keadaan penyakit dan 
pengobatannya. Komposisi makanan yang dianjurkan 
adalah karbohidrat komplek (68% kal), protein (12% 
kal), dan lemak (20%), SAFA (Saturated Fatty Acid) 5%, 
TUFA (Trans Unsaturated Fatty Acid) 5%, MUFA (Mono 
Unsaturated Fatty Acid) 10%, Kolesterol 300 mg. 

  Penentuan status gizi penderita DM dengan menghitung 
IMT (Indek Massa Tubuh), dengan rumus:

  IMT=  BB
 
           (TB)2

 BB = Berat Badan (Kg).

     TB  = Tinggi badan (meter). 

Tabel 1.4 Klasiikasi status gizi berdasarkan Indek Massa Tubuh.

Klasiikasi status Gizi IMT (Kg/M2)

Kurus (BB kurang, Underweight) <18,5

Normal (BB-Normal) 18,5-22,9
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Gemuk atau BB lebih  (over-
weight)

>23

BB lebih dengan resiko (over-
weight at risk)

23-24,9

Obesitas-I 25-29,9

Obesitas II ≥ 30
 Sumber; Tjokroprawiro et al., (2015)

  Berdasarkan IMT diatas, maka kebutuhan kalori per 
hari untuk penderita DM dengan aktiitas isik biasa 
menurut Tjokroprawiro et al., 2015 adalah: 

 1) Kurus (BB Kurang): BB x 40-60 kalori.

 2) Normal (BB Normal: BBx 30 kalori.

 3) Gemuk (BB Lebih) dan BB lebih dengan resiko: 
BB x 20 kalori sehari.

 4) Obesitas 1 dan obesitas 2; BB x 10-15 kalori sehari.

b. Latihan isik.
  Beberapa penelitian membuktikan latihan isik 

dapat memasukkan glukosa ke dalam sel tanpa 
insulin, menurunkan berat badan penderita DM tipe 
2 dengan obesitas, serta mencegah laju progresivitas 
gangguan toleransi glukosa menjadi DM tipe 2. 
Dalam suatu penelitian yang memberikan intervensi 
latihan isik selama 150 menit/minggu dan diet 
untuk menurunkan BB sebesar 5-7% menurunkan 
resiko progresivitas gangguan toleransi glukosa 
menjadi DM tipe 2 sebesar 58%. Latihan isik primer 
dilaksanakan 1-2 jam sesudah makan, karena pada 
saat ini glukosa darah mencapai kadar puncak. 
Dengan latihan isik sintesis Glut-4 di dalam vesikel 
meningkat, dan translokasi menuju membran 
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permukaan juga meningkat. Glut-4 di membran 
berfungsi meningkatkan ambilan glukosa masuk ke 
dalam sitoplasma untuk mengalami metabolisme. 
Untuk latihan sekunder dilakukan pagi dan sore hari 
sebelum mandi, dengan menggerakkan persendian 
ditambah latihan isik lain seperti senam aerobik 
yang tidak berat, jogging, bersepeda, berenang, dll 
(Tjokroprawiro et al., 2015).

  Reseptor insulin pada pasien DM tipe 2 berkurang, 
sehingga insulin tidak dapat membawa masuk 
glukosa ke dalam sel-sel tubuh kecuali otak. Latihan 
isik mempunyai manfaat antara lain: meningkatkan 
sensitivitas insulin dan meningkatkan ambilan 
glukosa, menjaga efektivitas aliran darah, menjaga 
kebugaran, dan membantu regulasi diabetes 
(eisiensi terapi diabetes) (Tjokroprawiro et al., 
2015). Selain itu latihan isik membatu menurunkan 
kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan 
metabolisme karbohidrat, meningkatkan kadar 
HDL, menurunkan kadar Trigliserida dan tekanan 
darah juga menurunkan ketegangan dan stress 
(Black dan Hawks, 2014).  

c. Obat berkhasiat hypoglikemi

  Penatalaksanaan DM secara farmakologis dapat 
dilakukan dengan cara: Pemberian obat hipoglikemia 
oral dan insulin. Jenis obat hipoglikemia oral terdiri 
dari pemicu sekresi insulin seperti sulfonilurea 
dan glinid, penambah sensitivitas insulin seperti 
biguanid, tiazolidindion, penghambat glukosidase 
alfa, dan incretin mimetic. Untuk pemberian Insulin 
menggunakan reguler human insulin atau short acting 
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insulin, dan analog atau rapid acting insulin.

d. Penyuluhan. 

  Penderita diabetes seharusnya mengetahui dan 
memahami tentang penyakit diabetes, hal ini 
akan berpengaruh terhadap proses pencarian 
dan kepatuhan  pengobatan pasien. Penyuluhan 
diperlukan karena DM adalah penyakit yang 
berhubungan dengan gaya hidup. Untuk 
mengontrol kadar gula darah selain dengan obat 
anti diabetes, harus diimbangi dengan pengaturan 
makanan dan kegiatan rutin sehari-hari. Pada 
kenyataannya masih banyak pasien dan keluarga 
yang mengabaikan. Keberhasilan pengobatan 
tergantung pada kerjasama pasien, keluarga dan 
petugas. Pasien yang mempunyai pengetahuan 
cukup tentang diabetes, akan merubah perilakunya 
sehingga dapat hidup dengan lebih berkualitas 
(Black dan Hawks, 2014). 

  Petunjuk pola hidup sehat Gula, Uric Acid, 
Lipid, Obesitas, Hipertensi, Sigaret, Inaktivitas, 
Stress, Alkohol, dan Reguler Check Up (GULOH-
SISAR) menurut (Tjokroprawiro et al., 2015) dapat 
diterapkan pada penderitan DM tipe 2, meliputi:

 1) G = Gula.

  Penderita DM sebaiknya menghindari gula dan 
makan minuman yang manis, sedangkan non 
diabetes membatasi konsumsi glukosa yang 
berlebihan.  

 2) U = Uric Acid.

  Kadar asam urat di dalam darah normalnya 
antara 5-6 mg/dl, apabila ada kenaikan asam 
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urat pendrita diabetes membatasi makanan yang 
mengandung jerohan, alkohol, sarden, burung 
dara, unggas, kacang, kaldu, kerang, emping, 
dan tape. 

 3) L = Lipid.

  Nilai normal kadar kolesterol LDL < 100 mg/dl, 
kolesterol total < 200 mg/dl, Trigliserida < 150 
mg/dl, dan kolesterol HDL > 40 mg/dl (pria) 
dan > 50 mg/dl (wanita). Penderita diabetes 
dengan hiperlipidemia harus menghindari 
asupan makanan seperti; telor, keju, kepiting, 
udang, kerang, cumi, susu, santan. 

 4) O = Obesitas.

  Batas lingkar pinggang normal untuk pria < 90 
cm, dan wanita < 80 cm, apabila melebihi nilai 
tersebut tingkatkan kegiatan latihan isik.

 5) H = Hipertensi.

  Menurut ADA (2014), target tekanan darah 
penderita DM adalah 140/80 mmHg. Apabila 
terjadi hipertensi batasi asupan garam dan 
makanan yang mengandung ekstra garam 
seperti; ikan asin, kacang asin, telur asin, dll.

 6) S = Sigaret.

  Penderita diabetes tidak boleh merokok, karena 
nikotin dalam darah akan mengurangi sensitiitas 
insulin sehingga memudahkan terjadi komplikasi 
pada sistem kardiovaskuler dan syaraf seperti; 
infark jantung, sindrom koroner akut, strok dan 
menyulitkan regulasi glukosa dan lemak darah 
karena peningkatan kadar ibrinogen darah 
(Susilo, 2011).  
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 7) I  = Inaktivitas.

  Penderita DMT-2 harus melakukan aktivitas isik 
secara teratur dan mengontrol berat badannya.

 8) S = Stress.

  Stress dapat memicu naiknya gula darah. 
Ada banyak cara untuk mengurangi stress 
diantaranya teknik relaksasi, yoga, meditasi 
(Susilo dan Wulandari, 2011). Selain itu dengan 
terpenuhinya kebutuhan istirahat tidur dapat 
mengurangi stress pada penderita DM tipe 2. 
Untuk menghindari stress penderita harus tidur 
nyenyak 6-7 jam (boleh diangsur).

 9) A = alkohol.

  Konsumsi alkohol menimbulkan resiko 
ketergantungan, dan apabila mengkonsumsi 
jangka panjang menyebabkan hipoglikemia dan 
penyakit liver.

 10) R = Reguler Check Up.

  Reguler check up dilakukan untuk mengetahui 
kelainan organ seperti: ginjal, liver, jantung, dll. 
Pengulangan  Reguler check up menyesuaikan 
kelainan yang ada.

e. Pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri

  DM tipe 2 adalah penyakit kronik yang memerlukan 
penanganan jangka panjang, sehingga pasien dan 
keluarga harus bisa melakukan pemantauan kadar 
glukosa darah sendiri. Beberapa cara yang dapat 
dilakukan adalah melalui reduksi urin, pemantauan 
glukosa darah, dan pemantauan komplikasi serta 
cara mengatasinya.
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10. Komplikasi Diabetes Melitus.
Komplikasi DM terdiri dari komplikasi akut 

(komplikasi metabolik akut) dan kronis (komplikasi 
vaskuler). Komplikasi akut terjadi akibat perubahan akut 
pada konsentrasi glukosa plasma yang berupa hipoglikemia 
dan hiperglikemia. Hipoglikemia adalah gangguang 
sistem syaraf yang disebabkan karena penurunan kadar 
glukosa darah. Gejalanya berupa manifestasi adrenergik 
(berhubungan dengan peningkatan kadar epinefrin) 
dan dianggap reaksi ringan, seperti; gemetaran, mudah 
marah, gelisah, takikardia, palpitasi, tremor, rasa lapar, 
diaforesis, pucat, parestesia. Manifeatasi klinis lainnya 
adalah gangguan neuroglikopenik (penurunan glukosa ke 
otak), seperti; sakit kepala, sakit mental, tidak mampu 
berkonsentrasi, bicara tidak jelas, pandangan kabur, 
perilaku tidak rasional, kehilangan kesadaran, koma, 
kejang, sampai kematian. Hipoglikemia ditegakkan 
apabila kadar glukosa darah kurang dari 50-60 mg/dl. 
Hipoglikemia disebut juga dengan reaksi insulin yang 
merupakan ciri khas DM tipe 1 dan DM tipe 2 dengan 
pengobatan insulin atau obat oral. Kondisi hiperglikemia 
yang perlu diwaspadai pada penderita DM adalah sindrom 
Hiperglikemia Hiperosmolar non ketosis, dengan gejala 
yang ditemukan adalah; varian ketoasidosis diabetik yang 
ditandai dengan hiperglikemia ekstrim (600-2000 mg/
dl), dehidrasi nyata (10-15% kehilangan cairan tubuh), 
ketonuria ringan atau tidak terdeteksi dan tidak ada 
asidosis. Hiperglikemia Hiperosmolar Non Ketosis umumnya 
terjadi pada lansia DM tipe 2 dan angka kematiannya 
lebih tinggi (10-40%) dibandingkan dengan ketoasidosis 
diabetik, karena tipikal lansia pada umumnya memiliki 
masalah medis yang signiikan. Perbedaan Hiperglikemia 
Hiperosmolar Non Ketosis dengan ketoasidosis adalah 
sedikitnya ketonuria pada Hiperglikemia Hiperosmolar 
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Non Ketosis. Komplikasi vaskuler dibedakan menjadi 2, 
yaitu: Makrovaskuler dan mikrovaskuler. Komplikasi 
makrovaskuler meliputi; penyakit arteri koroner, penyakit 
serebrovaskular, hipertensi, penyakit pembuluh darah, 
dan infeksi. Komplikasi mikrovaskuler seperti; retinopati, 
nefropati, ulkus tungkai dan kaki, neuropati sensori motor, 
neuropati autonom (Black dan Hawks, 2014; Brunner dan 
Suddart, 2015).

ZAT GIZI UNTUK MENGONTROL KADAR 
GULA DARAH

1. Tomat.
Pada tahun 1983 para ahli taksonomi sepakat 

memberikan nama tomat dengan lycopersicon lycopersicum, 
akan tetapi saat ini nama yang paling populer untuk tomat 
adalah Lycopersicum esculentum Mill.Tanaman ini berbentuk 
perdu dengan tinggi mencapai 2 m, berakar tunggang dan 
termasuk tanaman tahunan. Sebagai salah satu komoditas 
hortikultura, saat ini tomat tidak saja dimanfaatkan sebagai 
sayur tetapi juga sebagai buah baik dipasar dalam negeri 
maupun luar negeri. Masyarakat biasa mengkonsumsi 
tomat dalam berbagai bentuk sajian, diantaranya: dibuat 
lalapan, sambal, pasta, saos dan dibuat jus. Varietas tomat 
ada beberapa macam yang akan mempengaruhi bentuk, 
warna, rasa dari tomat. Berdasarkan penggolongan varietas 
yang tidak resmi tomat dibedakan menjadi: (1) Tomat ceri; 
bentuk buahnya kecil sebesar kelereng, warna buah merah 
dengan rasa cukup manis, (2) Tomat biasa: bentuknya bulat 
pipih, mempunyai alur yang jelas didekat tangkainya dan 
lebih lunak, (3) Tomat apel: bentuk bulat kokoh dan agak 
keras seperti buah apel atau pir, (4) Tomat kentang: bentuk 
buahnya bulat besar dan agak padat, (5) Tomat keriting 
(tomat gondol/roma); bentuk buah agak lonjong, keras dan 
memiliki kulit yang tebal (Swadaya, 2012).
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Tomat

a. Kandungan Gizi Tomat.

  Dalam buah tomat mengandung zat gizi yang 
penting bagi tubuh, diantaranya; karbohidrat, 
lemak, vitamin (A, C, E), mineral (Ca, P, Fe, Cr) 
dan antioksidan salah satunya lycopen. Tomat juga 
mengandung pigmen alami berupa karotenoid, 
antara lain β karotenoid, lutein, β cryproxanthin 
(Musarofah, 2015). Antioksidan adalah suatu 
molekul yang mempunyai kemampuan mencegah 
kerusakan sel tubuh dengan cara mengambil atau 
menambahkan elektron tanpa berubah menjadi 
radikal bebas. Radikal bebas sendiri merupakan 
salah satu molekul yang tidak stabil dengan 
elektron yang tidak berpasangan. Sebagian besar 
atom mempunyai elektron yang tidak berpasangan, 
sehingga elektron tersebut mencari kesempatan 
untuk mencuri elektron dari atom lain. Hal ini 
menimbulkan reaksi berantai yang memproduksi 
radikal bebas, sehingga mengganggu fungsi normal 
sel (Silverthorn, 2014). 

  Radikal bebas dibentuk ketika komponen makanan 
diubah menjadi bentuk energi selama proses me ta bo
lisme. Radikal bebas juga berasal dari senyawa lain 
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yang sebenarnya bukan radikal bebas, tetapi mudah 
berubah menjadi radikal bebas, misalnya ozon, dan 
H

2
O

2
. Kedua kelompok senyawa ini sering disebut 

dengan istilah ion superoksida, atau senyawa oksigen 
reaktif. Radikal bebas diduga sebagai penyebab 
penuaan dan penyakit degeneratif diantaranya, DM, 
Jantung, Strok, Kanker. Anti oksi dan dapat menyerap 
elektron ekstra dari superoksida pembentuk radikal 
bebas yang merusak (Musarofah, 2015).

  Berdasarkan sumbernya antioksidan dikelompokkan 
menjadi 2, yaitu antioksidan alami diperoleh dari 
ekstraksi bahan alami, dan antioksidan sintetik 
yang diperoleh dari sintetik reaksi kimia. Beberapa 
contoh antioksidan sintetik yang diizinkan untuk 
bahan makanan adalah: butil hidroksi anisol, butil 
hidroksi tuluena, propil galat, tert-butil hidroksi 
quinon dan tokoferol. Antioksidan alami berasal 
dari: senyawa antioksidan yang sudah ada dari 
komponen makanan, antioksidan yang terbentuk 
dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan, dan 
senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber 
alami dan ditambahkan pada makanan sebagai 
bahan tambahan pangan. Antioksidan alami lebih 
banyak diminati karena tingkat keamanan dan 
manfaatnya yang luas di bidang makanan, kesehatan 
dan kosmetik (Musarofah, 2015; Ramadhan, 2015). 

  Berdasarkan mekanisme kerjanya antioksidan 
dibedakan menjadi 3, yaitu: antioksidan primer 
(endogenus), antioksidan sekunder (eksogenus), dan 
antioksidan tersier. Antioksidan primer disebut 
juga antioksidan enzimatis berfungsi mencegah 
terbentuknya radikal bebas baru, dan melindungi 
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sel dari serangan radikal bebas dengan cara 
memutus reaksi berantai (polimerase) menjadi 
molekul yang lebih stabil. Jenis antioksidan ini 
adalah enzim superoksida dismutase, katalase, dan 
glutation peroksidase. Antioksidan sekunder disebut 
juga antioksidan nonenzimatis yang berasal dari 
komponen non nutrisi dan nutrisi dari sayur dan 
buah. Sumber antioksidan ini adalah vitamin E, 
vitamin C, betakaroten, lavonoid, isolafon, antosianin, 
katekin, isokatekin, dan asam lipoat. Sebagai 
pertahanan preventif dari senyawa oksigen reaktif 
yang dihambat dengan cara penglekatan metal di 
dalam cairan ekstraseluler. Antioksidan Tersier 
merupakan senyawa yang memperbaiki sel-sel dan 
jaringan yang rusak. Antioksidan dalam kelompok 
ini adalah jenis enzim seperti; metionin sulfoksidan 
reduktase yang dapat memperbaiki DNA dalam 
inti sel. Mekanisme kerjanya sebagai pemberi atom 
hidrogen dan memperlambat laju auto oksidasi 
(Musarofah, 2015; Ramadhan, 2015).

b. Lycopene.

  Lycopene merupakan salah satu karotenoid yang 
berfungsi sebagai pigmen pemberi warna merah, 
ungu, oranye dan kuning pada buah dan sayur. 
Lycopene mempunyai rumus kimia C40H56, dengan 
berat molekul 536,89. Struktur lycopene berbeda 
dengan jenis karotenoid pada umumnya. Struktur 
lycopen tidak dikonversi menjadi vitamin A dan lebih 
eisien menangkap radikal bebas 2 kali lebih kuat 
dibandingkan betakaroten dan 10 kali lebih kuat 
dari pada vitamin E. Lycopene sebagai antioksidan 
didalam tubuh lebih baik daripada Vit A, C dan E. 
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Lycopene juga tahan terhadap proses pemanasan 
(Ramadhan, 2015). 

  Dewasa ini perhatian yang besar pada lycopene 
bukan sekedar pigmen pemberi warna merah pada 
buah dan sayur tetapi kemampuan menurunkan 
stress oksidatif pada penyakit kronis seperti: 
diabetes, penyakit jantung, osteoporosis dan kanker. 
Hal ini didukung karena adanya aktivitas oksidatif 
dan non oksidatif sebagai pencegah pembentukan 
sel yang tidak sehat. Sebagai antioksidan lycopene 
mampu meredam Spesies Oksigen Reaktif pada 
lipid, protein dan DNA. Kemampuan non oksidatif 
lycopene berfungsi mengatur gen, dan metabolisme 
hormon yang menyebabkan penurunan resiko 
penyakit kronik  (Rao dan Rao, 2007). Berbagai 
penyakit degeneratif tersebut erat hubungannya 
dengan pola makan. Stress oksidatif adalah keadaan 
tidak seimbangnya jumlah oksidan dan prooksidan 
dalam tubuh. Radikal bebas dapat menimbulkan 
kerusakan selular dan genetik. Kekurangan zat 
gizi adanya senyawa xenobiotik dari makanan atau 
lingkungan akan memperparah keadaan tersebut 
(Ramadhan, 2015).  

  Penelitian yang dilakukan oleh Upritchard et al., 
(2000) menjelaskan lycopene mampu mengurangi 
kerusakan oksidasi pada DNA seluler dan 
mengurangi lemak peroksidase yang disebabkan 
oleh diabetes. Lycopene memiliki kemampuan untuk 
mengendalikan radikal bebas 100 kali lebih eisien 
dibandingkan dengan vitamin E, atau 12.500 kali 
dibandingkan dengan glutathion (Di Mascio et 
al., 1989). Penelitian yang dilakukan oleh Ford et 
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al., (1999), tentang kadar serum karotenid dalam 
darah didapatkan hasil β karoten pada orang 
dengan gula darah normal dibandingkan dengan 
glukosa toleran dan penderita diabetes baru secara 
berurutan adalah 0.363, 0.316, dan 0.290 μmol/liter, 
sementara kadar lycopene berturut turut adalah: 
0.27, 0.259, dan 0.231μmol/liter. Dari hasil tersebut 
dapat disimpukan bahwa pasien diabetes ada 
kecenderungan mempunyai β karoten dan lycopen 
yang rendah dibandingkan dengan pasien normal.

  Sebagian besar karotenoid dalam jaringan 
tubuh manusia adalah jenis lycopene. Lycopene 
didistribusikan pada jaringan lemak, dan organ 
seperti hati, testis, prostat, ginjal, kulit, paru-paru, 
dll (Bramley, 2000). Lycopen diserap bersamaan 
dengan lemak karena isomernya larut dalam 
minyak dan pelarut hydroksida. Setelah dicerna oleh 
lipase pankreas di dalam duodenum dan diemulsi 
menjadi garam empedu, lycopene masuk ke dalam 
mucosa usus melalui difusi pasif. Setelah dicerna 
lycopen dibawa ke aliran melalui sistem limfatik. 
Awalnya dalam VLDL, kemudian LDL dan HDL. 
Pendistribusian lycopene dalaam jaringan tubuh 
terutama melalui LDL (Xiang, 2012).

  Jenis buah yang merupakan sumber utama lycopene 
adalah tomat, semangka, dan jambu merah, 
anggur merah, pepaya dan aprikot. Kandungan 
lycopene pada tomat sekitar 56,6%-82% dari total 
karotenoidnya (Ramadhan, 2015). Penelitian 
Ghavipour et al., (2012) mengatakan konsumsi 
jus tomat sebanyak 330ml/hari  selama 20 hari 
dapat menurunkan reaksi inlamasi pada wanita 
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gemuk dan obesitas. Subhash et al., (2007) juga 
menambahkan pemberian tomat matang pada 
penderita diabetes selama 30 hari berturut-turut 
dapat meningkatkan enzim Super Oxide Dismute, 
Glutathione peroxidase, yang berperan sebagai 
antioksidan dan menurunkan kadar lemak darah. 

  Tingkat kematangan pada buah tomat juga 
mempengaruhi kandungan lycopennya, seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Novita et al., 2015 
yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.5 Kadar Lycopene buah tomat segar (dalam 100g) sesuai 

tingkat kematangan dan lama penyimpanan

Tingkat ke-
matangan tomat

Lama penyimpanan dan lycopene

0 hari 5 hari 1 0 
hari

1 5 
hari

20 hari

0-10% kulit mer-
ah

74,00 36,97 40,20 43,00 20,90

30-60% kulit mer-
ah

76,70 47,40 42,50 40,10 30,11

>70% kulit merah 80,51 74,07 46,80 38,50 33,50

Sumber: Novita  et al., 2015

Kandungan lycopen tomat segar dan berbagai produk 
olahannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6: Kandungan Lycopen Tomat Segar Dan Berbagai Produk 

Olahannya.

Bahan
Kandungan Lycopane 

(mg/100g)

Pasta tomat  42,2

Saus spagetti  21,9
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Saus sambal  19,5

Saus tomat  15,9

Jus tomat  9,5

Tomat segar 3,0
       Sumber: Tsang (2006)

Kandungan antioksidan dan karotenoid pada Tomat 
Larissa dari perkebunan Magetan dapat dilihat pada tabel 
berikut   

 Tabel 1.7: Kandungan Antioksidan Dan Karotenoid Pada Tomat 

Larissa

Parameter Uji Hasil Satuan Metode 

Aktivitas penang-
kapan radikal be-
bas DPPH (IC 50)

8.46 mg/ml IKU/5.4/TF-
UV-01 (Spektro-
fotometri UV-Vis)

Kadar Karotenoid 3.564 mg/100gr IKU/5.4/Bi-BK/
UV-Vis-03 Spek-
trofotometri

Sumber: (Hidayah et al., 2016)

2. Belimbing wuluh
Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) dalam 

taksonomi termasuk ke dalam divisi spermatophyta, 
sub divisi Angiospermae, kelas: Dicotyledonae, Bangsa: 
Geraniales Suku: Oxalidaceae Genus : Averrhoa dan 
Spesies : Averrhoa bilimbi L. Morfologi Tanaman Batang 
berbentuk tegak, permukaan kasar, banyak tonjolan,dan 
berwarna hijau kotor. Tinggi pohon mencapai 5-10 meter. 
Daun berbentuk daun majemuk, menyirip, anak daun 25-
45 helai, bulat telur, ujung meruncing, pangkal membulat, 
panjang 7-10 cm, lebar 1-3 cm, bertangkai pendek, dan 
berwarna hijau. Bunga berbentuk majemuk, bentuk malai 
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(bintang), berwarna ungu, berada pada tonjolan batang 
dan cabang, menggantung, panjang 5-20 cm, kelopak 
lebih kurang 6 mm, daun mahkota bergandengan, bentuk 
lanset. Akar pohon adalah tunggang dan berwarna coklat 
kehitaman. Buah berbentuk buni, bulat, panjang 4-6 cm,dan 
berwana hijau kekuningan

Belimbing Wuluh

Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) merupakan 
tanaman yang berasal dari daerah Amerika dan beriklim 
tropis, dibudidayakan di sejumlah negara seperti 
Malaysia, Argentina, Australia, Brazil, India, Filipina, 
Singapura, Thailand, dan Venezuela (Thomas, 2007). Di 
Indonesia belimbing wuluh sudah mulai dimanfaatkan 
salah satunya adalah daunnya. Daun belimbing wuluh 
memiliki kandungan lavonoid, saponin, tanin, sulfur, 
asam format, peroksidase, kalsium oksalat, dan kalium 
sitrat. Flavonoid merupakan senyawa fenol yang 
dimiliki oleh banyak tanaman. Flavonoid memiliki 
beberapa aktivitas farmakologikal yang berfungsi sebagai 
antioksidan dan antidiabetes. (Roy et al, 2012; Faharani, 
2008). Selain itu,daun belimbing wuluh memiliki aktivitas 
antibakteri terhadap Escerichia colivdan Staphylococcus 
aureus (Dalimarta, 2008; Ummah, 2010)

Zat aktif yang bisa di dapat pada daun belimbing 
wuluh antara lain adalah saponin dan lavonoid. Saponin 
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berfungsi sebagai anti hiperglikemik dengan cara mencegah 
pengambilan glukosa pada brush border di usus halus. 
Sedangkan lavonoid merupakan alfa-glukosidase yang 
berfungsi untuk menunda absorbsi karbohidrat sehingga 
kadar glukosa darah akan menurun.  (Madduluri dan 
Sitaram, 2013). Flavonoid merupakan salah satu senyawa 
metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan di 
dalam jaringan tanaman. Flavonoid termasuk dalam 
golongan senyawa phenolik dengan struktur kimia 
C6-C3-C6. Kerangka lavonoid terdiri atas satu cincin 
aromatik B dan cincin tengah berupa heterosiklik yang 
mengandung oksigen (Hernani, Marwati, T., dan Winarti, 
C,  2007; Buraerah,2010)

Flavonoid bekerja dengan cara denaturasi 
protein. Proses ini juga menyebabkan gangguan dalam 
pembentukan sel sehingga merubah komposisi komponen 
protein. Fungsi membran sel yang terganggu dapat 
menyebabkan peningkatan permeabilitas sel, diikuti 
dengan terjadinya kerusakan sel bakteri. Kerusakan 
tersebut menyebabkan kematian sel bakteri. Flavonoid 
berfungsi untuk menjaga pertumbuhan normal Dan 
pertahanan terhadap pengaruh infeksi dan kerusakan 
(Redha, 2010)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zurha, 
Tarigan, dan Sihotang pada tahun 2008, didapatkan hasil 
bahwa lavonoid memiliki efek antioksidan yang kuat. 
Mekanisme kerja lavonoid sebagai antioksidan adalah 
menekan pembentukan ROS (Reactive Oxygen Species)
dengan menghambat enzim dalam pembentukan ROS dan 
meningkatkan regulasi serta proteksi dari antioksidan. 
Flavonoid juga dapat melindungi membran lipid dari 
kerusakan oksidatif, sehingga peroksidasi lipid dapat 
dihambat dan peningkatan kadar Malondialdehid (MDA) 
dapat dicegah (Maher, 2006; Zeleny, 1982)
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3. Lidah buaya (Aloe vera). 
Salah satu tanaman yang dipercaya memiliki efek 

antihiperglikemik adalah lidah buaya (Aloe vera). Aloe 
vera dipercaya dapat melindungi dan mengembalikan 
fungsi sel β pankreas yang sudah rusak. Hal ini disebabkan 
karena kandungan Aloe vera yang dapat bekerja 
menyerupai insulin dan menurunkan kadar glukosa 
darah sekalipun seluruh sel β pankreas telah mengalami 
degenerasi (Wuliyani, 2007). Menurut Furnawanthi ,2007 
Lidah buaya mempunyai sebutan atau nama lain yaitu: 
Aloe barbandesis Miller, Aloe vera dan Aloe vulgaris. 
Klasiikasi ilmiah atau taksonomi dari lidah buaya atau 
Aloe vera adalah sebagai berikut: Kingdom: Plantae, 
Division : Spermatophyta, Class : Monocotyledoneae, 
Ordo : Lililorae, Family : Liliceae Genus :Aloe, Species : 
Aloe barbadensis Miller 

Struktur tanaman lidah buaya sama seperti tanaman 
lainnya yang terdiri dari: struktur akar, batang, daun dan 
bunga, namun yang sering digunakan di dalam pengobatan 
adalah bagian daun. Daun lidah buaya merupakan daun 
tunggal dan bentuk menyerupai tombak, helaian daunnya 
memanjang berbentuk pelepah dengan panjang mencapai 
kisaran 4060 cm dan lebar pelepah bagian bawah 813 cm 
dan tebal antara 23 cm. Daunnya berdaging tebal, tidak 
bertulang, berwarna hijau keabu-abuan dan mempunyai 
lapisan lilin di permukaan serta bersifat sukulen, yakni 
mengandung air, getah dan lendir yang mendominasi 
daun. Bagian atas daun rata dan bagian bawahnya 
membulat (cembung). Daun lidah buaya muda memiliki 
bercak berwarna hijau pucat sampai putih. Bercak ini 
akan hilang saat daunlidah buaya dewasa. Berbedahalnya 
dengan tanaman lidah buaya jenis kecil atau lokal. Hal ini 
kemungkinan disebabkan faktor genetiknya. Sepanjang 
tepi daun berjajar gerigi atau duri yang tumpul dan tidak 
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berwarna.Lidah buaya sebagai antidiabetes. 

Lidah Buaya

Lidah buaya memiliki kandungan kimia yang 
berkhasiat hipoglikemik yang bermanfaat untuk penderita 
diabetes yaitu kromium dan alprogen. Kromium pada 
lidah buaya berperan dalam merangsang sekresi insulin 
oleh sel-sel beta pankreas (Wuliyani, 2007)

Menurut sumber pustaka lain, kandungan dari 
lidah buaya yang dianggap mampu menurunkan kadar 
gula darah selain kromium adalah getah kering pada 
lidah buaya yang mengandung hypoglycemic. Efek 
kerja kromium terhadap hormon insulin dengan cara 
meningkatan sensitiitas sel-sel reseptor untuk berikatan 
dengan insulin. Kromium yang dikonsumsi akan menuju 
kejaringan lemak dan otot lurik yang akan mengaktifkan 
fosforilasi yang ada di jaringan lemak dan otot lurik. 
Jumlah asam amino, vitamin, enzim, anthraquinone, dan 
unsur lainnya tidak terdapat dalam jumlah besar, tetapi 
karena digabungkan menjadi satu, membuahkan hasil 
yang menakjubkan (Nihayah, 2013). 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, 
tumbuhan ini mengandung zat aloe emodin, sebuah 
senyawa organik dari golongan antrakuinon yang 
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mengaktivasi jenjang sinyal insulin seperti pencerap 
insulin-beta dan substrat1, fosfatidil inositol-3 kinase dan 
meningkatkan laju sintesis glikogen dengan menghambat 
glikogen sintase 3 beta, sehingga sangat berguna untuk 
mengurangi rasio gula darah (Rahma, 2012). Aloe 
vera mengandung senyawa organik aloe emodin yang 
tergolong dalam senyawa antraquinone yang mempunyai 
kemampuan menurunkan kadar gula darah. Salah satu zat 
yang terkandung dalam lidah buaya adalah aloe emodin 
sebuah senyawa organik dari golongan antrakuinon yang 
meningkatkan laju sintesis glikogen dengan menghambat 
glikogen sintase kinase-3 beta, sehingga sangat berguna 
dalam mengurangi rasio kandungan gula dalam darah. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Mustofa tahun 2012,diperoleh kesimpulan Bahwa 
pemberian jus lidah buaya berpengaruh menurunkan 
kadar glukosa darah tikus putih yang diberi pembebanan 
glukosa. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan 
oleh Panglipuringtyas (2013) terdapat pengaruh pemberian 
sari lidah buaya terhadap penurunan kadar gula darah 
acak di Wilayah Kerja Puskesmas Karangan Kabupaten 
Trenggalek Tahun 2013. Dari 10 responden yang diberikan 
sari lidah buaya sebanyak 7 responden (70%) yang kadar 
gula darah acaknya turun dan 3 responden (30%) kadar 
gula darah acaknya naik. Sedangkan 10 responden yang 
tidak diberikan sari lidah buaya sebanyak 9 responden 
(90%) yang kadar gula darah acaknya naik dan 1 responden 
(10%) kadar gula darah acaknya turun. Berdasarkan uji 
Independent t-test didapatkan bahwa nilai Sig (2-tailed) 
0,001 lebih dari taraf signiikan α 0,05. Sehingga dapat 
disimpukan bahwa lidah buaya dapat menurunkan kadar 
gula darah. 

Jus lidah buaya dapat menurunkan kadar glukosa 
darah dengan cara menghambat penyerapan glukosa 
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di usus melalui alprogen. Kandungan alprogen dalam 
lidah buaya akan masuk ke dalam saluran pencernaan 
dan melapisi permukaan sel-sel epitel usus. Menurut 
Rao et al., (2000) alprogen akan menghalangi masuknya 
Ca2+ ke dalam sel, padahal Ca2+ diperlukan oleh sel 
untuk terjadinya eksositosis. Pada keadaan normal, 
Ca2+ yang berasal dari lumen usus akan masuk ke 
dalam sel usus dan mengakibatkan terjadinya eksositosis 
Sodium Glucose Transporter 1 (SGLT1) yang berfungsi 
mengangkut glukosa yang ada di lumen usus menuju ke 
dalam kapiler darah sel absorptif usus. Namun, karena 
alprogen menghalangi masuknya Ca2+ ke dalam sel maka 
eksositosis SGLT1 Tidak terjadi sebagaimana mestinya 
sehingga penyerapan glukosa oleh sel-sel usus terhambat 
(Fauziah, 2005). 

4. Mengkudu
Mengkudu berasal dari Asia Tenggara. Pada tahun 

1000 SM, penduduk Asia Tenggara berimigrasi dan 
mendarat di kepulauan Polinesia. Mengkudu termasuk 
tumbuhan keluarga kopi-kopian (Rubianceae), yang pada 
mulanya berasal dari wilayah daratan Asia Tenggara 
dan kemudian menyebar sampai ke Cina, India, Filipina, 
Hawai, Tahiti, Afrika, Australia, Karibia, Haiti, Florida, 
dan Kuba. Morinda citrifolia juga dikenal sebagai buah 
mengkudu yang diketahui begitu kaya dengan berbagai 
ramuan pengobatan sehingga dikenal sebagai “ratu 
tumbuhan”. Tumbuhan ini mempunyai ketinggian 15 
kaki hingga 30 kaki, berbunga dan berbuah sepanjang 
tahun. Bunganya berwarna putih, manakala buahnya 
yang sudah masak berbentuk polygon seperti bentuk ubi 
kentang. Dalam buahnya mengandung biji benih yang 
berwana coklat. 

Buah mengkudu yang telah masak akan berubah 
dari warna kuning menjadi warna putih (Bangun dan 
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Sarwono, 2002). Pohon mengkudu tidak begitu besar, 
tingginya antara 4-6 m. Batangnya bengkok-bengkok, 
berdahan kaku, kasar, dan memiliki akar tunggang. 
Daun mengkudu terletak berhadap-hadapan. Ukuran 
daun besar, tebal, dan tunggal. Bentuknya jorong lanset, 
berukuran 15-50 x 5-17 cm. Tepi daun rata dan ujungnya 
lancip pendek. Urat daun menyirip, warna hijau mengkilap 
dan tidak terlalu berbulu. Perbungaan mengkudu bertipe 
bonggol bulat, bergagang 1-4 cm. Bunga tubuh di ketiak 
daun dan mempunyai kelamin dua. Mahkota bunga putih 
berbentuk corong, benang sari tertancap di mulut mahkota 
dan kepala putik berputing dua. Bunganya berwarna 
putih dan harum. Kelopak bunga tumbuh menjadi buah 
bulat lonjong. Permukaan buah seperti terbagi dalam sel-
sel poligonal (bersegi banyak) yang berbintik-bintik dan 
berkutil. Mula-mula berwarna hijau, menjelang masak 
menjadi putih kekuningan. Setelah masak, warnanya 
putih transparan dan lunak. Daging buah tersusun dari 
buah-buah dan batu berbentuk piramida, berwarna 
coklat merah. Biji mengkudu berwarna hitam, memiliki 
albumen yang keras dan ruang udara yang tampak jelas. 
Biji tersebut memiliki daya tumbuh yang tinggi, walaupun 
telah disimpan selama 6 bulan (Bangun dan Sarwono, 
2002) 

Morinda citrifolia L yang biasa dikenal dengan 
mengkudu banyak digunakan oleh masyarakat sebagai 
bahan obat alami. Morinda citrifolia L mengandung 
lavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan yang 
mampu menahan laju absorbsi glukosa darah dari saluran 
cerna menuju pembuluh darah sehingga mampu menahan 
laju peningkatan kadar glukosa darah. Dengan mencegah 
peningkatan kadar glukosa darah  karena diharapkan 
dapat mencegah peningkatan  radikal bebas (Suhartono, 
2005). Morinda citrifolia L mengandung komponen 
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bioaktif seperti lavonoid, triterpen, triterpenoid dan 
saponin dalam jumlah yang signiikan. Kandungan kimia 
diatas diduga memiliki efek hipoglikemik yang bisa 
digunakan sebagai obat diabetes (Bangun dan Sarwono, 
2002). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Vail 
(2004), selain mengandung zat-zat nutrisi, mengkudu juga 
mengandung zat aktif dan manfaatnya untuk kesehatan.

Morinda citrifolia L dapat menurunkan kadargula 
darah karena aktivitas antioksidan yang dimilikinya 
yang terdapat dalam Morinda citrifolia L sebanyak 
berupa fenolat dan lavonoid dapat menghambat laju 
pembentukan AGEs dan senyawa dikarbonil. Ikatan 
AGEs dengan reseptor AGEs (RAGE) memicu timbulnya 
reactive oxygen species (ROS) dan aktivasi NF-B terhadap 
sel target, endothelium, sel mesangial dan makrofag 
dengan respon peningkatan permeabilitas vaskuler, 
pada kerusakan ginjal. Kandungan vitamin C Morinda 
citrifolia L mampu menghambat pembentukan radikal 
superoksida, radikal hidroksil, radikal peroksil, oksigen 
singlet dan hidrogen peroksida. 

Vitamin C adalah salah satu antioksidan merupakan 
senyawa kimia yang dapat mencegah reaksi oksidasi yang 
salah satunya adalah reaksi glikosilasi yang selanjutnya 
akan menghasilkan senyawa dikarbonil dan advanced 
glycation end products (AGEs). Asam askorbat yang 
terkandung dalam  ekstrak etanol Morinda citrifolia 
L dapat menurunkan kadar sorbitol dan menurunkan 
glikasi protein sehingga kadar gula darah akan menurun. 
Penelitian ini sesuai dengan Suhartono yang menyatakan 
bahwa aktivitas mengkudu menghambat pembentukan 
AGEs  (Sundoyo, 2006).
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Mengkudu

Penelitian terdahulu melaporkan bahwa Morinda 
citrifolia L pada dosis 100ml/kg dalam waktu 10 hari dapat 
menurunkan gula darah. Penelitian lain menyebutkan 
pemberian ekstrak etanol Morinda citrifolia L pada dosis 
400 mg/dl dalam waktu 4 jam dapat menurunkan gula 
darah. (Sundoro, 2006; Alba-Loureiro, 2007) Banyak  
peneliti telah melaporkan bahwa lavonoid, antrakuinon, 
dan terpene dapat merangsang pengambilan glukosa dalam 
sel, mengurangi resistensi insulin. Selain itu, resistensi 
insulin telah dilaporkan untuk dihubungkan dengan 
peradangan dan stres oksidatif. Akibatnya, senyawa 
seperti lavonoid dan lignan, yang memiliki antiinlamasi 
yang kuat dan antioksidan dalam pengendalian DMT2. 
Morinda Citrifolia L mengandung banyak antrakuinon, 
glikosida lavonol dan terpenoid, yang memiliki efek 
antioksidan, antiinlamasi dan antidislipidemi (Shoelson, 
2006; Okusada, 2011). 

Beberapa peneliti telah melakukan pengujian 
aktivitas antioksidan buah mengkudu. Hasil penelitian 
Winarti membuktikan bahwa jus mengkudu sangat 
potensial untuk menghambat radikal bebas. Aktiitas 
antioksidan jus mengkudu 2,80x lebih kuat dari vitamin 
C, 1,40x lebih kuat dari pikogenol, dan 1,10x lebih 
kuat dari biji anggur. Penelitian yang dilakukan Iqbal 
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membuktikan bahwa pemberian sari mengkudu secara 
oral dapat melindungi hati tikus dari kerusakan akibat 
stres oksidatif pada keracunan CCl. 11-12 Terjadinya 
hipoglikemik pada Morinda citrifolia L mungkin 
disebabkan adanya triterpen dan saponin.  Penelitian 
yang dilakukan oleh Nayak menunjukkan adanya jumlah 
yang signiikan dari senyawa bioaktif seperti lavonoid, 
triterpenoid, triterpen, dan saponin di Morinda citrifolia 
L. Ia telah mengemukakan bahwa saponin secara 
signiikan dapat menghambat pengosongan lambung 
(Nayak, 2008). Saponin dapat menghambat pengosongan 
lambung baik dengan mempromosikan sekresi glucagon 
seperti peptida -1 ( GLP -1 ) atau dengan menghambat 
degradasi. Gastroparesis diinduksi obat ini merupakan 
metode yang efektif untuk mengelola hiperglikemia 
karena memperlambat proses penyerapan nutrisi ke 
dalam aliran darah (Matsuda, 1999). Kandungan saponin 
dalam M. citrifolia mungkin memiliki efek penurunan 
glukagon dan dapat meningkatkan pemanfaatan glukosa 
menurunkan glukosa darah. hal ini juga diketahui bahwa 
saponin menstimulasi pelepasan insulin dari pankreas 
yang disebabkan oleh penurunan degradasi glukagon 
seperti peptida.

5. Kulit Manggis
Penatalaksanaan diabetes mellitus menurut Riyadi 
dan Sukarmin (2008) meliputi obat-obatan hipogli

ke mik oral (OHO), insulin, diet, dan olahraga. Selain itu, 
dewasa ini mulai berkembang terapi alternatif dengan 
menggunakan obat herbal. Salah satu yang dikembangkan 
adalah menggunakan kulit manggis. Jika di Timur Tengah 
terkenal dengan buah kurma yang memiliki kandungan 
gizi nyaris sempurna, maka di Asia buah manggis yang 
belakangan naik pamor. Bukan hanya karena rasanya 
yang lezat dan khas, tetapi kandungan antioksidan di 
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dalamnya yang mampu menangkal berbagai penyakit 
ganas separti kanker, jantung, ginjal, diabetes, bahkan 
AIDS. Para ilmuwan bontani menemukan khasiat unggul 
tersebut dalam kulit manggis. Selama ini kulit manggis 
hanya dibuang sia-sia karena dianggap tak bermanfaat,  
padahal kandungan antioksidan dalam kulit manggis 
paling tinggi di antara buah-buah yang ada. (Yunitasari, 
2011). Manggis (mangosteen) dengan nama latin Garcinia 
mangostana ini berasal dari Asia Tenggara. Pohon 
manggis hanya bisa tumbuh di hutan dan daratan tinggi 
tertentu yang beriklim tropis seperti Indonesia, Malaysia, 
Vietnam, Myanmar, Filipina dan Thailand serta di Hawai 
dan Australia Utara. Manggis juga dikenal sebagai 
tanaman budidaya dan merupakan salah satu tanaman 
buah tropika yang pertumbuhannya paling lambat, tetapi 
umurnya juga paling panjang. Membutuhkan 10-15 tahun 
untuk mulai berbuah dan tingginya mencapai 10-25 meter. 
(Yunitasari, 2011)

Kulit Manggis

6. Brokoli 
Brokoli merupakan sayuran yang biasa dikonsumsi dan 

mudah diperoleh. Kandungan sulforafan yang terdapat di 

dalamnya merupakan senyawa antioksidan dan antidiabetik 

yang mempunyai pengaruh dalam menurunkan kadar glukosa 

darah (Muhammad, 2010). Antioksidan yang terdapat dalam 

brokoli mampu menstabilkan radikal bebas yang menyebabkan 
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kerusakan pada sel β pankreas dan menghambat kerja 
insulin. Stres oksidatif pada penderita diabetes akan 
menghambat pengambilan glukosa di sel otot dan sel 
lemak serta penurunan sekresi insulin oleh sel-β di 
pankreas (Andrea, 2012). Penurunan hormon insulin 
mengakibatkan glukosa darah di dalam tubuh akan 
meningkat. Selain itu, senyawa sulforafan merupakan 
aktivator Nrf2 (Nuclear factor E2-related factor-2) 
yang dapat menurunkan resistensi insulin dan mampu 
melindungi kerusakan sel β pankreas pada penderita 
diabetes melalui penurunan pembentukan molekul ROS 
(Reactive Oxygen Species) sebesar 73% akibat kondisi 
hiperglikemi (Jialin, 2012). Brokoli yang diberikan dalam 
bentuk brokoli kukus. Pengukusan merupakan proses 
pengolahan yang paling baik karena tidak banyak 
menyebabkan perubahan terhadap kandungan zat gizi 
seperti kadar vitamin C dan antioksidan (Anna, 2005). 
Selain itu pemasakan dengan cara dikukus menunjukkan 
kandungan antioksidan yang lebih tinggi (Muhammad, 
2010). Pengukusan dapat meningkatkan aktivitas 
antioksidan brokoli sebesar tiga kali lipat dibandingkan 
brokoli mentah. Aktivitas antioksidan brokoli mentah 
adalah 1,1 mmol Trolox/100 gram, sedangkan brokoli 
kukus memiliki aktivitas antioksidan sebesar 3,51 
mmol Trolox/100 gram. Pengukusan menyebabkan 
penghancuran dinding sel dan pelepasan antioksidan dari 
kompleks protein yang terdapat dalam matriks tanaman 
sehingga konsentrasi antioksidan pada brokoli kukus 
lebih tinggi dibandingkan brokoli mentah (Monika  et al., 
2011: Totusek et al., 2011) 
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HASIL PENELITIAN

A. Pengaruh Pemberian Jus Tomat dan Gerak 
Ling Tien Kung terhadap Kadar Gula Darah 
Penderita DM Tipe 2 oleh Hidayah, 2017.

Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh 
pemberian jus tomat  dan gerak Ling Tien Kung terhadap 
kadar gula darah penderita DM tipe 2. Jenis penelitian 
adalah eksperimen murni dengan rancangan time series. 
Subjek penelitian adalah penderita DM tipe 2 sebanyak 50 
orang diambil secara cluster sampling dan dibagi menjadi 
2 kelompok. Kelompok intervensi diberikan jus tomat 
dan gerak Ling Tien Kung. Kelompok kontrol diberikan 
gerak Ling Tien Kung saja. Pengukuran kadar gula darah 
puasa menggunakan spektrofotometri, gerak Ling Tien 
Kung sesuai SOP dan asupan makan menggunakan food 
recall 24 jam. Analisis statistik menggunakan Anova, 
dan regresi linier berganda. Hasil: Penurunan kadar 
glukosa darah kelompok intervensi  64,84 (p=0,004) dan 
kelompok kontrol 26,72 (p=0,131). Analisis multivariat 
-40,43. Variabel jenis kelamin dan asupan makanan tidak 
berpengaruh terhadap  kadar gula darah setelah intervensi. 
Kesimpulan : Terdapat pengaruh yang bermakna pada 
pemberian jus tomat dan gerak Ling Tien Kung terhadap 
penurunan kadar gula darah DM tipe 2.  

Cara pembuatan jus tomat berdasarkan penelitian 
diatas:

1. Bahan:
  Tomat matang seberat 180 gr, air putih 150 ml

2. Alat :
  Blender, panci berisi air mendidih, gelas

3. Proses pembuatan jus tomat:
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a. Timbang tomat masak seberat 180 gr, setelah itu 
cuci bersih tomat pada air mengalir. 

b. Panaskan air pada panci biarkan sampai pendidih, 
setelah itu matikan kompor dan masukkan tomat 
yang telah dicuci ke dalam air yang telah didihkan 
tadi, diamkan selama 5-10 menit. Kemudian 
tiriskan

c. Siapkan blender, masukkan tomat yang sudah 
di blanching dan air putih 150 ml dan blender 
bersama dengan tomat (tanpa ditambahkan gula).

d. Tuang ke dalam gelas tanpa disaring dan siap 
dikonsumsi

 4. Aturan minum: jus tomat tersebut dapat dikonsumsi 
setiap hari selama 3 minggu berturut-turut sebelum 
makan pagi.

Gambar proses pembuatan jus tomat:



50

B. Pengaruh Pemberian Jus Tomat terhadap Kadar 
Glukosa Darah pada Prediabetes oleh Astuti 
dan Rahayuningsih, 2012. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan 
pengaruh pemberian jus tomat terhadap kadar glukosa 
darah pada prediabetes. Metode: Penelitian ini merupakan 
penelitian pra eksperimen dengan rancangan one group 
pre test-post test design. Subjek penelitian adalah warga 
Kelurahan Sendangguwo Semarang yang diambil secara 
consecutive sampling. Besar sampel adalah 21 orang. Tiap 
sampel diberi jus tomat sebanyak 200 ml yang berasal dari 
180 gram tomat merah jenis Lycopersicum commune yang 
di-blanching dengan air pada suhu 70-90°C selama 10 menit 
kemudian diblender dan disaring. Intervensi jus tomat 
diberikan selama 3 minggu. Kadar glukosa darah puasa 
diukur satu hari sebelum dan satu hari setelah intervensi 
dengan menggunakan metode spektrofotometri. Selama 
intervensi, asupan makan diperoleh dengan metode 
food recall 3×24 jam. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan uji Shapiro Wilk dan paired t- test.Hasil: 
Terjadi penurunan kadar glukosa darah puasa sebesar 
9,00 mg/dl (7,64%) setelah pemberian jus tomat selama 
3 minggu. Simpulan: Uji statistik menunjukkan terdapat 
perbedaan bermakna terhadap penurunan kadar glukosa 
darah puasa sebelum dan setelah pemberian jus tomat. 
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Cara pembuatan jus tomat berdasarkan penelitian 
diatas:

1. Bahan:
  Tomat matang seberat 180 gr

2. Alat :
  Blender, air mendidih, gelas

3. Proses pembuatan jus tomat:

a. Timbang tomat masak seberat 180 gr, setelah itu 
cuci bersih tomat pada air mengalir.

b. Panaskan air pada panci biarkan sampai pendidih, 
setelah itu matikan kompor dan masukkan tomat 
yang telah dicuci ke dalam air yang telah didihkan 
tadi, diamkan selama 10 menit. Kemudian tiriskan

c. Siapkan blender, masukkan air putih 150 ml 
ke blender dan blender bersama dengan tomat 
(tanpa ditambahkan gula).

d. Tuang ke dalam gelas kemudian disaring dan 
siap dikonsumsi

 4. Aturan minum: jus tomat tersebut dapat dikonsumsi 
setiap hari selama 3 minggu berturut-turut setelah 
makan pagi.

Gambar proses pembuatan jur tomat:
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C. Pengaruh Jus Tomat terhadap Kadar Gula Darah 
Sewaktu pada Lansia Hiperglikemi di Dusun 
Niten Nototirto Gamping Sleman Yogyakarta 
oleh Antika dan Anita, 2016.

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh 
pemberian jus tomat terhadap kadar gula darah sewaktu 
pada lansia hiperglikemi di Dusun Niten, Nogotirto, 
Gamping, Sleman, Yogyakarta. Metode penelitian Quasi 
Eksperiment dengan menggunakan rancangan Non- 
Equivalent Control Group. Sampel pada penelitian ini 
adalah 20 responden yang memiliki kadar gula darah 
sewaktu >200 mg/dL yang diambil dengan Random 
Sampling. Uji T-test Independentdidapatkan nilai p value 
0,000 (p<0,05), artinya terdapat pengaruh jus tomat untuk 
menurunkan kadar gula darah.

Pemberian jus tomat pada responden Jus tomat yang 
digunakan peneliti  adalah jus dari buah tomat segar yang 
sebelumnya sudah dicuci bersih dan dipotong-potong, 
lalu diblender. Pembuatan jus tomat dibuat sendiri 
oleh peneliti dibantu oleh asisten peneliti, kemudian 
didistribusikan oleh asisten peneliti menggunakan gelas 
plastik kepada responden untuk diminum. Pemberian jus 
untuk satu responden dengan takaran 150 gram tomat, 
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ditambah 50 ml air yang sudah dimasak, ditambah 10 ml 
madu, kemudian diblender selama 1 menit (Murwani, 
2013). Jus ini dikonsumsi 1 kali dalam sehari yaitu pagi 
hari sebelum makan pagi selama 7 hari berturut-turut, 
kunjungan ke rumah responden oleh peneliti pada hari 
ke-0 melakukan pengukuran kadar gula darah pretest. 
Hari ke-1 sampai hari ke-7 adalah pemberian jus tomat 
yang dilakukan oleh peneliti dan asisten peneliti. 
Selanjutnya hari ke-8 dilakukan kunjungan kembali oleh 
peneliti untuk mengukur kadar gula darah responden 
untuk mendapatkan hasil post test

Cara pembuatan jus tomat berdasarkan penelitian 
diatas:

1. Bahan:
  Tomat matang seberat 150 gr,  air mendidih 50 ml, 10 

ml madu
2. Alat :

  Blender, gelas
3. Proses pembuatan jus tomat:

a. Timbang tomat masak seberat 150 gr, setelah itu 
cuci bersih tomat pada air mengalir. Potong 
potong tomat

b. Siapkan blender, masukkan tomat 150 g, madu 10 
ml dan air putih 50 ml kemudian blender 

c. Tuang ke dalam gelas tanpa disaring kemudan 
siap dikonsumsi

d. Aturan minum: jus tomat tersebut dapat 
dikonsumsi setiap hari selama 7 hari berturut-
turut sebelum makan pagi
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Gambar proses pembuatan jur tomat:

     

     

D. Pengaruh Pemberian Sari Belimbing Wuluh 
(Averrhoa bilimbi. L) terhadap Kadar Glukosa 
Darah Puasa Wanita Dewasa, oleh Susanti E.Y 
dan Nissa C, 2017.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pemberian sari belimbing wuluh terhadap kadar 
glukosa darah puasa wanita dewasa. Metode: Penelitian 
ini menggunakan desain quasi experiment dengan 
rancangan pre-post control group design. Subjek penelitian 
adalah 31 karyawati usia 40-60 tahun yang dibagi menjadi 
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2 kelompok, yaitu sebanyak 16 subjek termasuk kelompok 
perlakuan  yang mendapat sari belimbing wuluh 100 
ml/hari dan 15 subjek termasuk kelompok kontrol yang 
mendapat sirup rendah kalori 100ml/hari selama 14 hari. 
Kadar glukosa darah puasa diukur sebelum dan setelah 
intervensi menggunakan metode GOD-PAP melalui 
pembuluh darah vena setelah subjek penelitian berpuasa 
selama 8-10 jam. Selama intervensi, asupan makan kedua 
kelompok diperoleh dengan metode food recall 6x24 jam. 
Data yang diperoleh dikategorikan kemudian dianalisis 
menggunakan uji statistik Independent t-test, Mann-Whitney, 
Wilcoxon test dan Fisher’s Exact. Hasil :  Terdapat pengaruh 
yang signiikan pemberian sari belimbing wuluh terhadap 
penurunan kadar GDP (p = 0,001). Ada perbedaan GDP 
sebelum dan setelah intervensi pada kelompok perlakuan 
dengan penurunan sebesar -9,56 ± 5,78 mg/dl (p = 0,001). 
Sedangkan, pada kelompok kontrol terjadi peningkatan 
kadar GDP sebesar 1,93 ± 7,39 mg/dl, namun hasil 
uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang 
signiikan (p = 0,345). Kesimpulan :  Terdapat penurunan 
kadar GDP sebesar 9,56 mg/dl setelah pemberian 100 ml sari 
belimbing wuluh selama 14 hari.

E. Efek Jus Jel Lidah Buaya dalam Menghambat 
Penyerapan Glukosa di Saluran Cerna pada 
Manusia, oleh: Jasaputra el al., 2014.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efek jus jel 
lidah buaya dalam menghambat penyerapan glukosa pada 
saluran cerna manusia. Jenis penelitian kuasi eksperimen 
dengan desain croos over. Penelitian dilakukan pada 10 
responden, yang masing, masing menerima 3 perlakuan 
yaitu: pemberian aquadest, acarbose, dan jus jel lidah 
buaya yang diberikan saat makan. Kadar ula darah diukur 
saat puasa dan 2 jam PP. Hasil penelitian menunjukkan 
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kenaikan kadar gula darah PP pada pemberian jus jel 
lidah buaya sebesar 14.35%, sedangkan akuades 23.91%, 
Kesimpulannya pemberian jus jel lidah buaya dapat 
menghambat penyerapan glukosa pada saluran cerna

Langkah pembuatan  jus jel lidah buaya:
1. Persiapan alat:

 a. Blender

 b. Pisau 
2. Persiapan bahan:

 a. Daun Lidah Buaya
3. Cara membuat:

a. Kupas lidah buaya dan buang getah yang 
menempel pada jel lidah buaya dengan cara cuci 
pada air yang mengalir

b. Potong kecil jel lidah buaya supaya mudah 
dibersihkan

c. Getah yang masih menempel pada gel lidah 
buaya dibersihkan dengan cara menaburi garam 
dan dibiarkan selama 10-15 menit , bilas dengan 
air matang

d. Blender gel lidah buaya sampai berbentuk cair

e. Ambil sebanyak 15 ml dan siap diminum     
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F. Pengaruh Sari Buah Mengkudu (Morinda 
citrifolia) terhadap Kadar Bula Darah Penderita 
DM tipe 2, oleh: Sulistiyowati, 2010.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
adakah pengaruh sari buah mengkudu terhadap kadar 
glukosa darah pada penderita diabetes mellitus tipe II di 
Puskesmas Pandanaran Semarang. Tujuan dari penelitian 
adalah untuk mengetahui pengaruh sari buah mengkudu 
terhadap kadar glukosa darah pada penderita diabetes 
mellitus tipe II di Puskesmas Pandanaran Semarang. Jenis 
penelitian ini adalah eksperimental kuasi dengan ranca
ngan control group pre-test-post-test. Populasi dalam 
penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus tipe II 
rawat jalan di Puskesmas Pandanaran Semarang. Teknik 
pengambilan sampel dengan consecutive sampling yang 
berjumlah 26 orang yaitu 13 orang kelompok eksperimen 
dan 13 orang kelompok kontrol. Instrumen penelitian ini 
adalah hasil laboratorium kadar glukosa darah sewaktu 
dengan alat accutrend, formulir penjaringan sampel, 
timbangan injak, mikrotoa, serta peralatan dan bahan 
baku pembuatan sari buah mengkudu. Data diperoleh 
dari hasil wawancara dan pemeriksaan langsung. Analisis 
data dilakukan secara univariat dan bivariat (uji parametik 
dan Shapiro-Wilk dan t-tes tidak berpasangan). Dari hasil 
penelitian ini didapatkan ada perbedaan bermakna hasil 
selisih pretest-posttest pada kelompok eksperimen dan 
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kontrol adalah p 0,0001 (< 0,05), maka hipotesis alternatif 
(Ha) diterima (hasil tersebut bermakna). Simpulan 
penelitian ini adalah ada perbedaan yang bermakna antara 
selisih nilai pretest-posttest pada kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol. Penderita diabetes mellitus 
tipe II disarankan mengkonsumsi sari buah mengkudu 
(Morinda citrifolia) dan rutin melakukan pemeriksaan 
kadar glukosa darah agar kadar glukosa darahnya tetap 
terkontrol.

1. Langkah pembuatan  sari buah mengkudu:
  Sari buah mengkudu adalah air atau cairan yang 

diperoleh dari buah mengkudu yang dihancurkan 
dengan blender atau juicer hingga diperoleh cairan 
atau sarinya. 

2. Persiapan alat:

 a. Blender

 b. Pisau 
3. Persiapan bahan:

 a. Buah mengkudu

 b. Air untuk mencuci
4. Cara membuat:

a. Memilih buah mengkudu yang tua dan masak. 

b. Buah mengkudu dipotong-potong dan dicuci 
bersih. 

c. Buah mengkudu yang sudah dipotong kemudian 
dimasukan dalam juicer
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Proses pembuatan jus mengkudu

G. Pengaruh Konsumsi Kulit Manggis terhadap 
Penurunan Kadar Gula Darah Penderita 
Diabetes Mellitus di Desa Meteseh Boja Kendal 
oleh: Herminto et al,. 2014.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh konsumsi kulit buah manggis terhadap 
penurunan gula darah di Desa Meteseh Kecamatan Boja 
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Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan 
adalah eksperimen semu atau quasi eksperimen dengan 
rancangan pre post eksperimental untuk mengetahui 
pengaruh pemberian konsumsi kulit manggis terhadap 
penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes 
mellitus, dengan cara membandingkan kadar gula darah 
sebelum diberi kulit manggisdan setelah diberi kulit 
manggis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 
Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang 
menderita diabetes mellitus sebanyak 17orang.Sampel 
pada penelitian ini adalah 16. Jumlah tersebut peneliti 
ambil berdasar tabel krecjie, dimana jika jumlah populasi 
sebanyak 17 maka besar sampel adalah 16 responden 
Tehnik sampling yang digunakan adalah simple random 
sampling Dari hasil uji dengan Paired T-test dengan taraf 
signiikansi 5% (0.05) didapatkan nilai p sebesar 0.001.nilai 
p < 0.05, yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak yang 
berarti ada pengaruh konsumsi kulit manggis terhadap 
penurunan kadar gula darah pada eksperimen tersebut. 
konsumsi kulit manggis sebanyak 3 buah ukuran sedang, 
2 kali sehari selama 3 hari. Cara penyediaan obat adalah 
dengan mengambil 3 kulit buah manggis yang sudah 
kering, lalu dicuci, dan dihaluskan. Setelah itu diseduh 
dengan air dan kemudian diminum. 

Persiapan alat:
1. Kompor  
2. Panci 

Persiapan bahan:
1. 3 buah kulit manggis ukuran sedang 
2. Air bersih untuk mencuci
3. 200 ml Air untuk merebus 

Cara membuat:
Cara lain yang dilakukan adalah dengan merebus 

3 kulit buah manggis ukuran sedang dengan 2 gelas air 
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ukuran 200 cc, lalu setelah mendidih dan air tinggal sekitar 
1 gelas, didinginkan dan diminum 3 kali sehari. 

H. Pengaruh Pemberian Brokoli Kukus (Brassica 
Oleracea) terhadap Kadar Glukosa Darah 
Puasa Wanita Prediabetes oleh: Wulandari dan 
Wirawanni, 2014.

Prediabetes merupakan kondisi dimana kadar 
glukosa darah seseorang berada di antara kadar normal 
dan diabetes. Cara pencegahan untuk menurunkan risiko 
diabetes melitus adalah melalui pengaturan diet. Brokoli 
merupakan salah satu sayuran yang dihubungkan dengan 
penurunan kadar glukosa darah. Penelitian ini bertujuan 
untuk membuktikan pengaruh pemberian brokoli kukus 
terhadap kadar glukosa darah pada wanita prediabetes. 
Metode: Jenis penelitian adalah pra eksperimen dengan 
rancangan one group pre test-post test design. Subjek adalah 
11 wanita prediabetes dengan status gizi overweight dan 
obesitas serta kadar glukosa darah puasa antara 100-125 
mg/dl. Tiap sampel diberi brokoli kukus sebanyak 140 gr 
selama 4 minggu. Kadar glukosa darah puasa diukur satu 
hari sebelum dan satu hari sesudah intervensi melalui 
hasil pemeriksaan laboratorium. Selama intervensi, 
asupan makan subjek diukur dengan metode recall 
3x24 jam. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
Shapiro Wilk dan paired t-test. Hasil :Setelah intervensi 
selama 4 minggu terjadi penurunan kadar glukosa darah 
puasa yang signiikan (p=0,001) yaitu sebanyak 11,73 mg/
dl (10,88%). Kesimpulan :Pemberian brokoli kukus selama 
4 minggu dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa 
secara signiikan.

Persiapan alat:

a. Kompor
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b. Panci pengukus

c. Persiapan bahan:

d. 140 g Brokoli

e. Cara pembuatan:

f. Timbang brokoli 140 g

g. Cuci di air mengalir

h. Potong-potong kecil

i. Kukus selama 5 menit
Cara penyajian:
Konsumsi brokoli selama 4 minggu berturut-turut

KESIMPULAN

Prevalensi penyakit diabetes dari tahun ke tahun 
semakin meningkat, bahkan secara global diabetes 
melitus tipe 2 sudah dinyatakan sebagai epidemi, hal 
ini tidak terlepas dari meningkatnya prevalensi obesitas 
dan menurunnya aktivitas isik. Diabetes (DM) sudah 
merupakan ancaman utama kesehatan penduduk di 
dunia pada abad 21. WHO memperkirakan pada tahun 
2025 prevalensi diabetes akan meningkat menjadi 300 
juta orang. Hal serupa juga dialami di Indonesia, sebagai 
negara berkembang dampak positif dari pembangunan 
pemerintah selama kurun waktu 60 tahun, pola penyakit di 
Indonesia mulai mengalami pola pergeseran yang cukup 
signiikan. Penyakit infeksi dan kurang gizi berangsur 
turun

Sehubungan dengan kondisi tersebut perlu 
dilakukan tindakan promotif berupa perubahan gaya 
hidup dengan meningkatkan aktivitas isik secara teratur, 
me ngatur asupan makanan untuk mencegah obesitas 
dan mengontrol kadar gula dalam darah. Tindakan ini 
merupakan bagian terpenting dalam upaya pencegahan 
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meningkatnya prevalensi diabetes. Terapi modalitas 
pasien diabetes dibagi menjadi terapi farmakologi dan 
terapi nonfarmakologi. Terapi farmakologi dilakukan 
dengan pemberian obat oral dan injeksi pada pasien 
diabetes. Sedangkan terapi non farmakologi dilakukan 
dengan mengadakan perubahan gaya hidup pasien 
meliputi: pengaturan pola makan (terapi nutrisi), latihan 
isik dan edukasi berbagai masalah yang terkait dengan 
penyakit DM. Terapi nutrisi dapat dipakai sebagai 
pencegahan timbulnya diabetes baru pada individu yang 
berisiko terkena DM, terapi untuk individu yang sudah 
terkena DM, serta memperlambat munculnya komplikasi 
lebih lanjut pada penderita DM. Tujuan dilakukannnya 
terapi nutrisi untuk mempertahankan kadar glukosa 
darah, proil lipid, dan tekanan darah dalam batas 
normal. Selain itu berfungsi mencegah berkembangnya 
komplikasi kronik DM.

LATIHAN SOAL:

1. Organ pankreas terletak pada abdomen regio:

a. Hipokondia kanan

b. Hipokondria kiri

c. Epigastrik

d. Umbilikus

e. Lumbal kiri

2. Saat kadar glukosa dalam darah berlebih maka tubuh 
akan meningkatkan sekresi insulinnya dengan cara: 

a. Mempengaruhi sensitiitas membran sel untuk 
merangsang ambilan dan penggunaan glukosa oleh 
otot dan jaringan ikat
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b. Menurunkan sintesis glukosa menjadi glikogen 

c. Menurunkan ambilan asam amino oleh sel dan 
sintesis protein. 

d. Menurunkan sistesis asam lemak serta penyimpanan 
lemak pada jaringan adiposa (lipogenesis)

e. Meningkatkan proses glikogenesis (proses peme ca
han glokogen menjadi glukosa)

3. Sel pada pulau langerhans yang menghasilkan glukagon 
adalah:

a. Sel alfa
b. Sel beta
c. Sel teta
d. Sel gama
e. Alfa-gama

4. Kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena 
destruksi autoimun sel beta, sementara sel A,D, dan F 
tetap utuh dikenal dengan istilah

a. Diabetes militus tipe 1
b. Diabetes militus tipe 2
c. Diabetes gestasional
d. Diabetes militus tipe lain
e. Diabetes militus karena keganasan

5. Aktivitas isik merupakan salah satu pilar tatalaksana 
DM yang tidak boleh ditinggalkan, hal ini disebabkan 
karena:

a. Menurunkan sensitiitas insulin
b. Menurunkan resistensi insulin
c. Meningkatkan LDL
d. Menurunkan HDL
e. Berisiko meningkatkan gangguan muskuloskeletal
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6. Buah tomat bisa digunakan sebagai alternatif upaya 
mengontrol kadar gula darah karena mengandung zat 
yang disebut:

a. Sulforafan
b. Flavonoid
c. Lycopen
d. Kromium 
e. Antoxianin

7. Kandungan zat gizi pada blimbing wuluh yang 
berfungsi mengontrol kadar gula darah adalah:

a. Sulforafan
b. Flavonoid
c. Lycopen
d. Kromium 
e. Antoxianin

8. Kandungan zat gizi pada lidah buaya yang berfungsi 
mengontrol kadar gula darah adalah:

a. Sulforafan
b. Flavonoid
c. Lycopen
d. Kromium 
e. Antoxianin

9. Berdasarkan penelitian Hidayah 2017, jus tomat yang 
dibuat dari 180 g tomat dengan cara di blancing kemudian 
dilander dan tanpa disarng dapat menurunkan kadar gula 
darah penderita DM setelah pemberian selama:

a. 3 minggu berturut-turut
b. 2 minggu berturut-turut
c. 4 minggu berturut-turut
d. 1 minggu berturut-turut
e. 3 hari berturut-turut
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10. Berdasarkan penelitian yekti wirawanni, brokoli yang 
dikukus dapat menurunkan kadar gula darah penderita 
DM. berapa dosis dan lama pemberiannya:

a. 100g selama 4 minggu
b. 110g selama 4 minggu
c. 200g selama 4 minggu
d. 140g selama 4 minggu
e. 80g selama 4 minggu

Kunci Jawaban
1 C  6 C 
2 A  7 B
3 A  8 D
4 A  9 A
5 B  10 D
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TUJUAN PEMBELAJARAN
Tujuan Umum:
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang zat gizi pada penyakit Hipertensi 
Tujuan Khusus:
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang:

1. Anatomi isiologi sistem jantung
2. Konsep dasar penyakit Hipertensi 
3. Zat Gizi untuk Mengontrol Tekanan Darah 
4. Hasil penelitian tentang hipertensi

ANATOMI JANTUNG

A. Letak Jatung

Jantung merupakan organ muskular berongga, 
berbentuk seperti piramid atau jantung pisang dan menjadi 
pusat sirkulasi darah dari dan keseluruh tubuh (Syaifudin, 
2012). Jantung terletak di dalam rongga mediastinum dari 
rongga dada diantara ke-2 paru setinggi costae ke-3 dan 
ke-5 (Luklukaningsih, 2014). Ujung jantung mengarah 

BAB 2

ZAT GIZI PADA PENYAKIT 
HIPERTENSI
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ke bawah ke depan kiri. Basis jantung mengarah ke atas 
, kebelakang dan ke kanan. Pada basis jantung terdapat 
aorta batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah 
dan pembuluh balik paru (Syaifudin, 2012).

B. Struktur dan Ruang Jantung

Struktur jantung 
Jantung terdiri atas 3 lapis yaitu lapisan luar 

(pericardium), tengah (miokardium) dan dalam 
(endocardium)

1. Pericardium  
  Merupakan lapisan terluar dari jantung, yang terdiri dari 

pericardium viseral dan pericardium parietal. Diantara 
ke 2 lapisan tersebut ada rongga yang disebut dengan 
cavum pericardium yang berisi sedikit cairan berfungsi 
sebagai pelicin untuk menjaga gesekan antar jantung 

2. Miokardium
  Merupakan lapisan otot jantung, menerima darah 

dari arteri koronaria
3. Endokardium

  Dinding dalam atrium tersusun atas lapisan endotel, 
kecuali aurikula

Letak jantung (Sumber: Silverthorn, 2014)
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Ruang Jantung
Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 serambi atau 

disebut atrium) dan 2 bilik  atau disebut venrikel yang masing-
masing berjumlah dua buah (kanan-kiri). Dinding pada 
ventrikel lebih tebal dibandingkan dengan atrium, hal ini 
berhubungan dengan kerja ventrikel untuk memompa darah 
keseluruh tubuh dan ke paru-paru (Luklukaningsih, 2014)

1. Atrium 

a. Atrium kanan:

  Atarium kanan berfungsi sebagai penampung 
darah rendah O2 dari seluruh tubuh. Darah 
dibawa masuk ke jantung melalui  vena cava 
superior, vena cava inferior dan sinus coronarius. 
Vena kava superior bermuara ke dalam bagian 
atas atrium kanan, muara ini tidak berkatup dan 
mengembalikan darah dari separoh atas tubuh. 
Vena cava inferior bermuara ke dalam bagian 
bawah atrium kanan, dan mengembalikan darah 
ke jantung dari separoh badan bagian bawah. 
Sinus koronarius bermuara ke dalam atrium 
kanan antara vena cava inferior dengan osteum 
ventrikulare, dilindungi oleh katup yang tidak 
berfungsi. Darah dari atrium kanan dialirkan ke 
ventrikel kanan melalui katup trikuspidalis

b. Atrium kiri:

  Atrium kiri menerima darah yang kaya O2 dari 
paru-paru melalui vena pulmonalis kiri dan 
kanan. Darah dari atrium kiri akan dibawa ke 
ventrikel kiri melalui katub bikuspidalis atau 
katup mitral

 2. Ventrikel
  Ventrikel merupakan alur-alur otot, yang disebut 
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dengan trabekula. Bagian dari alur otot yang menonjol 
disebut dengan muskulus papilaris, ujungnya 
dihubungkan dengan tepi daun katub atrioventrikulare 
oleh serat yang disebut korda tendinae

a. Ventrikel kanan

  Ventrikel kanan menerima darah dari atrium 
kanan, untuk dipompa ke paru-paru kanan dan 
kiri melalui arteri pulmonalis

b. Ventrikel kiri

  Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri, 
kemudian darah akan dipompa keseluruh tubuh 
melalui aorta ascenden dan desenden

C. Katup-Katup Jantung

Katup jantung terdiri atas katup atrioventrikuler dan 
katup semilunar

1. Katup atrioventrikuler
  Katup ini terletak diantara atrium dan ventrikel. Katup 

yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan 
mempunyai 3 daun katup sehingga dikenal dengan 
istilah katup trikuspidalis. Sedangkan katup yang 
memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri 
mempunyai 2 daun katup dan dikenal dengan istilah 
katup bikuspidalis atau mitral. Katub ini mencegah 
aliran balik pada fase sistolik dan memungkinkan 
darah mengalir dari atrium ke ventrikel pada fase 
diastolik (Luklukaningsih, 2014)

2. Katup semilnar

a. Katup pulmonal

  Katup ini terletak pada arteri pulmonalis dan 
memisahkan arteri pulmonal dangan ventrikel 
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kanan 

b. Katup aorta 

  Katup ini terletak diantara ventrikel kiri dan 
aorta. Katup ini mempunyai bentuk yang sama 
dan terdiri dari 3 daun katup yang simetris. 
Hanya katup ini saja yang memungkinkan darah 
mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri 
selama fase sistolik dan mencegah aliran balik 
pada fase diastolik (Luklukaningsih, 2014)

D. Fungsi Jantung

Fungsi jantung adalah menerima darah dari seluruh 
tubuh melalui siklus pulmonal dan mengalirkan kembali 
keseluruh tubuh melalui siklus sistemik (Luklukaningsih, 
2014)

E. Anatomi Sistem Pembuluh Darah 

Gambar Jantung dan lain-lain

 (Sherwood, 2014)
1. Arteri

  Arteri berfungsi sebagai saluran transit- cepat bagi 
darah dari jantung ke bagian organ (karena jari-jarinya 
yang besar arteri tidak banyak banyak menimbulkan 
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resistensi terhadap aliran darah) dan berfungsi 
sebagai reservior tekanan untuk menghasilkan gaya 
pendorong bagi darah ketika jantung dalam keadaan 
relaksasi. Lapisan endotel terdalam dari arteri adalah 
endothelium yang dikelilingi oleh tunika intima, 
tunika media dan tunika adventitia.

2. Arteriol 
  Arteriol adalah pembuluh resistensi utama di 

pohon vaskuler karena jari-jarinya yang cukup kecil 
menghasilkan resistensi yang lumayan besar terhadap 
aliran darah. Jari- jari arteriol yang mendarahi masing-
masing organ dapat disesuaikan secara independen 
untuk melaksanakan fungsi mendistribusikan curah 
jantung yang beragam di antara berbagai organ 
sistemik, bergantung pada kebutuhan sesaat tubuh 
dan membantu mengatur tekanan darah arteri.

3. Kapiler 
  Kapiler adalah tempat pertukaran bahan antara darah 

dan sel jaringan, bercabang-cabang secara ekstensif 
untuk membawa darah agar dapat dijangkau oleh 
setiap sel.

4. Vena 
  Sistem vena menuntaskan sirkuit sirkulasi. Darah 

yang meninggalkan anyaman kapiler masuk ke 
sistem vena untuk dikembalikan ke jantung. 

5. Venula 
  Kapiler mengeluarkan isinya ke dalam venula, venula 

hanya memiliki sedikit tonus dan resistensi .
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Struktur Pembuluh Darah. 

Sumbe: Morre dan Dalley, 2013

F. Pusat Pengendalian Pembuluh Darah 

Menurut Sherwood 2014 Pusat pengendalian 
tekanan darah terdapat pada dua pertiga proksimal 
medula oblongata sepertiga distal pons. Pusat vasomotor 
bertanggung jawab atas vasokontriksi pembuluh darah 
dan peningkatan frekuensi denyut jantung. Beberapa 
bagian otak juga mempengaruhi distribusi darah, terutama 
hipotalamus yang sebagian dari fungsinya mengatur suhu, 
mengontrol aliran darah ke kulit untuk menyesuaikan 
pengeluaran panas ke lingkungan. Selain itu stimulasi 
simpatis pada medula adrenal menyebabkan kelenjar 
endokrin ini mengeluarkan epinefrin dan nonepinefrin. 
Nonepinefrin akan membuat vasokontriksi pembuluh 
darah dan epinefrin sebaliknya. Karena tidak semua 
jaringan memiliki epinefrin maka pada saat pengaktifan 
nonepinefrin karena suatu sebab organ yang mampu 
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berdilatasi hanya pada arteriol jantung dan otot rangka 
karena disana dilengkapi keduanya. Dua hormon lain 
yang juga mempengaruhi tonus otot adalah vasopresin 
dan angiotensin II. 

Vasopresin terutama berperan terutama dalam mem
pertahankan keseimbangan air dan mengatur jum lah air 
yang ditahan oleh ginjal di dalam tubuh selama pem bentukan 
urine. Angiotensin II adalah bagian dari jalur hormon, 
sistem renin-angiotensin-aldosteron, yang penting dalam 
mengatur keseimbangan garam tubuh. Jalur ini mendorong 
penghematan garam selama pembentukan urine dan juga 
menyebabkan retensi air karena garam menimbulkan efek 
menahan air. Karena itu, kedua hormon ini berperan penting 
dalam mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, yang 
nanti merupakan penentu penting volume plasma dan 
tekanan darah. Selain itu vasopresin dan angiotesin II adalah 
vasokontraktor kuat. Peran kedua hormon ini sangat penting 
saat terjadi perdarahan. Kehilangan mendadak darah akan 
mengurangi volume plasma, yang akan memicu sekresi 
hormon keduanya untuk membantu memulihkan volume 
plasma. Efek vasokontriksi keduanya akan membantu 
mempertahankan tekanan darah meskipun terjadi pengu ra
ngan mendadak volume plasma.

G. Tekanan Darah

Tekanan darah merupakan tekanan yang terjadi pada 
pembuluh darah arteri ketika darah dipompa oleh jantung 
untuk dialirkan keseluruh organ tubuh. Komponen dari 
tekanan darah ada dua yakni tekanan darah sistolik 
dan diastolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan 
darah yang terjadi pada saat otot jantung berkontraksi. 
Lain halnya dengan tekanan darah diastolik merupakan 
tekanan yang terjadi pada saat jantung beristirahat dan 
tidak sedang berkontraksi. 
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H. Pengaturan Tekanan Darah

Setiap perubahan pada tekanan arteri memicu suatu 
relek baroreseptor secara autonom yang memengaruhi 
jatung dan pembuluh darah untuk menyesuikan curah 
jantung dan resistensi perifer total dalam  upaya untuk 
memulihkan tekanan darah normal. 

Lokasi Baroreseptor. Sumber: Sherwood, 2014.

   Selain relek baroreseptor , yang fungsi utamanya 
adalah mengatur tekanan tekanan darah, beberapa 
relek dan respon lain juga mempengaruhi sistem 
kardiovaskuler dan tekanan darah meskipun mereka 
terutama mengatur fungsi tubuh lain. Faktor faktor lain 
ini menurut Sherwood (2014) dan Silverthorn (2014) 
adalah:

1. Reseptor volume atrium kiri dan osmoreseptor 
hipotalamus terutama penting dalam keseimbangan 
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garam dan air ditubuh. Karena itu, keduanya 
memengaruhi regulasi jangka panjang tekanan darah 
dengan mengontrol volume plasma.

2. Kemoreseptor yang berada diarteri karotis dan aorta, 
berkaitan erat tapi berbeda dari baroreseptor, peka 
terhadap kadar O

2 
yang rendah atau asam yang tinggi 

dalam darah. Fungsi utama kemoreseptor ini adalah 
meningkatkan secara relek aktivitas pernafasan 
untuk membawa masuk O

2 
 atau mengeluarkan 

banyak CO
2  

pembentuk asam, tetapi kemoreseptor 
tersebut juga secara relek meningkatkan tekanan 
darah degan mengirim impuls eksitatorik ke pusat 
kardiovaskuler.

3. Respon kardiovaskuler yag berkaitan dengan 
perilaku dan emosi tertentu diperantarai melalui 
jalur konteks serebrum hipotalamus dan tampaknya 
telah terprogram. Respon-respon ini mencakup 
perubahan luas dalam aktivitas kardiovaskuler yang 
menyertai respons generalisata simpatis. Peningkatan 
karakteristik kecepatan jantung dan tekanan darah 
pada orgasme seksual, dan vasodilatasi kulit lokal 
yang berkaitan dengan rasa malu. 

4. Perubahan kardiovaskular mencolok yang menyertai 
olahraga, termasuk peningkatan substansial aliran 
darah otot rangka, peningkatan signiikan curah 
jantung, penurunan resistensi perifer total karena 
vasodilatasi luas otot rangka meskipun terjadi 
vasokontriksi arteriol generalisata disebagian besar 
organ, dan peningkatan sedang tekanan arteri.

5. Kontrol hipotalamus atas arteriol kulit untuk tujuan 
mengatur suhu didahulukan dari pada kontrol pusat 
kardiovaskuler atas pembuluh yang sama untuk 
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tujuan mengatur tekanan darah. Akibatnya tekanan 
darah dapat turun ketika pembuluh-pembuluh 
kulit melebar untuk mengeluarkan kelebihan 
panas dari tubuh, meskipun respon baroreseptor 
menghendaki vasokontriksi kulit untuk membantu 
mempertahankan resisensi perifer total yang adekuat.

  Bahan-bahan vasoaktif yang dibebaskan dari sel 
endotel ikut berperan dalam mengatur tekanan 
darah. 

6. Curah jantung 
  Darah yang mengalir ke dalam aorta sesuai dengan 

curah jantung yang dipompa dari ventrikel kiri. 
Apabila darah yang masuk ke dalam arteri  melebihi 
aliran yang keluar, darah terkumpul dalam arteri 
sehingga tekanan arteri rata-rata meningkat. 

7. Tahanan perifer
  Aliran darah arteri yang keluar jantung terutama 

dipengaruhi oleh tahanan perifer yang dideinisikan 
sebagai tahanan terhadap  aliran darah yang 
ditimbulkan oleh arteriola. Apabila pada suatu 
keadaan curah jantung tetap tetapi tahanan perifer 
meningkat ini akan mengakibatkan tekanan arteri 
rata-rata juga meningkat.

8. Volume darah 
  Bila volume darah meningkat,tekanan darah me 

ningkat dan bila volume darah menurun. Pe nye_
suaian terhadap peningkatan volume darah te
rutama merupakan peran ginjal. Bila volume darah 
me ningkat ginjal mengembalikan volume menjadi 
normal dengan mengeluarkan air yang berlebih 
ke dalam urin. Kejadian yang dapat menyebabkan 
pengubahan volume darah yang signiikan 
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mencakup dehidrasi, perdarahan, dan konsentrasi 
cairan dalam jumlah besar. Satu-satunya cara untuk 
mengembalikan volume cairan yang hilang adalah 
dengan minum atau infus intravena.

KONSEP HIPERTENSI

A. Pengertian Hipertensi

Hipertensi adalah tekanan darah sistolik > 139 
mmHg dan atau tekanan darah diastolik > 89 mmHg, 
berdasarkan rata-rata dua atau tiga kali pengukuran 
yang cermat sewaktu duduk dalam satu atau dua kali 
kunjungan (Rilantono, 2015). Dijelaskan juga bahwa 
hipertensi dapat merusak lapisan dalam pembuluh 
darah yang rapuh dan menyebabkan gangguan aliran 
darah ke jaringan sehingga akan menyebabkan regangan 
berlebihan pada otot jantung, meningkatkan konsumsi 
oksigen miokardium dan membuat otot jantung beresiko 
mengalami bahaya (Karch, 2011).

B. Faktor yang Mempengaruhi Tekanan Darah 
Menurut Kozier dan Erb, 2009. 

1. Usia 
  Bayi baru lahir memiliki tekanan sistolik rata-rata 

73 mmHg. Tekanan sistolik dan diastolik meningkat 
secara bertahap sesuai usia hingga dewasa. Pada 
lansia, arterinya lebih keras dan kurang leksibel 
terhadap tekanan darah. Hal ini menyebabkan 
mengakibatkan peningkatan tekanan sistolik. 
Tekanan diastolik juga meningkat karena dinding 
pembuluh darah tidak lagi relaksasi secara leksibel 
pada penurunan tekanan darah.
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2. Jenis kelamin
  Wanita umumnya memiliki tekanan darah lebih 

rendah dari pada pria yang berusia sama, hal ini 
lebih cenderung akibat variasi hormon. Setelah 
menopause, wanita umumnya memiliki tekanan 
darah yang lebih tinggi dari sebelumnya

3. Olahraga 
  Aktivitas isik meningkatkan tekanan darah. Untuk 

mendapatkan pengkajian yang dipercaya dari 
tekanan  darah saat istirahat, tunggu 20-30 menit 
setelah olahraga.

4. Obat-obatan 
  Ada banyak obat  dapat meningkatkan atau 

menurunkan tekanan darah.
5. Stress

  Stimulasi sistem saraf simpatis meningkatkan 
curah jantung dan vasokontriksi arteriol, sehingga 
meningkatkan tekanan darah.

6. Ras
  Pria Afrika berusia diatas 35 tahun memiliki tekanan 

darah lebih tinggi dari pada pria Eropa dengan usia 
sama.

7. Obesitas
  Obesitas baik pada anak-anak maupun dewasa 

merupakan faktor predisposisi hipertensi.
8. Variasi diurnal 

  Tekanan darah umumnya paling rendah pada pagi 
hari, satu laju metabolisme paling rendah, kemudian 
meningkat sepanjang hari dan mencapai puncaknya 
pada akhir sore atau awal malam hari.

9. Demam/panas/dingin
  Demam dapat meningkatkan tekanan darah karena 
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peningkatan laju metabolisme. Namun panas 
eksternal menyebabkan vasodilatasi dan menurunkan 
tekanan darah. Dingin menyebabkan vasokontriksi 
dan meninkatkan tekanan darah. 

C. Klasiikasi Hipertensi 
Tabel 2.1 Klasiikasi Tekanan Darah

JNC VII (1998) ESC/ISH(2007)

Klasiikasi

 
Sistolik 

D i a -

stolik mmHg
Sistolik

Diasto-

lik

Normal ˂ 120 ˂ 80 Optimal

˂120 

dan atau ˂ 80

Prehiper-

tensi 130-139 80-89 Normal

120-129 

dan/ atau 80-84

 

Normal 

tinggi

130-139 

dan/ atau 85-89

Tahap 1 140-159 90-99

Tingkat 

1

140-159 

dan/ atau 90-99

Tahap 2 ˃ 160 ˃ 100

Tingkat 

2

160-179 

dan/ atau

100-

109

   

Tingkat 

3

˃ 160dan/ 

atau ˃ 100

Hiper-

tensi 

sistolik ˃ 140 dan ˂90

Sumber: Rilantono, 2015

D. Etiologi

Berdasarkan penyebab hipertensi terbagi menjadi 
dua golongan menurut Masud 2013:



81

1. Hipertensi esensial atau primer
  Dideinisikan sebagai suatu bentuk tekanan darah 

tinggi yang tidak diketahui penyebabnya atau 
tanpa tanda-tanda kelainan alat didalam tubuh. 
Faktor yang mempengaruhi isio-genesis hipertensi 
esensial adalah keturunan  atau bakat genetik dan 
pengaruh faktor luar seperti makanan yang banyak 
mengandung garam natrium klorida, tinggi protein 
dan minuman yang mengandung alkohol. Dilain 
pihak faktor emosi atau psikososial yang lain dapat 
berperan dominan.

2. Hipertensi sekunder 
Merupakan 10% dari seluruh kasus hipertensi adalah 
hipertensi sekunder yang dideinisikan sebagai 
peningkatan tekanan darah karena suatu kondisi 
isik yang ada sebelumnya seperti penyakit ginjal, 
gangguan tiroid, hipertensi yang berhubungan 
dengan kehamilan. 

E. Tanda dan Gejala

Menurut Corwin (2009) mengatakan bahwa tanda 
dan gejala klinis pada pasien Hipertensi berahun-tahun 
meliputi :

1. Sakit kepala saat terjaga, kadang disertai mual 
dan  muntah, akibat peningkatan tekanan darah 
intrakranium. 

2. Penglihatan kabur akibat kerusakan hipertensif pada 
retina.

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

4. Nokturia yang disebabkan peningkatan aliran darah 
ginjal dan iltrasi glomerulus.
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5. Edema dependen dan pembengkakan akibat 
peningkatan tekanan kapiler.

F. Patoisiologi
Pada awalnya tekanan darah dapat terjadi dipengaruhi 

oleh kecepatan denyut jantung, volume sekuncup dan 
resistensi tekanan perifer. Apabila salah satu dari ketiga 
variabel yang tidak terkompensasi dapat mengakibatkan 
hiperetensi. Hipertensi menurut penyebabnya dibedakan 
menjadi dua yakni, esensial atau primer dan sekunder. 
Penyebab-penyebab ini antara lain usia > 50 tahun, genetik 
, jenis kelamin wanita karena pengaruh hormon, merokok, 
mengkonsumsi alkohol, emosi atau psikologi, dan faktor 
gaya hidup. Pada usia > 50 tahun terutama pada jenis kelamin 
wanita akan mengalami perubahan fungsional pembuluh 
darah perifer karena proses degeneratif kan mengakibatkan 
penurunan keelestisan pembuluh darah, maka akan 
meningkatkan tekanan perifer dan curah jantung, jaringan 
yang dilewati darah yang juga mengalir berlebih, maka 
pembuluh darah jaringan setempat akan berkontriksi dan 
menurunkan aliran darahnya kembali normal. Fenomena 
ini disebut sebagai autoregulasi . Hal ini akan menyebabkan 
kontriksi pembuluh darah diseluruh tubuh.

Kandungan tar, nikotin, dan CO pada rokok dan 
zat- zat dalam alkohol  akan mengakibatkan peningkatan 
kekentalan darah sehingga apabila keadaan ini terus 
berlanjut maka akan terjadi kerusakan endotel pembuluh 
darah, akibatnya adhesi trombosis maka meningkatlah 
tekanan darah perifer. Selain itu akan mengakibatkan 
intake sodium yang menurun karena terjadinya stenosis 
arterial renalis. Hal ini akan mengakibatkan sekresi renin 
yang mengakibatkan vasokontriksi yang diindikasi 
oleh angiotensin II dan peningkatan retensi perifer dan 
meningkatkan reabsorbsi natrium sehingga volume darah 
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meningkat (Robbins et al., 2007). Emosi adalah faktor 
psikologis yang akan merangsang sistem saraf pusat 
sehingga akan meningkatkan curah jantung. Demikian juga 
gaya hidup yang tidak sehat seperti konsumsi makanan 
berlemak, sehingga akan menyebabkan dislipidemia, 
diabetes militus dan obesitas. Dislipidemia akan 
menimbulkan penumpukan lemak pada endotel pembuluh 
darah sehingga terjadilah arterosklerosis. Diabetes militus 
dan obesitas akan mengakibatkanb hiperinsulin sehingga 
akan terjadi peningkatan tekanan perifer.

Pada tekanan darah yang tinggi akan mengakibatkan 
kerusakan vaskuler pembuluh perifer sehingga akan 
merubah struktur dalam arteri dan arteriol. Perubahan 
struktur tersebut akan mengakibatkan penyumbatan 
pada pembuluh darah sehinnga akan terjadi gangguan 
sirkulasi. Karena aliran darah yang dipompa jantung 
tidak sampai pada jaringan maka akan mengakibatkan 
gangguan perfusi jantung dan gangguan curah jantung. 
Gangguan sirkulasi juga akan berdampak pada saluran 
cerna, yaitu akan terjadi penurunan reabsorbsi asam. 
Sehingga akan terjadi korosi pada saluran cerna, yang 
akan mengakibatkan nause dan vomitting. Pada otak 
akan terjadi peningkatan tekanan vaskuler serebral 
ditandai dengan nyeri kepala. Begitu juga pada organ 
mata, apabila tekanan darah meningkat akan terjadi 
kerusakan sel endotel yang mengakibatkan pandangan 
kabur.  Apabila hal ini terus- menerus dibiarkan terjadilah  
robek pembuluh darah retina, hal ini akan mengakibatkan 
resiko jatuh pada penderita karena langkah kaki yang 
tidak mantap dan tidak jelasnya penglihatan. 

Hipertensi yang berlangsung lama akan meningkatkan 
beban kerja jantung karena terjadi peningkatan resistensi 
terhadap ejeksi ventrikel kiri. Untuk meningkatkan 
kekuatan kontraksinya, ventrikel kiri akan mengalami 
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hipertroi sehingga kebutuhan jantung akan oksigen 
meningkat maka akan terjadi kelelahan sengga terjadi 
intoleransi aktivitas. Karena hipertensi memicu proses 
arterosklerosis arteri koronia, maka jantung akan mengalami 
gangguan lebih lanjut akibat penurunan aliran darah ke 
dalam miokardium sehingga muncul angina pektoris atau 
infark miokard.  Karena tekanan darah terus naik maka 
akan merusak membran glomerulus pada ginja. Pada unit 
fungsional ginjal, yaitu nefron akan terganggu dan dapat 
berlanjut menjadi hipoksik dan kematian. Dengan rusaknya 
membran glomerulus, protein akan keluar melalui urune 
sehingga tekanan osmotik koloid plasma brkurang dan 
menyebabkan edema, yang sering dijumpai pada hipetensi 
kronis dengan gangguan intoleransi aktivitas. (Guyton dan  
Hall, 2008, Corwin, 2009, Kowalak, 2013) 

G. Komplikasi

Komplikasi hipertensi menurut Corwin, (2009) :
1. Stroke 

Stroke dapat terjadi akibat hemoragi tekanan tinggi 
di otak, atau akibat embolus yang terlepas dari 
pembuluh selain otak yang terpejan tekanan tinggi. 
Stroke dapat terjadi pada hipertensi koronis apabila 
arteri yang memperdarai otak mengalami hipertroi 
dan penebalan, sehingga aliran darah ke area otak 
yang di perdarahi berkurang. Arteri otak mengalami 
arterosklerosis dapat melemah sehingga meningkatkan 
kemungkinan terbentuknya aneurisma.

2. Infark miokard 
proses aterosklerosis yang mana terjadi kelainan pada 
intima (Price, 2006). Pembentukan aterosklerotik 
dimulai dengan disfungsi lapisan sel endotel lumen 
arteri. Kondisi ini terjadi setelah cedera pada sel endotel 
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dan menyebabkan peningkatan permiabilitas terhadap 
berbagai komponen plasma termasuk asam lemak dan 
trigliserida. Kolesterol dan lemak plasma merapat ke 
tunika intima karena permiabilitas lapisan endotel 
meningkat. Hasil akhirnya terdapat penimbunan 
kolesterol dan lemak, yang menyebabkan aliran 
darah arteri tersumbat sehinga pasokan oksigen akan 
berkurang ke miokard sehingga antara kebutuhan dan 
kesediaan tidak sesuai dan terjadi kematian sel jantung 
(Corwin, 2009). 

Proses Atherosclerosis

(Sumber : Price dan Wilson, 2006)

3. Gagal ginjal
Dapat terjadi karena kerusakan progresif akibat 
tekanan tinggi pada kapiler glomerulus ginjal. 
Dengan rusaknya glomerulus, aliran darah ke unit 
fungsional ginjal, yaitu nefron akan terganggu dan 
dapat berlanjut menjadi hipoksik dan kematian. 
Dengan rusaknya membran glomerulus, protein 
akan keluar melalui urune sehingga tekanan osmotik 
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koloid plasma brtkurang dan menyebabkan edema, 
yang sering dijumpai pada hipetensi kronis.

4. Ensefalopati (kerusakan otak)
Dapat terjadi, terutama pada hipertensi maligna 
(hipertensi yang meningkat cepat dan berbahaya). 
Tekanan yang sangat tinggi pada kelainan ini 
menyebabkan peningkatan tekanan kapiler dan 
mendorong cairan keruang interstisial diseluruh 
sususnan saraf pusat. Neuron-neuron disekitarnya 
kolaps dan terjadi koma serta kematian.

5. Kejang 
Dapat terjadi pada wanita preeklamsi. Bayi yang 
lahir mungkin memiliki berat lahir kecil masa 
kehamilan akibat perfusi plasenta yang tidak 
adekuat, kemungkinan dapat mengalami hipoksia 
dan asidosis jika ibu mengalami kejang selama atau 
sebelum proses persalinan.

H. Pemeriksaan Diagnostik

Menurut Williams dan Wilkinson 2011 pemeriksaan 
diagnostik yang mendukung penegakan diagnosa 
Hipertensi adalah :

1. Pengukuran tekanan darah secara berturut-turut yang 
lebih dari 120/80 mmHg tetapi kurang dari 140/90 
mmHg mengindikasikan prehipertensi: pengukuran 
yang lebih dari 140/90 mmHg memastikan hipertensi 
stadium 1 diidentiikasiakan sebagai tekanan darah 
sistolik yang lebih dari 139 tetapi kurang dari 160 
mmHg atau tekanan darah diastolik yang lebih dari 89 
tetapi kurang dari 100 mmHg. Hipertensi stadium 2 
dideinisikan sebagai tekanan darah sistolik yang lebih 
dari satu sama dengan 159 mmHg atau tekanan darah 
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siatolik yang lebih dari atau sama dengan 99 mmHg 
2. Auskultasi memperlihatkan bunyi  abnormal diaorta 

abdominal dan arteri karotid, renal, dan femoral.
3. Oftalmoskopi memperlihatkan takikan arteriovenosa 

dan pada ensefalopati hipersensitif, papiledema.

Uji dibawah ini bisa menunjukan faktor predisposisi 
dan membantu mengidentiikasi penyebab:

1. Urinanalisis: adanya protein, sel darah merah, dan 
sel darah putih bisa mengidentiikasikan glome
rulonefritis.

2. Urograi ekskretori: atroi renal mengindikasikan 
penyakit ginjal kronis; selisih panjang kedua ginjal 
yang lebih dari 1,5 cm menunjukan penyakit ginjal 
unilateral.

3. Kalium serum : kadar kurang dari 3,5 mEq/L 
bisa mengindikasikan disfungsi adrenal (hiperal
dosteronisme primer).

4. Nitrogen urea darah (blood urea nitrogen- BUN) dan 
kadar kreatinin serum: kadar BUN yang normal atau 
naik sampai lebih dari 20 mg/dl dan kadar kreatinin 
serum yang normal atu naik sampai lebih dari 1,5 
mg/dl menunjukan penyakit ginjal.

  Elektrokardiograi bisa menunjukan hipertroi atau 
iskemia ventrikuler kiri.

5. Sinar-X dada bisa menunjukan kardiomegali.
6. Ekokardiograi bisa menunjukan hipertroi 

ventrikular kiri.
7. Arteriograi renal bisa menunjukan stenosis arteri 

renal.

I. Pencegahan 

Strategi mencegah timbulnya hipertensi menjadi 
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penting untuk menurunkan angka kejadian penyakit 
kardio-serebro-vaskular. Pencegahan primer ditujukan 
pada individu yang belum terkena hipertensi tetapi 
mempunyai faktor resiko hipertensi atau berpotensi 
terkena hipertensi. Faktor-faktor resiko hipertensi yaitu 
usia, riwayat keluarga hipertensi, berat badan lebih atau 
obesitas, aktiitas isuk kurang, merokok, diet tinggi 
garam, diet rendah kalium, minum alkohol dan stress

 Adapun pencegahan hipertensi mrnyangkut 
pengu bahan gaya hidup  sebagai berikut menurut Tjay 
dan Rahardja, 2002 dan Perhimpunan Dokter Hipertensi 
Indonesia (InaSH) adalah sebagai berikut: 

1. Pencegahan primer

a. Mengurangi berat badan
Berat badan berlebih atau kegemukan menye bab
kan bertambahnya volume darah dan perluasan 
sistem sirkulasi. Bila bobot ekstra dihilangkan, TD 
dapat dapat turun lebih kurang 0,7/0,5 mmHg 
setiap kg penurunan.

b. Mengurangi garam dalam diet
Bila kadar Na di iltrat glomeruli rendah, maka lebih 
banyak air akan dikeluarkan untuk menormalisasi 
kadar garam dalam darah. Akibat pengeluaran ekstra 
air tersebut, TD akan turun tetapi, dalam praktek 
ternyata mengurangi konsumsi garam sulit sekali 
direalisasikan. Setiap hari umumnya kita makan 
lebih dari 10 g garam, dan lebih dari separuhnya 
terdapat dalam berbagai makanan (ikan asin, sayur, 
daging, snack, dan sebagainya). Pengurangan setiap 
gram garam sehari dapat berefek penurunan tensi 1 
mmHg. Maka, untuk mencapai penurunan TD yang 
nyata, pemasukan garam harus dibatasi sampai 
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lebih kurang 3 g sehari.

c. Membatasi kolesterol diet
Hal ini berguna untuk membatasi resiko 
atherosclerosis.  Konsumsi seerat-serat nabati 
hendaknya justru diperbanyak, karena telah 
terbukti bahwa serat dalam mkanan dapat 
menurunkan TD. Diketahui pula bahwa orang-
orang vegetari, yakni yang pantang makan 
daging dan banyak sayur dan buah-buahan(yang 
mengandung banyak serat), rata-rata memiliki 
tensi lebih rendah dari pada orang biasa.

d. Berhenti merokok
Tembakau mengandung nikotin yang memperkuat 
kerja jantung dan menciutkan arteri kecil hingga 
sirkulasi darah berkurang dan TD meningkat.  Lagi 
pula karbonmonoksida (CO) dalam asap mengikat 
hemoglobin lebih cepat dan lebih kuat dari pada 
oksigen, sehingga penyerapan oksigen di paru-paru 
sangat dikurangi. Selain itu ter dalam asap bersifat 
karsinogen dan dalam jangka panjang dapat merusak 
dinding pembuluh darah dengan efek atherosclerosis.  
Karena itu, pasienn hipertensi menunjukan resiko 
kematian akibat infark jantung yang meningkat. 

e. Membatasi  minum kopi
Membatasi minum kopi sampai maksimum 
3 cangkir sehari. Kafein dalam kopi berkasiat 
menciutkan pembuluh yang secara akut dapat 
meningkatkan TD dengan terjadinya gangguan 
ritme (sementara). Kopi tubruk ternyata dapat 
dapat meningkatkan kolesterol darah akibat 
kandungan lemak jenuhnya. Kopi ekstrak/ larut 
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tanpa lemak tidak memperlihatkan efek buruk ini. 
Minum lebih dari 5 cangkir sehari meningkatkan 
resiko infark sampai 70%, terutama pada wanita 
dengan angina pektoris atau hipertensi. 

f. Tidak minum alkohol
Membatasi  minum alkohil sampai 2-3 konsumsi 
(bir, anggur) sehari. Alkohol memiliki banyak   
khasiat antara lain vasodilatasi, peningkatan 
HDL-kolesterol, ibrinolitis dan menguragi 
kecenderungan beku darah. Tetapi minum lebih 
dari 40 g sehari untuk jangka waktu panjang dapat 
meningkatkan tensi diastolik sampai 0,5 mm  per 
10 g alkohol.

g. Cukup istirahat dan tidur 
Pada saat intirahat dan tidur TD menurun. 
Juga latihan relaksasi mental (yoga, meditasi 
transendental, chi kung, biofeedback) dan 
mengurangi stress ternyata berguna sekali untuk 
menurunkan TD. 

h. Gerak badan
Walaupun TD meningkat pada waktu menge
lu arkan tenaga akut, namun olah raga secara 
teratur dapat menurunkan TD yang tinggi, karena 
saraf parasimpatis (dengan antara lain efek 
vasodilatasinya)akan menjadi relatif lebih aktif 
dari pada sistem simpatik dengan antara lain kerja 
vasokontraksinya. Telah dibuktikan bahwa jalan 
(agak cepat) setiap hari minimal 3kali seminggu 
selama sekurang-kurangnya 0,5 jam cukup untuk 
memberikan hasil.  
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 2. Pencegahan sekunder 
Pencegahan sekunder ditujukan pada pasien hipertensi 
yang belum mengalami kerusakan organ target. 
Tujuannya untuk mencegah atau menghambat timbulnya 
kerusakan organ target yang diilakukan dengan:

a. Penyuluhan mengenai kerusakan target organ 
dan pentingnya kepatuhan dengan menjalani 
program pengobatan, Edukasi psikologi

  Pemberian edukasi psikologi untuk penderita 
hipertensi meliputi :

 1) Tehnik Biofeedback 
Biofeedback adalah suatu tehnik yang dipakai 
untuk menunjukan pada subyek tanda- tanda 
mengenai keadaan tubuh yang secara sadar 
oleh subyek dianggap tidak normal. Penerapan 
biofeedback terutama dipakai untuk mengatasi 
gangguan somatik seperti nyeri kepala dan 
migrain, juga untuk gangguan psikologis 
seperti kecemasan dan ketegangan.

 2) Tehnik relaksasi
Relaksasi adalah suatu prosedur atau tehnik 
yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan 
atau kecemasan, dengan cara melatih penderita 
untuk dapat belajar membuat otot-otot dalam 
tubuh menjadi rileks.

 3. Pencegahan tersier
Pencegahan tersier merupakan upaya mencegah 
terjadinya kecacatan lebih lanjut pada pasien 
hipertensi yang telah mengalami kerusakan target 
organ. Tatalaksana terhadap kerusakan organ target 
yang telah terjadi harus dilakukan sedini mungkin.
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J. Penatalaksanaan

Untuk menurunkan tekanan darah dan untuk mengu
rangi kemungkinan kerusakan permanen pada organ 
target: otak,jantung, dan ginjal dilakukan penatalaksanaan 
menurut Nettina (1996) adalah sebagai berikut : 

1. Jika tekanan darah diastolik melebihi 115 hingga 130 
Mm Hg disarankan untuk di rawat inap.

2. Perawatan segera jika :

a. Seizures

b. Tanda mengenai penyakit syaraf abnormal

c. Sakit kepala 

d. Edeme berkenaan dengan paru-paru.
 3. Perdarahan dimonitor di unit gawat darurat.
 4. Anthyhypertensi adalah penatalaksanaan obat 

meliputi:

a. vasodilators seperti sodium nitroprusside (nipride), 
nitrogliserin (tridil), diazoxide (hyperstat), atau 
hydralazine (apresoline)

b. penghambat adrenergic seperti phentolamine 
(regitine), labetalol, (normodyne), dan methyl
dopa(aldoment)

c. zat kapur antagonis nifedipine boleh juga 
digunakan. 

 5. Diuritik digunakan  untuk mengatur sodium. 
 6. Vasopresor harus tersedia jika tekanan darah terlalu 

tinggi.
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ZAT GIZI UNTUK MENGONTROL TEKANAN 
DARAH

1. Tomat
Tomat mengandung Lycopene, betakaroten dan 

vitamin E yang berfungsi menurunkan kolesterol, 
antioksidan dan mencegah aglutinasi darah sehingga 
dapat menurunkan tekanan darah. Tomat juga kaya 
asam folat, vitamin C dan kalium. Kandungan kalium 
setiap 100g tomat kurang lebih 245mg. Di dalam tubuh 
kalium  berfungsi sebagai diuretik yang akan mengikat 
Natrium dan mengeluarkannya bersama urin, sehingga 
tekanan darah turun. Retensi natrium dan air menjadi 
berkurang dengan adanya kalium, sehingga terjadinya 
penurunan volume plasma, curah jantung, tekanan 
perifer, dan tekanan darah (Azwar, 2010). Pembuatan 
juz tomat juga dapat dikombinasikan dengan mentimun 
seperti penelitian Lavenia dan nurdin 2015 dengan cara 
diberikan selama 5 hari berturut-turut pada penderita 
hipertensi dan terdapat perbedaan yang signiikan mulai 
hari ke 3-5. Kandungan mineral dari mentimun seperti 
potassium, magnesium dan juga fosfor yang berfungsi 
sebagai diuretik sehingga mampu menurunkan tekanan 
darah pada penderita hipertensi (Martha, 2012). Selain 
itu Jus mentimun juga dapat diberikan secara terpisah, 
seperti penelitian Lebalado (2014). Mentimun sebanyak 
150 g (Kalium 153 mg dan magnesium 11mg) dijus tanpa 
ditambah gula dan diminum selama 7  hari berturut-turut 
mampu menurunkan tekanan darah systolik dan diastolik 
pada hipertensi ringan

Aplikasi tomat untuk terapi komplementer menurut 
penelitian Handayani, (2013) adalah tomat yang sudah 
matang kemudian dicuci bersih, setelah itu dikukus selama 
3 menit kemudian diblender dengan air sebanyak 150 ml 
dan diminum secara rutin sehari 2 kali pada pukul 08.00 
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dan 12 WITA dapat menurunkan tekanan darah responden 

Lansia usia 65-85 tahun.

2. Rosela  
Rosella (Hibiscus sabdariffa) merupakan salah satu 

tanaman herbal yang bermanfaat mencegah penyakit 
kanker, melancarkan tekanan darah, dan melancarkan 
buang air besar. Bagian dari bunga rosella ini yang di 
gunakan dan bermanfaat yaitu kelopak bunga rosella. 
Rosella telah digunakan secara luas di banyak negara 
sebagai minuman dan sumber pengobatan. Beberapa 
pengobatan herbal menggunakan ekstrak tanaman ini 
untuk diuretik, gangguan pencernaan, agen antioksidan, 
dan Hiperkolesterolemia (Yuariski, 2012). Potensi 
rosella besar untuk dikembangkan menjadi obat herbal 
antihipertensi, bunga rosella ini dapat tumbuh dengan 
mudah. Penanaman, perawatan, dan pengolahan 
bunga rosella juga tergolong mudah. Zat aktif yang 
paling berperan dalam kelopak bunga rosella meliputi 
gassypetin, antosianin, dan glucoside hibiscin. Zat-zat 
itu dipercaya sebagai diuretik,menurunkan kekentalan 
darah, menurunkan tekanan darah, dan menstimulus 
gerakan usus

Sebuah penelitian yang dilakukan ilmuwan Chung San 
Medical University di Taiwan, Chau-Jong Wang, konsumsi 
rosella digunakan sebagai salah satu cara baru untuk 
mengurangi resiko penyakit jantung. Flora ini terbukti secara 
klinis mampu mengurangi jumlah plak yang menempel 
pada pembuluh darah, tidak hanya itu rosella juga memiliki 
potensi untuk mengurangi kadar kolesterol jahat yang di 
sebut LDL dan lemak dalam tubuh. Hal ini menunjukan 
bahwa rosella juga bermanfaat terhadap penurunan tekanan 
darah pada penderita (tekanan darah tinggi). Ditinjau 
menurut sudut pandang medis modern (kedokteran), 
mengkonsumsi olahan kelopak bunga rosella secara teratur 
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menunjukan kesetaraan hasil dengan pengobatan modern 
(farmokologis) pada beberapa penyakit (Indah, S.Y dan 
Slamet, K, 2012). Pemberian estrak kelopak rosella yang 
mengandung 9,6 mg anthocyanin setiap hari selama 4 
minggu, mampu menurunkan tekanan darah yang hampir 
sama dengan pemberiancaptopril 50 mg/hari. Rosella 
terstandar tersebut dibuat dari 10 gram kelopak kering dan 
0,52 liter air. Terdapat penurunan tekanan darah sistolik 
sebesar 11,2% dan tekanan Diastolik sebesar 10,7% setelah 
diberi teh rosella selama 12 hari pada 31 penderita hipertensi 
sedang (Indah, S.Y dan Slamet, K, 2012).

Gambar rosella 
https://www.google.co.id/search?q=bunga+rosella&dcr=0&tbm
=isch&source=iu&ictx=1&ir=8VPc28J8qoVEcM%253A%252CRY
tzrEqrieHqM%252C_&usg=__UMmLZ1t3hWfMZsuNn5oN4Rf1B
w%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi6tr2_OrXAhUDLI8KHZmMCIoQ_

h0IpQEwCw#imgrc=8VPc28J8qoVEcM

3. Daun Salam
Salam (Syzygium polyanthum) adalah nama pohon 

penghasil daun rempah yang banyak digunakan dalam 
masakan Indonesia. Obat tradisional ini secara empiris 
berkhasiat dalam terapi Hipertensi. Daun salam tumbuh 
menyebar di Asia Tenggara dan sering ditemukan di 
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pekarangan rumah. Selain sebagai bumbu dapur, daun 
salam memiliki banyak manfaat untuk kesehatan misalnya 
untuk mengobati diabetes militus, gastritis, pruritus, 
diare, mabuk karena alkohol, dan hipertensi. Daun salam 
dalam ekstrak etanol sudah pernah di teliti untuk melihat 
efek anti hipertensi pada tikus. Pada percobaan tersebut 
tikus yang tidak diberi ekstrak daun salam menunjukkan 
peningkatan tekanan sistol dan diastol yang lebih tinggi 
dari pada tikus yang diberi ekstrak daun salam setelah 
di induksi epinefrin. Di dalam daun salam terdapat 
3 komponen yaitu minyak atsiri sebagai pengharum 
atau penyedap yang dapat menenangkan pikiran dan 
juga mengurangi produksi hormon stres, tanin dalam 
daun salam mampu mengendurkan otot arteri sehingga 
menurunkan tekanan darah bagi penderita hipertensi, 
dan lavonoid sebagai inhibitor ACE dengan menghambat 
aktivitas ACE maka pembentukan angiotensin II dapat 
dibatasi sehingga dapat mencegah hipertensi (Agoes, 
2010)

Kandungan kimia dalam daun salam yang 
mempunyai fungsi menurunkan tekanan darah yaitu 
minyak atsiri (sitral, eugenol), tannin, dan lavonoida. 
Mekanisme kerja dari kandungan kimia dalam daun salam 
merangsang sekresi cairan empedu sehingga kolesterol 
akan keluar bersama cairan empedu menuju usus, 
dan merangsang sirkulasi darah sehingga mengurangi 
terjadinya pengendapan lemak pada pembuluh darah 
(Nucahyati, 2014).

Menggunakan ekstrak atau rebusan daun salam 
untuk pengobatan hipertensi daun salam yang diperlukan 
untuk membuat rebusan sebanyak 5 lembar, direbus 
dengan 3 gelas air hingga tinggal 2 gelas. 
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Gambar daun salam

4. Daun Alpukat
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, 
lavanoid, alkaloid, dan polisakarida. Flavonoid pada daun 
alpukat memiliki fungsi menurunkan tekanan darah (Kus, 
2011). Kandungan zat aktif yang terdapat di daun alpukat 
(Persea Americana miller) adalah lavonoid dan quersetin. 
Quersetin memperlihatkan kemampuan mencegah proses 
oksidasi dari Low Densitys alat vegetative, pada batasnya 
terdapat daun berbentuk tunggal dan tersusun dalam bentuk 
spiral (Lianti, 2014). Mekanisme kerja dari lavonoid untuk 
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. Cara kerja daun alpukat 
dengan mengeluarkan sejumlah cairan dan elektrolit maupun 
zat-zat yang bersifat toksik. Dengan berkurangnya jumlah 
air dan garam di dalam tubuh maka pembuluh darah akan 
longgar sehingga tekanan darah perlahan-lahan mengalami 
penurunan (Anna Lusia Kus, 2011). Penggunaan ekstrak 
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daun alpukat untuk hipertensi dengan cara direbus. Daun 
alpukat yang diperlukan untuk membuat rebusan sebanyak 
5 lembar, direbus dengan 3 gelas air hingga tinggal 2 gelas. 
Rebusan atau ekstrak daun alpukat dikonsumsi dua kali 
sehari (pagi dan sore hari) sebanyak 1 gelas rebusan sekali 
minum. Rebusan daun alpukat dapat menurunkan tekanan 
darah pada penderita hipertensi kurang lebih dalam waktu 
1 minggu (Lianti R, 2014)

Gambar  daun alpukat /images.search.yahoo.com/search/

images?p=daun+alpukat&fr

5. Mentimun
Mentimun merupakan  sayuran yang dapat tumbuh 

disegala musim, mudah ditemui, dan banyak ditanam 
di Indonesia. Mentimun kaya kandungan Kalium dan 
Magnesium yang dipercaya dapat mengontrol tekanan 
darah penderita hipertensi. Kalium dan Magnesium 
berperan dalam memperbesar ukuran sel endotel, 
menghambat kontraksi otot halus pembuluh darah, 
menstimulasi produksi prostasiklin vasodilator dan 
meningkatkan produksi nitric oxide yang akan memicu 
reaksi dilatasi dan reaktivas vaskuler yang akan 
menurunkan tekanan darah. Kedua mikronutrien ini 
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juga berpengaruh dalam sistem renin-angiotensin (RAS) 
yang merupakan pusat kontrol utama tekanan darah 
dan fungsi endokrin terkait kardiovaskuler. Kalium 
berperan dalam menghambat pelepasan renin dengan 
meningkatkan eksresi natrium dan air. Terhambatnya 
renin akan mencegah pembentukan angiotensin I dan II 
sehingga akan menurunkan sensitivitas vasokontriksi. 
Magnesium akan mempengaruhi stimulus di pusat saraf 
simpatetis agar vaso konstriksi tidak melewati batas yang 
dibutuhkan. Kalium dan magnesium dapat diperoleh 
dari sumber alami melalui sayuran dan buah-buahan 
(Lebalado, 2014)

Gambar mentimun

6. Cincau Hitam
Cincau hitam (Mesona palustris Bl.) yang sering 

dikenal sebagai janggelan merupakan salah satu tanaman 
yang termasuk dalam suku Labiate. 

Gambar cincau hitam
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Farmakologi Cina dan pengobatan tradisional 
mengatakan bahwa tanaman cincau bermanfaat untuk 
anti demam, anti racun, bahkan menurunkan tekanan 
darah. Manfaat ini bisa didapatkan dari penggunaan 
rimpang dan daunnya (Ruhnayat, 2002). Pada sebuah 
penelitian (Hung, 2002) diketahui cincau hitam dapat 
mengobati tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit 
gangguan hati. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa 
kandungan senyawa fenol dan antioksidan lain seperti 
KPG (Komponen Pembentuk Gel) yang merupakan 
hidrokoloid berwarna coklat kehitaman pada cincau hitam 
secara signiikan berkontribusi pada aktivitas antioksidan 
dan inhibitor hormon maupun enzim dalam tubuh yang 
erat kaitannya dengan darah tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ekstrak 
Hsian tsao sejenis cincau hitam yang digunakan sebagai 
obat herbal dalam obat tradisional Cina dapat mengobati 
panas-shock, hipertensi, diabetes, penyakit hati dan 
nyeri otot dan sendi (Yeh et al., 2009). Cincau hitam juga 
mengandung senyawa bioaktif polifenol, oleanolic acid, 
ursolic acid dan ceffeic acid yang bersifat antioksidan, 
antikanker, antimutagenik, antihipertensi, antidiabetes 
dan imunomodulator. Imunomodulator membuat sistem 
imun tubuh lebih aktif dalam menjalankan fungsinya. 
Senyawa bioaktif pada cincau hitam dapat bersifat 
sebagai imunomodulator karena mampu meningkatkan 
proliferasi sel limfosit. Dalam pengaplikasiaanya, cincau 
hitam sangat potensial digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan minuman yang dapat menurunkan tekanan 
darah tinggi atau antihipertensi. Dikarenakan kandungan 
bioaktif salah satunya fenol yang dalam sebuah penelitian 
baru-baru ini mengandung 217.80 μg/ml (Tasia, 2014)

Dalam peranannya sebagai penurun hipertensi, 
senyawa bioaktif berperan dalam 3 peran. Yang pertama 
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sebagai Angeostensin Receptor Blocker (ARB), sebagai 
senyawa yang membantu mempercepat pembentukan 
urin (diuretik), dan juga menjadi antioksidan dalam 
proses stress oksidatif. Senyawa fenol pada cincau hitam 
berperan penting dalam proses penurunan tekanan darah 
(Setyorini, 2012). 

Hal tersebut didukung oleh penelitian (Iraz, 2001), 
bahwa salah satu senyawa turunan dari fenol (caffeic acid) 
berperan aktif dalam penurunan tekanan darah melalui 
mekanisme kerja simpatolitik. senyawa bioaktif memiliki 
peran penting dalam mekanisme antihipertensi. Cara 
kerja senyawa bioaktif langsung menuju ke pusat jaringan, 
seperti jantung, vascular, dan sistem syaraf. Kenaikan 
tekanan darah akan menyebabkan vasokonstriksi pada 
pembuluh darah. senyawa bioaktif langsung bekerja 
pada sistem syaraf melalui mekanisme simpatolitik 
dan atau parasimpatomimetik, yaitu relaksasi otot atau 
melalui syaraf pusat. Kerja simpatolitik yaitu dengan cara 
menurunkan tekanan darah melalui penurunan curah 
jantung melalui penghambatan reseptor β1, mendilatasi 
pembuluh darah melalui penghambatan reseptor α1 
atau β2. Bisa juga dengan cara menghambat pelepasan 
neurotransmitter andregenik (Iraz, 2001),  Pada proses 
penurunan tekanan darah, senyawa bioaktif berperan 
sebagai penghambat reseptor α dan β serta membantu 
dalam proses diuretik. senyawa bioaktif bekerja menuju 
pusat jaringan yaitu sebagai α1 blocker. 

Pada mekanisme hipertensi, angeostensin II 
menempel pada reseptor α1 yaitu reseptor yang mengatur 
kerja pembuluh darah sehingga akan menyebabkan 
vasokonstriksi. senyawa bioaktif akan menempel pada 
reseptor tersebut, sehingga angeostensin II tidak bisa 
menempel kembali yang mengakibatkan renggangnya 
kembali pembuluh darah (vasodilatasi) sehingga darah 
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akan mudah mengalir kejantung. senyawa bioaktif 
juga menurunkan curah jantung yang menempel pada 
reseptor β1 yaitu berfungsi dalam menurunkan tekanan 
perifer pada jantung sehingga otot-otot pada jantung 
dapat memompa darah dengan mudah serta menurunkan 
kemungkinan pecahnya arteri. Senyawa ini juga 
mempengaruhi reseptor β2.

Zat Pembentuk Diuretik Diuretik sendiri mempunyai 
2 arti dalam penerapannya, arti yang pertama yaitu 
menunjukkan adanya penambahan volume urin yang 
diproduksi dan kedua menunjukkan jumlah pengeluaran 
(kehilangan) zat-zat terlarut dalam air. Diuretik 
bermanfaat dalam pengobatan barbagai penyakit yang 
berhubungan dengan retensi abnormal garam dan air 
dalam kompertemen ekstraseluler salah satunya hipertensi 
(Adha, A. C. 2009) Senyawa bioaktif yang berperan dalam 
diuretik yaitu tannin. 

Tannin secara umum dideinisakan sebagai senyawa 
polifenol yang membentuk kompleks dengan protein 
dan merupakan senyawa terbesar kedua yang menyusun 
fenol. Senyawa yang diduga berpengaruh pada aktivitas 
diuretik adalah lavonoid (Jouad et al., 2001). Flavonoid 
dapat meningkatkan urinasi dan pengeluaran elektrolit 
melalui penhgaruhnya terhadap kecepatan iltrasi 
glomerulus (GFR) dalam kapsula bowman. Flavonoid 
berfungsi layaknya kalium, yaitu meabsorbsi cairan ion-
ion elektrolit seperti natrium yang yang ada didalam 
intraseluler darah untuk menuju ekstraseluler memasuki 
tubulus ginjal (Iraz, 2001). 

Glomerular Filtration Rate (GFR) yang tinggi akibat 
adanya aktivitas  lavonoid tersebut menyebabkan ginjal 
(pada tubulus proksimal sebanyak 65% dan ansa henle 
sebanyak 25%) mampu mengeluarkan produk buangan 
daari tubuh dengan cepat, selain itu dapat menyebabkan 
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semua cairan tubuh dapat diiltrasi dan diproses oleh 
ginjal (pada tubulus kolingetes) sepanjang waktu setiap 
hari hari serta mampu mengatur volume dan komposisi 
cairan tubuh secara tepat dan cepat (Guyton, 1997)

7. Mahkota Dewa
Buah mahkota dewa memiliki kandungan kimia 

berupa saponin yang berfungsi mengurangi penggumpalan 
darah dalam pembuluh darah dan lavonoid yang 
berfungsi mencegah emboli (Suryono, 2012). Jinten hitam 
memiliki kandungan kimia berupa potassium tryptohan 
sebagai anti hipertensi, hederagenin yang berfungsi 
menjaga viskositas darah dan kelenturan pembuluh darah 
serta mampu membakar lemak berlebih, magnesium yang 
berfungsi mengatur aktiitas otot jantung, phytosterosis 
yang mampu menghambat penyerapan kolesterol, dan 
asparagine sebagai diuretik (Fitriawan, 2008). Kunyit putih 
memiliki kandungan kimia berupa saponin, lavonoid dan 
minyak atsiri. Minyak atsiri pada kunyit putih mampu 
mengoptimalkan fungsi metabolisme dalam tubuh pada 
penderita hipertensi yang tidak berjalan optimal, salah 
satunya yaitu penumpukan kadar Natrium dalam darah. 

Kandungan kimia yang terdapat pada mahkota dewa, 
jinten hitam dan kunyit putih mampu menurunkan tekanan 
darah pada penderita hipertensi (Duryanto, 2003). Tekanan 
darah pada responden terbukti mengalami penurunan 
setelah mengkonsumsi campuran mahkota dewa, jinten 
hitam dan kunyit putih. Tekanan darah sistole dari 151,33 
mmHg (pre test) menjadi134 mmHg (post test), tekanan darah 
diastole dari 90,33 mmHg (pretest) menjadi 82,67 mmHg 
(post test). Hal tersebut dikarenakan buah mahkota dewa 
memiliki kandungan kimia berupa Saponin yang berfungsi 
mengurangi penggumpalan darah dalam pembuluh darah 
dan lavonoid yang berfungsi mencegah emboli. Sehingga 
viskositas darah dan pembuluh darah dapat terjaga.
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Gambar Mahkota dewa www.google.co.id/search?dcr=0&tbm=isch

&sa=1&ei=zWwiWtrVJYnhvAT

8. Jinten Hitam
Jinten hitam memiliki kandungan kimia berupa 

potassium tryptohan sebagai anti hipertensi, hederagenin 
yang berfungsi menjaga viskositas darah dan kelenturan 
pembuluh darah serta mampu membakar lemak berlebih, 
selain itu terdapat pula kandungan magnesium yang 
berfungsi mengatur aktivitas otot jantung, phytosterosis 
yang mampu menghambat penyerapan kolesterol dan 
asparagine sebagai diuretik. Jinten hitam mampu menjaga 
viskositas darah dan pembuluh darah selain itu juga 
mampu mengoptimalkan kerja jantung sehingga curah 
jantung tetap dalam keadaan stabil. Jinten hitam juga 
dapat menurunkan kadar Na dalam tubuh yang berlebih 
dengan kemampuannya bekerja sebagai diuretik. 

Gambar jinten hitam



105

9. Kunyit Putih
Kunyit putih memiliki kandungan kimia berupa 

saponin, lovanoid dan minyak atsiri. Minyak Atsiri pada 
kunyit putih mampu mengoptimalkan fungsi metabolisme 
dalam tubuh. Diketahui bahwa pada hipertensi fungsi 
metabolisme tidak berjalan dengan baik, terdapat 
penumpukan kadar Na dalam darah salah satunya, 
penumpukan kadar lemak dalam pem buluh darah dan 
lain sebagainya . Dengan terkontrolnya darah, pembuluh 
darah, jantung dan fungsi metabolisme dalam tubuh maka 
curah jantung dan tahanan perifer yang berperan penting 
dalam siklus tekanan darah yang semula tinggi dapat 
diturunkan. Melalui proses pengaturan tekanan darah 
yang ada dalam tubuh manusia disertai faktor-faktor 
pendukung terkontrolnya tekanan darah,tekanan darah 
yang semula diatas normal dapat diturunkan. Inilah yang 
menyebabkan penurunan tekanan darah pada responden 
setelah pemberian campuran mahkota dewa, jinten hitam 
dan kunyit putih.

Kunyit memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh 
seperti zat kuning kurkumin, minyak astiri, mineral tinggi 
seperti kalium, kalsium, zat besi dan magnesium. Kalium 
merupakan suatu komponen penting dari sel dan cairan 
tubuh yang membantu untuk mengontrol detak jantung 
dan tekanan darah. Kurkumin yang dimiliki oleh kunyit 
merupakan zat anti oksidan karena kunyit tidak mengandung 
kolesterol dan kaya akan serat, kandungan tersebut yang akan 
mengendalikan low density lipoprotein (LDL) dalam darah. 
Kunyit banyak digunakan untuk meningkatkan nafsu makan, 
memperbaiki fungsi pencernaan, menurunkan lemak darah 
(kolesterol), sebagai antioksidan dan membantu menghambat 
penggumpal darah. 
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Gambar kunyit putih

Kusuma, (2012) berpendapat bahwa kunyit 
mengandung sejumlah zat kimia alami seperti monoterpen 
dan sesquiterpen (zingiberen, alfa dan beta turmerone) 
dan kandungan yang dapat menurunkan tekanan darah 
diantaranya, kurkumin, minyak astiri, anti oksidan, 
mineral, fosfor dan kalium yang tinggi, dan mengandung 
banyak vitamin C. Kandungan kurkumin dan kalium 
didalam kunyit yang membantu penderita hipertensi 
dalam menurunkan tekanan darah. Antioksidan dan serat 
pada kurkumin yang membantu untuk mengendalikan 
low density lipoprotein (LDL) dalam darah

HASIL PENELITIAN

A. Pengaruh Pemberian Minum Teh Bunga 
Rosella terhadap Perubahan Tekanan Darah 
pada Penderita Hipertensi, oleh Ariyani, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek dari 
minum teh bunga Rosella terhadap penurunan tekanan 
darah penderita hipertensi di desa Sidorejo, Banaran 
Galur Kulon Progo. Metode yang digunakan adalah pre 
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dan post test desain dengan melibatkan 20 responden. 
Hasil yang diperoleh adalah dari 20 Responden setelah 
minum teh bunga rosella 10 gram perhari selama 12 hari 
didapatkan 17 orang (85%) tekanan darahnya turun dan 
3 orang (15%) tekanan darahnya tetap. Dari uji statistik  
(Uji Wilcoxon) menunjukkan jumlah nilai Z yang -4.968 
dengan nilai p 0,000 <α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa minum teh dari bunga Rosella memiliki dampak 
yang signiikan terhadap penurunan tekanan darah.

1. Persiapan alat:
Gelas/cangkir

2. Persiapan bahan:

 a. 5 g teh rosella

 B. Air panas 250 ml
3. Cara pembuatan:

a. Siapkan cangkir, masukkan 1 sendok teh rosella 
kering

b. Seduh dg air panas 250ml

c. Diamkan sampai air berubah kuning kemerahan
Cara penyajian:
Konsumsi teh rosella 2 kali sehari selama 12 hari

B. Efektivitas Penggunaan Rebusan Daun Alpukat 
dengan Rebusan Daun Salam dalam Penurunan 
Tekanan Darah pada Lansia. 

Penelitian ini menguji efektivitas rebusan daun 
alpukat dengan rebusan daun salam dalam penurunan 
tekanan darah pada  lansia hipertensi. Menggunakan 
desain Pre-post-test two group, dengan rancangan 
pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah 
Intervensi pemberian rebusan. Perbandingan efektivitas 
intervensi melalui rerata hasil pengukuran tekanan 
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darah sebelum dan sesudah pemberian ekstrak selama 
satu minggu. Pengambilan sampel menggunakan Teknik 
purposive sampling Jumlah sampel didapatkan sebanyak 
68 responden. Dengan perlakuan untuk intervensi rebusan 
daun alpukat sebanyak 34 responden dan 34 responden 
untuk kelompok rebusan daun salam. Efektivitas 
intervensi dianalisis dengan menggunakan Uji chi 
square. Kesimpulan terapi herbal dengan menggunakan 
rebusan daun alpukat dan daun salam dapat menurunkan 
tekanan darah lansia hipertensi. Daun salam lebih efektif  
menurunkan tekanan darah dibanding daun alpukat 
dalam menurunkana tekanan darah pada lansia hipertensi

1. Rebusan daun salam

 a. Persiapan alat:
Kompor, panci

 b. Persiapan bahan:
5  lembar daun salam
750 ml  air 

 c. Cara membuat:
Rebus daun salam sebanyak 5 lembar, direbus 
dengan 3 gelas air hingga tinggal 2 gelas. 
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2. Rebusan daun alpukat

a. Persiapan alat:
Kompor, dan panci

b. Persiapan bahan:
5 lembar daun alpukat
750 ml air

c. Cara membuat:
Rebus 5 lembar daun alpukat  dalam 3 gelas air 
hingga tinggal 2 gelas. 

d. Cara mengkonsumsi:
Rebusan atau ekstrak daun alpukat dikonsumsi 
dua kali sehari (pagi dan sore hari) sebanyak 
1 gelas rebusan sekali minum. Rebusan daun 
alpukat dapat menurunkan tekanan darah pada 
penderita hipertensi kurang lebih dalam waktu 1 
minggu
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C. Pengaruh Pemberian Jus Mentimun (Cucumis 
sativus L.) terhadap Tekanan Darah Sistolik 
dan Diastolik pada Penderita Hipertensi oleh: 
Lovindy Putri Lebalado, Tatik Mulyati, 2014.

Hipertensi merupakan faktor risiko terjadinya 
penyakit kardiovaskuler dan penyakit ginjal. Laki-laki 
dan perempuan memiliki risiko yang sama terhadap 
hipertensi. Asupan dengan modiikasi bahan makanan yang 
mengandung kalium dan magnesium menjadi salah satu 
terapi komplementer untuk menurunkan tekanan darah, 
salah satunya adalah mentimun. Mentimun merupakan 
sayuran yang tumbuh di segala musim dan mudah didapat di 
Indonesia dan memiliki kandungan kalium dan magnesium 
dalam 100 g sebanyak 153 mg dan 11 mg. Metode: Jenis 
penelitian ini adalah true experimental dengan rancangan 
control group pre-post test. Subjek sebanyak 38 orang 
terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan tekanan darah 
sistolik 140 -159 mmHg dan diastolik 90 -99mmHg. Subyek 
kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 
kontrol dan perlakuan. Kelompok perlakuan mendapat jus 
mentimun yang menandung mentimun 100 g selama 7 hari. 
Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan 
analisis statisitik menggunakan uji paired t-test dan Mann-
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Whitney. Hasil: Jus mentimun dengan dosis 150 ml selama 7 
hari dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik 
sebesar 12% (P=0,000) dan 10,4% (P=0,000), dibandingkan 
pada kelompok kontrol ada penurunan tekanan darah 
sistolik sebesar 2% (P=0,077) dan peningkatan tekanan 
darah diastolik 1,1% (P=0,419). Kesimpulan :Konsumsi 150 
ml jus mentimun selama 7 hari dapat menurunkan tekanan 
darah sistolik dan diastolik pada laki-laki dan perempuan 
hipertensi secara signiikan.

1. Persiapan alat:  blender
2. Persiapan bahan: 

a. 100 g mentimun

b. 50 ml air

c. 1 sendok the gula
 3. Cara membuat

a. Cuci bersih mentimun

b. Kupas kuit mentimun potong kecil

c. Masukkan ke dalam blender, tambahkan air

d. Blender selama 3 menit, siap dikonsumsi
 4. Cara mengkonsumsi: konsumsi jus mentimun selama 

7 hari berturut-turut
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D. Peranan Senyawa Bioaktif Minuman Cincau 
Hitam (Mesona palustris Bl.) terhadap 
Penurunan Tekanan Darah Tinggi, oleh Septian, 
2014.

Hipertensi merupakan kondisi peningkatan tekanan 
darah diatas normal yang mempunyai koplikasi stroke, 
jantung koroner dan lain-lain. Dewasa ini upaya sebagai 
penanggulangan hipertensi semakin banyak dilakukan. 
Seperti banyaknya obat anti hipertensi yang telah dibuat 
seperti kaptopril, beta-block agents dan masih banyak lagi. 
Banyak langkah alternatif yang telah dicoba melalui jalur 
tanaman herbal sebagai sumber penyembuhan hipertensi 
salah satunya adalah cincau hitam (mesona palustris Bl) 
yang sudah dikenal dengan sebutan janggelan. Dalam 
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masyarakat, cincau hitam dikenal dan teridentiikasi 
mampu menurunkan hipertensi. Banyak peneliti yang 
telah mengembangkan produk pangan berbasis cincau 
hitam dalam bentuk minuman Kandungan bioaktif yang 
terkandung didalam tanaman tersebut diyakini bisa 
menurunkan tekanan darah. Kandungan gizi pada cincau 
hitam per 100g.

Komposisi Gizi Daun Cincau Hitam Jumlah

Energi (kkal) 122

Protein (g) 6

Lemak (g) 1

Karbohidrat (g) 26

Kalsium (mg) 100

Fosfor (mg) 100

Besi (mg) 3.03

Vitamin A (SI) 10750

Vitamin B1 (mg) 80

Vitamin C (mg) 17

Air (g) 66

Bahan yang dapat dicerna (%) 40

(Widyaningsih, 2007)

E. Keefektifan Campuran Mahkota Dewa, Jinten 
Hitam dan Keefektifan Campuran Mahkota 
Dewa, Jinten Hitam dan Kunyit Putih pada 
Hipertensi (di Dusun Pandansari Kec Purwoasri 
Kabupaten Kediri Tahun 2010). Oleh Suyono S, 
2012.

Penelitian ini bertujuan Menganalisis keefektifan 
campuran mahkota dewa, jinten hitam, dan kunyit putih 
pada hipertensi di Dusun Pandansari Kecamatan Purwoasri 



114

Kabupaten Kediri. Desain penelitian yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah pra eksperimental (one group 
prepost design). Populasi pada peneliian ini adalah 
penderita hipertensi di dusun pandansari, desa purwosari 
sebanyak 15 orang. Analisis data menggunakan uji T 
dengan menggunakan SPSS. Dengan membandingkan 
tekanan darah sebelum dan setelah perlakuan. Hasilnya 
tekanan darah sistolik responden berkurang (11,5 % ) dari 
151,33 menjadi 134 mmHg, dan tekanan darah diastolik 
turun (8,5 %) dari 90,33mmHg menjadi 82,67mmHg. 
Kesimpulannya: campuran mahkota dewa, jinten hitam, 
dan kunyit putih dapat digunakan untuk menurunkan 
tekanan darah penderita hipertensi. 

1. Persiapan bahan:

a. 100mg mahkota dewa

b. 100 mg jinten hitam

c. 200mg kunyit putih

d. 300ml air panas
 2. Cara membuat:

Seduh semua bahan menjadi satu dengan 
menggunakan air panas 300ml, diamkan selama 30 
menit

 3. Aturan konsumsi:
Dikonsumsi 2 kali sehari selama 5 hari berturut-turut

KESIMPULAN
Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting 

bagi kehidupan manusia. Saat ini banyak penyakit yang 
diderita tidak hanya disebabkan oleh kuman atau bakteri, 
tetapi lebih disebabkan oleh kebiasaan atau pola hidup 
yang tidak sehat, seperti pola makan yang salah, kurang 
istirahat, stress, kurang olah raga. Selain itu, masalah 
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lingkungan seperti polusi udara juga turut menyumbang 
untuk terjadinnya masalah pada kesehatan. Akibat dari 
permasalahan tersebut banyak orang terserang berbagai 
penyakit, baik itu penyakit yang ringan hingga penyakit 
yang mematikan. Salah satu penyakit yang berhubungan 
dengan pola kebiasaan sehari-hari adalah hipertensi.

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah 
yang menetap di atas batas normal yang disepakati, 
yaitu diastolik 90 mmHg atau sistolik 140 mmHg dan 
sistolik 60-90 mmHg (Silvia & Lorraine, 2006). Hipertensi 
merupakan gangguan keseimangan hemodinamik 
pada sistem jantung yang disebabkan oleh multifaktor, 
sehingga tidak bisa diterangkan dengan 1 mekanisme 
tunggal. Hipertensi merupakan penyebab kematian 
nomor satu di dunia, disusul merokok dan dislipidemia. 
Hipertensi juga menjadi faktor utama morbiditas dan 
mortalitas dari penyakit jantung koroner. Viskositas darah 
yang tinggi panda penderita hipertensi menyebabkan 
jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah 
keselurh tubuh. Hipertensi jika tidak segera diatasi maka 
akan menyebabkan komplikasi seperti stroke, penyakit 
jantung, ginjal dan lain-lain, bahkan yang paling parah 
adalah kematian  (Setiati et al., 2014). 

Prevalensi hipertensi di dunia pada tahun 2013 
menurut WHO yaitu pada penduduk umur >18 tahun 
mencapai 1 miliar orang, yaitu hipertensi tertinggi di 
Afrika (46 %) sedangkan prevalensi terendah di Amerika 
(35%) secara keseluruhan Negara-negara berpendapat 
tinggi memiliki prevalensi lebih rendah yaitu(35%) dari 
kelompok berpenghasilan rendah dan menengah (40%). 
Para peneliti memperkirakan bahwa tekanan darah tinggi 
hampir 9,4 juta kematian akibat penyakit kardiovaskuler 
setiap tahun (WHO, 2013). Hipertensi dapat ditemukan 
pada semua populasi dengan angka kejadian yang 
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berbeda-beda, kerena pengaruh dari faktor ras, genetik, 
regional, sosial budaya, dan gaya hidup yang berbeda. 
Prevalensi hipertensi cenderung meningkat dengan 
bertambahnya usia. 

Menurut data dari The Third National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES III), kategori 
tekanan darah berdasarkan usia adalah: 26% pada 
populasi muda (usia <50th) terutama pada laiki-laki 
(63%), dan 74% pada populasi tua (usia>50th), terutama 
pada wanita. Dengan bertambahnya usia prevalensi 
hipertensi juga semakin meningkat, sehingga diatas usia 
60th prevalensinya mencapai 65,4%. Obesitas dan sindrom 
metabolik menjadi faktor risiko kejadian hipertensi. 
Kebasaan mengkonsumsi alkohol, merokok, stress 
kehidupan sehari-hari, kurang olah raga, juga berperan 
dalam kejadian hipertensi (Setiati et al., 2014). 

Penanggulangan hipertensi di butuhkan untuk 
mengontrol tekanan darah dan mencegah terjadinya 
komplikasi yang bisa terjadi akibat hipertensi. Penang
gu langan atau terapi hipertensi dapat dilakukan dengan 
cara, non-farmakologis (seperti upaya penurunan berat 
badan dan pembatasan asupan garam), penanggulangan 
farmakologis (terapi dengan obat antihipertensi seperti 
diuretika, beta  bloker, ace-inhibitor, ca bloker), dan terapi 
hipertensi dengan herbal (penggunaan bahan alami 
seperti tanaman obat secara tradisional atau tanaman 
yang sudah terruji seara klinis maupun preklinis) 
(Junaedi, 2013). 

Pengobatan dengan bahan alami yang ekonomis dan 
minim efek negatif merupakan salah satu solusi yang baik 
untuk menanggulangi masalah kesehatan, sehingga dapat 
menarik minat masyarakat untuk menggunakan obat-
obatan dari bahan alami (Depkes, 2008). Banyak tanaman 
obat atau herbal yang berpotensi dimanfaatkan sebagai 



117

obat antihipertensi. Mekanisme umum tanaman obat 
dalam mengontrol tekanan darah antara lain, memberikan 
efek dilatasi pada pembuluh darah dan menghambat 
angiotensin converting enzym (ACE). Penghambatan 
sistem renin-angiotensin memungkinkan dapat menu
run kan kemampuan ginjal dalam meningkatkan tekanan 
darah (Mun’im, 2011)

LATIHAN SOAL:

1. Jantung terletak pada rongga mediastinum setinggi:
a. Kostae ke2 dan 6
b. Kostae ke3 dan 5
c. Kostae ke2 dan 5
d. Kostae ke3 dan 4
e. Kostae ke1 dan 6

2. Darah dari seluruh tubuh dialirkan kembali ke jantung 
masuk ke dalam:

a. Atrium kanan 
b. Atrium kiri
c. Ventrikel kanan
d. Ventrikel kiri
e. Aorta 

3. Lapisan jantng yang terdapat sedikit cairan  dan 
berfungsi mengurangi gesekan adalah:

a. Miokardium
b. Endocardium
c. Perikardium
d. Viseral
e. Parietal 

4. Tempat pertukaran bahan antara darah dan sel jaringan, 
bercabang-cabang secara ekstensif untuk membawa darah 
agar dapat dijangkau oleh setiap sel disebut:
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a. Vena
b. Arteri
c. Venule
d. Arteriol
e. Kapiler 

5. Peningkatan tekanan darah karena suatu kondisi isik 
yang ada sebelumnya seperti penyakit ginjal, gangguan 
tiroid, hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan 
disebut:

a. Hipertensi primer
b. Hipertensi esensial
c. Hipertensi ringan
d. Hipertensi sekunder
e. Hipertensi maligna

6.Stroke merupakan salah satu komplikasi tersering dari 
hipertensi, hal ini terjadi karena :

a. Perdarahan pada pembuluh darah otak dan 
Berkurangnya alairan darah diotak

b. peningkatan tekanan kapiler dan mendorong cairan 
keruang interstisial diseluruh sususnan saraf pusat

c. Kerusakan progresif pada glomerulus
d. hipoksia dan asidosis 
e. penumpukan cairan pada jaringan otak

7. Kandungan zat gizi pada rosella yang berfungsi 
mengontrol tekanan darah adalah:

a. Sulforafan
b. Flavonoid
c. Lycopen
d. Kromium 
e. Antoxianin
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8. Kandungan zat gizi pada daun salam yang berfungsi 
menenangkan pikiran dan mengurangi stress adalah:

a. Flavonoid
b. Minyak atsiri
c. Tanin
d. Sulforafan 
e. Lycopene 

9. Cara membuat ekstrak atau rebusan daun alpukat yang 
berfungsi sebagai anti hipertensi menurut penelitian 
Rianti 2014 adalah:

a. 5 lembar daun alpukat direbus dalam 3 gelas air 
hingga tingal 2 gelas dan dikonsumsi selama 7 hari

b. 5 lembar daun alpukat direbus dalam 3 gelas air 
hingga tingal 2 gelas dan dikonsumsi selama 10 
hari

c. 5 lembar daun alpukat direbus dalam 2 gelas air 
hingga tingal 1 gelas dan dikonsumsi selama 7 hari

d. 5 lembar daun alpukat direbus dalam 2 gelas air 
hingga tingal 1 gelas dan dikonsumsi selama 10 
hari

e. 5 lembar daun alpukat direbus dalam 3 gelas air 
hingga tingal 2 gelas dan dikonsumsi selama 3 hari

10. Kandungan zat gizi pada mentimun yang berfungsi 
berperan dalam menghambat pelepasan renin dengan 
meningkatkan eksresi natrium dan air adalah:

a. Magnesium
b. Kalium
c. Zn
d. Fe
e. Posfor 



120

Kunci Jawaban

1 B   6 A 
2 A  7 E 
3 C   8 B 
4 E   9 A
5 D   10 B 
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TUJUAN PEMBELAJARAN
Tujuan Umum:
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang zat gizi pada penyakit Stroke. 
Tujuan Khusus:
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang:

1. Anatomi isiologi sistem syaraf
2. Konsep dasar penyakit stroke
3. Zat Gizi untuk penderita stroke
4. Hasil penelitian tentang stroke

ANATOMI FISIOLOGI SISTEM SYARAF

A. Anatomi Fisiologi Sistem Saraf Manusia

Menurut Ross dan Wilson (2011), sistem persarafan 
manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat 
(SSP) dan sistem saraf tepi (SST).  Sistem saraf pusat terdiri 
dari otak dan medula spinalis, sementara sistem saraf 
tepi terdiri atas saraf di luar otak yang termasuk dalam 
saraf sensori (aferen) dan sebagian yang lain adalah saraf 

BAB 3

ZAT GIZI PADA PENYAKIT STROKE
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motorik serta juga saraf campuran antara sensoris dan 
motorik. Dimana saraf motorik memiliki aktivitas volunter 
(cara kerjanya disadari) yang termasuk didalam sistem 
saraf somatik dan aktivitas involunter (cara kerjanya 
tidak disadari) yang merupakan bagian dari sistem saraf 
otonom. Sistem saraf otonom masih terbagi lagi menjadi 
dua bagian yaitu simpatik dan parasimpatik.

1. Susunan Saraf Pusat/Central Nervous System

a. Otak

Otak terletak di rongga kranial dengan berat sekitar 
seperlimapuluh dari berat badan keseluruhan. 
Sel-sel neuron otak menghasilkan perilaku yang 
kompleks dan memberikan keunikan pada 
manusia sebagai suatu spesies yang memiliki 
kemampuan untuk berbicara, menulis, berikir, 
dan sebagainya. Otak terdiri atas otak besar 
(serebrum), otak kecil (serebelum),  batang otak 
(trunkus serebri), medulla oblongata, pons, dan otak 
tengah (Silverthorn, 2013; Moore dan Dalley, 2013; 
Ross dan Wilson, 2011).
Otak besar terdiri dari empat lobus yaitu lobus 
frontalis yang didalamnya terdapat area broca yang 
mengatur bicara dan area motorik yang mengatur 
gerakan motorik, lobus parietalis yang terdapat 
area perietooksipitemporal yang berfungsi dalam 
mengatur kesadaran, menafsirkan tulisan dan 
menyebutkan objek. Lobus temporalis terdapat 
area auditorius yang berfungsi untuk mendengar, 
area olfaktorius yang mengatur indra penciuman 
(penghidu), dan area wernicke yang mengatur 
tentang pemahaman berbahasa (mengartikan 
bahasa), lobus oksipital terdapat area visual 
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yang berfungsi untuk menpersepsikan rangsang 
visual (penglihatan). Pons sendiri memiliki fungsi 
mengatur sistem pencernaan dan pengontrolan 
ureter (Ross dan Wilson, 2011).

Anatomi Otak Besar Sumber : Putz & Pabst (2007)

b. Sistem Persarafan pada Otak

Menurut Marya (2013), otak menerima suplai 
darah lebih-kurang 800 mL per menitnya (50-60 
mL/100g/menit). Otak menerima suplai darah 
dari empat buah arteri yaitu dua arteri karotis 
interna dan dua arteri vertebralis. Arteri karotis 
interna bercabang menjadi dua yaitu arteri 
serebri anterior dan arteri serebri media. Area 
yang disuplai oleh arteri serebri anterior meliputi 
medialis lobus frontalis, girus singulatus dan 
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pars anterior korpus kalosum. Arteri serebri media 
mensuplai darah ke area wajah, lengan, dan 
batang tubuh pada homunkulus sensonmotorik serta 
bagian lobus frontalis, parietalis, temporalis. Dua 
arteri vertebralis akan mensuplai darah di area 
medula spinalis bagian atas, medula oblongata 
dan serebelum, sementara bagian bawah dua 
arteri vertebralis ini akan menyatu membentuk 
arteri basilaris dan mensuplai darah pada bagian 
pons serta serebelum. Arteri basilaris ini akan 
bercabang menjadi dua arteri serebri posterior 
yang akan mensuplai darah pada mesensefalon, 
talamus, lobus oksipitalis dan lobus temporalis 
inferior.  

Pembuluh Darah Arteri Serebral, 

Putz & Pabst (2007)
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Ada 12 pasang saraf kranial yang berasal dari 
permukaan inferior otak dan yang sering 
bermasalah pada stroke infark sebagai berikut 
(Thomas, 2012; Ross dan Wilson, 2011).

 1) Saraf Olfaktorius (N. I)
Merupakan salah satu saraf sensoris 
yang serabutnya berasal dari mukosa 
hidung, berfungsi dalam penciuman atau 
penghidu terdapat di lobus temporalis. Cara 
pemeriksaannya dengan menggunakan benda 
yang berbau yang didekatkan pada salah satu 
lubang hidung dengan lubang hidung lainnya 
ditutup, pada penderita stroke akan terjadi 
penurunan kemampuan menghidu.

 2) Saraf optikus (N. II)
Saraf optikus merupakan saraf yang mengatur 
fungsi penglihatan (ketajaman penglihatan 
dan lapang pandang) yang terdapat di lobus 
oksipitalis. Cara pemeriksaannya dengan 
menggunakan Snellen’s chart (bagan huruf), 
pasien berdiri di 6 cm dari bagan dan diminta 
untuk menyebutkan huruf yang ditunjuk 
maka dari pemeriksaan tersebut akan terlihat 
ketajaman penglihatan pasien. Pada penderita 
stroke akan menunjukkan hasil penurunan 
ketajaman penglihatan dan lapang pandang.

 3) Saraf Troklearis (N. IV)
Berfungsi untuk menggerakkan mata ke arah 
bawah dan ke dalam berada di lobus oksipital. 
Cara pemeriksaan minta pasien untuk 
mengikuti telunjuk pemeriksa dari bidang 
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vertikal dan horizontal, lalu tanyakan apakah 
ada penglihatan ganda, dan pada pasien stroke 
akan terjadi penglihatan ganda (diplopia).

 4) Saraf Fasial (N. VII)
Merupakan saraf sensoris dan motorik, otot-
otot ekspresi wajah di sarai oleh saraf motorik, 
sementara serat saraf sensorisnya mensarai 
pengecapan dan berada pada lobus parietalis. 
Cara pemeriksaan yang dilakukan dengan 
minta pasien untuk mengangkat alis ke atas 
lalu coba berikan tekanan pada alis pasien dan 
rasakan adakah kelemahan, dan hasil pada 
pasien stroke menunjukkan adanya kelemahan 
dibuktikan dengan asimetris wajah.

 5) Saraf Glosofaringeal (N. IX)
Termasuk ke dalam saraf campuran , dimana 
serat motorik menstimulasi otot lidah, 
faring, serta sel sekretorik kelenjar parotis 
(saliva). Sementara serat sensoris mensarai 
faring, telinga tengah, dan sensasi khusus di 
pengecapan yaitu sepertiga posterior lidah. 
Saraf ini penting untuk memeriksa releks 
gag (relek muntah) dan menelan kinerjanya 
berhubungan dengan lobus temporalis. Cara 
pemeriksaan yang bisa dilakukan dengan 
meminta pasien untuk membuka mulut 
dan perhatikan uvula (normalnya uvula 
akan terangkat dan berada ditengah). Pada 
pasien stroke hasil yang didapatkan uvula 
terangkat sebagian dan bahkan tidak terangkat 
dan releks muntah tidak ada serta terjadi 
penurunan kemampuan bicara.



127

 6) Saraf Vagus (N. X)
Saraf vagus merupakan saraf sensoris yang 
mempersarai membran timpani, kanalis 
auditorius eksternal dan telinga luar kinerjanya 
berhubungan dengan lobus temporalis dan 
pons. Pada pasien stroke terjadi penurunan 
kemampuan menelan dan berbicara.

 7) Saraf Assesorius (N. XI)
Merupakan saraf yang berfungsi mengatur 
pergerakan (motorik) kinerjanya berhubungan 
dengan lobus frontalis. Cara pemeriksaan 
yang bisa dilakukan dengan meminta pasien 
mengangkat bahu, lalu berikan tekanan pada 
bahu pasien dan rasakan adanya kelemahan 
atau tidak. Pada penderita stroke terjadi 
kelemahan bahkan kelumpuhan pada salah 
satu sisi tubuhnya.

Sistem saraf kranial

Sumber : Sobotta (2006)

c. Sistem Saraf Tepi/ Peripheral Nervous System

Sistem saraf tepi menurut Ross dan Wilson (2011) 
mempunyai 31 pasang saraf spinal, 12 saraf kranial 
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dan sistem saraf otonom. 

 1) Saraf Spinal 
Saraf spinal ada 31 jumlahnya dengan 
penamaan sesuai dengan vertebra yang 
berhubungan dengan saraf ini meliputi 8 saraf 
leher (cervikal) terletak pada tulang servikal 
1-8, 12 saraf dada (thorakal), 5 saraf lumbalis 
(abdomen), 5 saraf panggul (sakralis), dan 1 saraf 
tulang ekor (koksigeus 

 2) Saraf Kranial

 3) Saraf Otonom
Bagian otonom (involunter) merupakan sistem 

saraf yang yang mengendalikan fungsi otomatis 

tubuh, meskipun bersifat involunter tetapi individu 

masih bisa menyadari efeknya. Sistem saraf 

otonom terbagi menjadi dua fungsi yaitu stimulasi 

simpatik dan parasimpatik. Stimulasi simpatik 

akan menggerakkan tubuh untuk bertahan maupun 

menghindar, sementara stimulasi parasimpatik 

cenderung untuk memperlambat sistem tubuh 

kecuali sistem pencernaan. Normalnya kedua 

sistem ini bekerja secara bersama-sama untuk 

mempertahankan keteraturan denyut jantung dan 

suhu tubuh yang normal. 

KONSEP STROKE

A. Pengertian Stroke

Stroke adalah kondisi hilangnya fungsi neurologis 
otak yang terjadi secara cepat akibat kehilangan perfusi 
dari pembuluh darah (Satyanegara et al., 2014). Stroke 
adalah kematian mendadak jaringan otak akibat 
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kekurangan oksigen yang disebabkan oleh pasokan darah 
yang terganggu (Kowalak et al., 2013). Stroke atau disebut 
juga dengan cedera serebrovaskular adalah terganggu atau 
hilangnya fungsi otak akibat dari terhambatnya suplai 
darah menuju otak (Brunner dan Suddart, 2013). Dari 
beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
stroke adalah kondisi terganggunya kinerja otak yang di 
akibatkan oleh kurangnya suplai darah yang dibutuhkan 
oleh otak.

B. Klasiikasi Stroke
Stroke terbagi menjadi dua yaitu stroke iskemik dan 

stroke hemoragik.
1. Stroke iskemik

Dari keseluruhan kasus stroke yang terjadi, sekitar 
tiga perempatnya adalah stroke iskemik. Stroke 
iskemik terjadi apabila otak mengalami gangguan 
suplai darah (oksigen dan nutrisi) yang di sebabkan 
adanya sumbatan dalam pembuluh darah. Stroke 
iskemik terbagi menjadi dua, yaitu stroke emboli 
dan stroke trombotik (Wardhana, 2011; Morton et al., 
2011).

a. Stroke embolik 
Stroke embolik adalah stroke yang terjadi pada 
pembuluh darah (arteri) di luar otak. Sumbatan 
ini berupa embolus (lemak, bakteri, dan udara) 
dari luar otak mengalir bersama darah menuju 
sirkulasi serebral. 

b. Stroke trombotik
Stroke trombotik merupakan stroke yang 
disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah 
yang ada di dalam otak sendiri. Sumbatan 
ini berupa endapan kolesterol atau zat lemak  
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yang menumpuk sehingga membentuk plak 
pada dinding pembuluh darah, penumpukan 
kolestrol maupun lemak yang terus berlangsung 
membuat plak ini semakin membesar sehingga 
menyebabkan penyempitan pada pembuluh 
darah. Pembuluh darah yang terhambat ini 
akan menyebabkan aliran darah yang semula 
lancar menjadi terhambat, akibatnya aliran 
darah akan berputar atau turbulensi sehingga 
terjadi penggumpalan darah yang akan membuat 
penyempitan pembuluh darah semakin parah 
(Wardhana, 2011; Morton et al., 2011; Black dan 
Hawks, 2014).

Proses terjadinya penyumbatan pembuluh darah

Sumber : Moore dan Dalley (2013)

 2. Stroke hemoragik
Stroke hemoragik akan terjadi apabila arteri di otak 
mengalami kebocoran atau pecah, sehingga darah 
akan menutupi atau menggenangi ruang-ruang 
jaringan yang ada di otak menyebabkan kerusakan 
fungsi kontrol otak. Stroke hemoragik terbagi menjadi 
dua, yaitu perdarahan yang menggenangi sekitar 
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pembuluh darah yang pecah (intraserebral hemoragik) 
dan genangan darah yang masuk ke dalam ruang 
sekitar otak (subarachnoid hemorage) (Wardhana, 2011; 
Morton et al., 2011).

C. Etiologi Stroke Infark

Menurut Black dan Hawks (2014), penyebab 
terjadinya stroke infark adalah :

1. Trombosis serebral (bekuan darah di dalam pembuluh 
darah otak) dengan penyebab yang paling sering 
adalah arteriosklerosis serebral yang berupa lemak 
yang menumpuk membentuk plak pada dinding 
pembuluh darah. 

2. Emboli serebral (tertutupnya pembuluh arteri oleh 
bekuan darah atau material lain (lemak, bakteri, dan 
udara) yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang 
lain). Embolus akan menyumbat arteri serebral dan 
merusak sirkulasi serebral.

3. Penyebab lain terjadinya stroke adalah kondisi 
hiperkoagulasi, yang merupakan kondisi terjadinya 
gumpalan yang berlebih di dalam pembuluh darah.

D. Tanda dan Gejala Stroke Infark

Menurut Robinson dan Saputra (2014) tanda dan 
gejala yang muncul dari masing-masing penderita stroke 
berbeda, bergantung pada area otak yang mengalami 
kerusakan. Tanda gejala yang timbul berdasarkan bagian 
otak yeng mengalami kerusakan adalah sebagai berikut:

1. Arteri serebri anterior
Arteri serebri anterior merupakan penyuplai darah ke 
area korteks serebri yang mencakup korteks motorik 
dan sensorik untuk anggota gerak bawah kontralateral 
dan juga merupakan pusat inhibitor kandung kemih. 
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Gejala yang timbul bila terjadi gangguan pada arteri 
ini adalah kebingungan, fungsi sensori dan motorik 
terganggu, inkontinensia, mati rasa pada sisi yang 
terkena (terutama lengan), paralisis kaki dan tungkai 
kolateral yang disertai footdrop (telapak kaki lemas 
menjuntai), perubahan kepribadian (seperti afek 
datar dan kebingungan), dan koordinasi buruk.

2. Arteri serebri media
Arteri serebri media menyuplai darah untuk 
sebagian besar hemisfer serebri dan subkortikal 
yang mencakup area divisi kortikal, superior, 
inferior, dan lentikolostriaka. Arteri karotis interna 
merupakan arteri yang berpangkal pada ujung arteri 
komunis yang membelah dua. Tanda gejala yang 
akan muncul adalah adanya penurunan kemampuan 
berkomunikasi atau afasia, disgraia, disleksia, 
disfasia, hemiparesis pada sisi yang sakit lebih parah 
pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai dan 
penyempitan lapang pandang.

3. Arteri serebri posterior 
Arteri serebri posterior merupakan cabang dari 
arteri basilaris yang memberikan darah ke korteks 
oksipitalis serebri, lobus temporalis media, talamus, 
dan mesensefalon. Gangguan yang muncul bila 
terjadi oklusi ada arteri ini menyebabkan kebutaan 
karena iskemia pada area oksipital, disleksia, 
gangguan sensorik penyempitan lapang pandang 
bahkan sampai koma.

4. Arteri basilaris 
Arteri basilaris merupakan gabungan dari sepasang 
arteri vertebra dan memberikan suplai darah untuk lobus 
oksipitalis, lobus temporal media, talamus media, batang 
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otak, dan sereblum. Gejala yang muncul adalah amnesia, 
ataksia, pusing, disfagia, mati rasa pada mulut dan bibir, 
bicara yang cedal, gangguan penglihatan berupa buta 
warna, persepsi kedalaman yang kurang dan diplopia. 

5. Arteri karotis interna
Menimbulkan tanda gejala perubahan tingkat 
kesadaran, afasia, disfagia, sakit kepala, gangguan 
atau hilangnya penglihatan tunggal atau pada sisi 
yang terkena, mati rasa unilateral, kelemahan atau 
paralisis unilateral, ptosis, gangguan sensorik dan 
kelemahan.
Menurut sumber yang lain, tanda gejala pada 
stroke meliputi kerusakan neurologis fokal yang 
mendadak, kelemahan, mati rasa, perubahan 
penglihatan, disartria (kondisi artikulasi yang 
diucapkan tidak sempurna atau kesulitan berbicara), 
disfagia (penurunan kemampuan menelan), atau 
afasia (penurunan kemampuan berkomunikasi). 
Manifestasi klinis dari stroke infark sendiri adalah 
kejadiannya cenderung pada saat tidur atau dalam 
waktu satu jam setelah bangun (sering tanpa 
peringatan atau mendadak) (Black dan Hawks, 2014; 
Morton, et al., 2011).

E. Patoisiologi Stroke Infark
Otak sangat rentan terhadap penurunan suplai 

darah, karena otak tidak bisa menggunakan metabolisme 
anaerob, sehingga otak diperfusi dengan jumlah yang 
banyak untuk mempertahankan fungsi serebral. Iskemik 
jangka pendek akan menyebabkan penurunan fungsi 
neurologis sementara, namun jika tidak tertangani (dalam 
hitungan menit) akan menyebabkan kerusakan yang tidak 



134

dapat diperbaiki. Luasnya infark bergantung pada lokasi 
dan ukuran arteri yang tersumbat.

Iskemik jaringan serebral dengan cepat menggangu 
metabolisme. Kematian sel dan kerusakan permanen dapat 
terjadi dalam waktu 3-10 menit. Tingkat oksigen dasar 
dan kemampuan mengompensasi menentukan seberapa 
cepat perubahan yang tidak bisa diperbaiki terjadi. Sel-sel 
bagian tengah (utama) yang mengalami iskemik ini akan 
segera mati setelah kejadian stroke dan disebut dengan 
cedera sel-sel primer saraf (primary neuronal injury). 
Daerah yang mengalami hipoperfusi juga terjadi disekitar 
bagian utama yang mati yang disebut dengan penumbra. 
Luasnya penumbra ini bergantung pada sirkulasi 
kolateral (gambaran pembuluh darah yang memperbesar 
sirkulasi pembuluh darah di otak) yang ada. Beberapa 
proses reaksi biokimia terjadi dalam hitungan menit pada 
kondisi iskemik serebral, yang akan menyebabkan edema 
dan kematian sel otak yang disebut dengan perlukaan 
sel-sel saraf sekunder (secondary neuronal injury). Bagian 
yang membengkak ini akan menyebabkan penurunan 
fungsi saraf sementara, edema juga bisa berkurang dalam 
beberapa jam atau hari sehingga pasien bisa mendapatkan 
kembali beberapa fungsi sebelumnya (Black dan Hawks, 
2014). 

F. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan yang dilakukan untuk stroke menurut 
Robinson dan Saputra (2014), adalah sebagai berikut:

1. Computed Tomography Scan (CT Scan)
CT Scan akan memberikan gambaran otak dengan 
warna yang rata (normal), namun pada stroke infark 
akan ada daerah otak yang berwarna lebih gelap 
(menunjukkan daerah yang nekrosis) dan pada 
stroke hemoragik akan terlihat warna putih pada 
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daerah otak (menunjukkan lokasi perdarahan).
 

        

Sumber : Sherwood (2014)

2. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
MRI berguna untuk pemeriksaan saraf pusat karena 
mampu menemukan kelainan struktur dan biokimia 
yang terkait dengan adanya  tumor, edema serebri, 
dan hidrosefalus.

3. Sinar-X tengkorak
Sinar-X tengkorak digunakan untuk mendeteksi 
adanya fraktur, lesi desak ruang, erosi tengkorak atau 
sella tursika yang mengindikasikan adanya kelainan 
vaskular.

4. Angiograi Serebri
Hasil pemeriksaan angiograi serebri  akan menonjolkan 
pembuluh darah otak, sehingga adanya oklusi dan 
stenosis akan lebih mudah terlihat terkait dengan 
adanya trombus atau spasme. 
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5. Elektro-Ensefalograi (EEG)
EEG membantu  menentukan diagnosis iskemik 
serebri dengan mengevaluasi tingkat kematian otak 
melalui aktivitas listrik otak yang ditransmisikan.

6. Mielograi
Mielograi dapat membantu menemukan penyebab 
dari gejala neurologik seperti kebas, nyeri, dan 
adanya kelemahan.

7. Pemeriksaan Laboraturium

a. Antigen meningitis bakterial
Pemeriksaan ini bisa menggunakan sampel serum, 
urin, cairan serebrospinal, cairan pleura, dan 
cairan sendi, namun cairan serebrospinal dan urin 
lebih dianjurkan. Hasil pemeriksaan yang normal 
adalah negatif, namun apabila hasilnya positif 
maka menunjukkan adanya antigen bakteri.

b. Analisis cairan serebrospinal
Analisis CSF biasanya dilakukan dengan pungsi 
lumbal, CSF dapat membantu menemukan 
diagnosis meningitis viral atau bakteri, perdarahan 
subaraknoid, tumor, abses otak, neurosiilis dan 
infeksi sistem saraf pusat kronis.

G. Diagnosa Banding

Menurut Goir (2009) menjelaskan bahwa diagnosa 
banding stroke terdiri dari penyakit sistemik atau kejang 
epileptik, lesi struktur intrakranial, ensefalopati metabolic/
toksik, migren hemiplegik, ensefalitis atau abses otak, 
cedera kepala, dan hipertensive encephalopathy.

H. Penatalaksanaan Medis

Menurut Robinson dan Saputra (2014) dan Morton 
et al., (2011) penatalakasanaan medis yang diberikan 



137

untuk penderita stroke infark seperti pemberian 
antikoagulan yang digunakan untuk mencegah 
terjadinya penggumpalan atau emboli, yang biasanya 
digunakan adalah heparin. Antitrombosit digunakan 
untuk menghambat pelekatan trombosit pada pembuluh 
darah yang cedera maupun penempelan pada trombosit 
lain, yang termasuk dalam obat antitrombosit adalah 
klopidogrel, aspirin, dan triklopidin. Trombolitik berguna 
untuk mengobati stroke iskemik akut, trombolitik akan 
efektif jika pemberiannya tidak lebih dari 3 jam pertama 
pasca serangan dan yang termasuk dalam obat-obatan 
trombolitik misalnya alteplase dan streptokinase.

Penatalaksaan selain obat yang bisa diberikan untuk 
pasien stroke terbagi menjadi penatalaksaan fase akut dan 
fase pasca akut (Brunner dan Suddart, 2013; Tanto, 2014).

1. Penatalaksaan fase akut
Penatalaksaan di masa akut ini (1-3 hari), pasien stroke 
perlu dipantau kepatenan jalan nafasnya, periksa 
status neurologis (GCS), pantau saturasi oksigen 
jika saturasi <95% perlu segera diberikan oksigen 
tambahan,  pasien stroke diberikan nutrisi enteral 
paling lambat dalam 48 jam, berikan cairan kristaloid 
dan koloid dan hindari pemberian cairan hipertonik 
maupun glukosa. Manitol bisa diberikan secara 
intravena. Posisikan kepala elevasi 20-30 derajat, 
namun posisi yang diberikan jangan menekan vena 
jugularis. Mobilisasi belum boleh dilakukan pada 
fase akut (Brunner dan Suddart, 2013; Tanto, 2014).

2. Penatalaksaan fase pasca akut
Fase pasca akut dimulai pada hari ke empat pasca 
serangan, jika pasien mengalami gangguan menelan 
maupun penurunan kesadaran perlu di pasang 
selang NasoGastric Tube (NGT) dan makanan cair bisa 
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diberikan melalui selang NGT tersebut. Pemasangan 
kateter urin perlu dilakukan karena pasien stroke 
biasanya inkontinensia urin, mobilisasi perlu 
dilakukan untuk mencegah terjadinya kekakuan 
sendi dan meningkatkan kekuatan serta kelenturan 
otot dengan melakukan  Range Of Motion (ROM) baik 
secara aktif maupun pasif, ROM pasif dilkakukan 
dengan bantuan perawat untuk menggerakkan 
persendian klien sesuai dengan rentang geraknya, 
untuk ROM aktif dilakukan oleh pasien sendiri tanpa 
bantuan. Penggantian posisi tirah baring pasien 
perlu dilkakukan untuk menjaga kulit agar terhindar 
dari resiko kerusakan kulit (Asmadi, 2008; Black dan 
Hawks, 2014; Brunner dan Suddart, 2013; Tanto, et al., 
2014).

I.  Komplikasi 

Komplikasi yang muncul dari stroke terbagi menjadi 
tiga yaitu komplikasi dini, komplikasi jangka pendek dan 
jangka panjang. Komplikasi dini (0-48 jam pertama) meliputi 
edema serebri, deisit neuorogi yang cenderung memberat, 
peningkatan TIK, bahkan menimbulkan kematian, sementara 
penyebab kematian mendadak pada stroke adalah adanya 
infark miokard. Komplikasi jangka pendek (1-14 hari pertama) 
komplikasi yang dapat terjadi adalah pneumonia akibat tirah 
baring yang lama, emboli paru sering terjadi saat penderita 
stroke mulai mobilisasi, infark miokard, dan serangan stroke 
berulang atau rekuren yang bisa terjadi setiap saat. Komplikasi 
jangka panjang (lebih dari 14 hari) komplikasi berikut dapat 
terjadi pada penderita stroke meliputi infark miokard, stroke 
yang berulang atau rekuren, dan gangguan vaskular lainnya 
(Satyanegara et al., 2014).
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ZAT GIZI UNTUK PENDERITA STROKE

1. Tomat (Solanum lycopersicum)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Asteridae
Ordo  : Solanales
Famili  : Solanaceae
Genus  : Solanum
Spesies  : Solanum lycopersicum L.
Tomat atau yang dikenal Solanum lycopersicum 

merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang 
banyak dikenal masyarakat, digunakan sebagai bahan 
makanan baik dalam masakan sayuran, sambal, jus 
buah dan sebagai produk-produk olahan tomat. Tomat 
mengandung berbagai senyawa yang berguna bagi tubuh 
seperti alkaloid solanin, saponin, biolavonoid termasuk 
likopen, dan ß-karoten, protein, lemak, vitamin, mineral 
dan histamin (Human, et al., 2015).

Tomat mempunyai kandungan zat terutama likopen. 
Likopen dalam tomat mempunyai efek sebagai antioksidan 
kuat yang dapat mengendalikan radikal bebas. Pada 
proses stroke banyak terbentuk radikal bebas. Radikal 
bebas akan mengoksidasi jaringan otak dan meningkatkan 
kerusakan akibat iskemik serta memicu apoptis (kematian 
sel) (Human, et al., 2015).

Kandungan Likopen dalam tomat berperan untuk 
mencegah arteroskerosis yang merupakan faktor resiko 
stroke. Likopen dapat mencegah terbentuknya plak dan 
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berfungsi sebagai anti platelet terhadap pembentukan 
trombus pada arteskerosi.

Kandungan likopen dalam tomat dapat berperan 
untuk mencegah stroke melalui proses mekasnisme 
pembentukan trombus serta pembentukan antioksidan 
terhadap kerusakan jaringan otak. 

Berdasarkan penelitian, kadar kolestrol LDL sebelum 
dan sesudah pemberian jus tomat kelompok intervesni 
mengalami penurunan secara signiikan (Sudiarto, et al., 
2015). 

Selain itu juga, berdasarkan penelitian lain didapatkan 
bahwa adanya pengaruh pemberian jus tomat dengan 
perubahan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik. 
Oleh karena itu, buah tomat dapat dimanfaatkan untuk 
tanaman obat keluarga yang murah dan mudah didapat 
yang menunjang pengobatan hipertensi (Raharjo, 2010).

Kandungan zat yang terdapat di dalam tomat sangat 
berkhasiat untuk mengobati arteroskerosis, kolestrol 
dan hipertensi yang merupakan faktor resiko medis 
yang utama dalam timbulnya penyakit stroke. Sehingga 
tanaman tomat merupakan salah satu bahan pangan nabati 
yang dapat dikonsumsi terutama oleh Lansia. Pengolahan 
tanaman tomat sangat mudah, bisa dikonsumsi dalam 
bentuk jus buah, sambal maupun untuk dimakan secara 
langsung, sehingga dengan begitu lansia dapat dengan 
mudah untuk mengkonsumsi buah tomat.

2. Alpukat (Persea americana)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
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Sub kelas : Magnoliidae
Ordo  : Laurales
Famili  : Lauraceae
Genus  : Persea
Spesies  : Persea americana P. Mill.

Potensi pohon alpukat cukup banyak dan dikenal luas 
di masyarakat sejak zaman dahulu. Menggunakan daun 
alpukat sebagai bahan obat tradisional sering dilakukan 
untuk pengobatan alternatif khususnya sebagai penganti 
antihipertensi yang relatif mahal dan penggunaannya 
dapat digunakan untuk seumur hidup (Margowati et al., 
2016).

Daun alpukat secara empiris dipercayai sebagai 
diuretik yaitu menambah volume urin yang dihasilkan 
saat urinasi untuk mengurang tekanan darah. Kandungan 
kimia daun alpukat antara lain: Saponin, tanin, pholabatin, 
lavanoid, alkaloid dan polisakarida.

Flavonoid yang terkandung pada daun alpukat 
memiliki fungsi untuk menurunkan tekanan darah 
(Margowati, et al., 2016).

Mekanisme kerja dari lavonoid untuk melancarkan 
peredaran darah dan mencegah terjadinya penyumbatan 
pada pembuluh darah, sehingga darah dapat megalir 
normal. Flavonoid juga dapat mengurangi kandungan 
kolestrol serta mengurangi penimbunan lemak pada 
dinding pembuluh darah.

Penggunaan eksrak daun alpukat dapat digunakan 
untuk hipertensi dengan cara direbus, daun alpukat yang 
diambil untuk diperlukan dalam pembuatan rebusan 
sebanyak 5 lembar, direbus dengan 3 gelas air hingga 
tinggal 2 gelas. Rebusan atau ekstrak daun alpukat 
dikonsumsi dua kali sehari (pagi dan sore) sebanyak 1 
gelas rebusan sekali minum. Rebusan daun alpukat dapat 
menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi 
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kurang lebih dalam waktu 1 minggu (Margowati, et al., 
2016).

Rebusan atau ekstrak dari daun alpukat ini memiliki 
peran penting dalam menurunkan hipertensi selain itu, 
jika tekanan darah terkontrol maka upaya pencegahan 
terjadinya penyakit stroke dengan mengkonsumsi bahan 
pangan nabati yang berasal dari tanaman alpukat ini akan 
memberikan respon yang baik bagi orang yang telah 
berumur lansia. 

3. Pisang (Musa paradisiaca)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Liliopsida
Sub kelas : Commelinidae
Ordo  : Zingiberales
Famili  : Musaceae
Genus  : Musa
Spesies  : Musa paradisiaca

Di Indonesia, pisang merupakan buah yang mudah 
ditemukan. Rasanya yang enak, harganya yang murah, 
mudah dijangkau, dan memiliki banyak sekali manfaat 
untuk kesehatan membuat pisang menjadi salah satu 
buah yang banyak digemari oleh semua kalangan, meski 
semua orang tidak menyadari khasiat dari buah pisang 
yang salah satunya yaitu untuk menurunkan tekanan 
darah.

Dengan latar belakang tersebut maka dilakukanlah 
sebuah penelitian untuk mengetahui seberapa pengaruh 
yang terjadi saat mengkonsumsi pisang terhadap turunnya 
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tekanan darah bagi seseorang yang telah menderita 
hipetensi.

Berdasarkan penelitian yang didapatkan bahwa 
terapi diet pisang secara bermakna dapat menurunkan 
tekanan darah sistolik dan diastolik pada seseorang yang 
mengalami hipertensi (Tangkilisan et al., 2013).

Keterkaitannya dengan mencegah timbulnya 
serangan stroke, pisang ini memiliki khasiat untuk 
menurunkan tekanan darah, sehingga tekanan darah 
akan normal dan dengan demikian akan meminimalisir 
terjadinya serangan atau penyakit stroke. Terutama pisang 
ini sangat mudah untuk dikonsumsi oleh lansia. Sehingga 
dengan mengkonsumsi pisang ini dapat mencegah 
terjadinya stroke, khususnya pada lansia.

4. Apel (Pyrus malus)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Rosidae
Ordo  : Rosales
Famili  : Rosaceae
Genus  : Pyrus
Spesies  : Pyrus malus L.

Apel mengandung vitamin, mineral dan kaya akan 
serat yang berkhasiat untuk menggelontorkan plak 
kolestrol yang menempel di pembuluh darah dan zat 
Flavanoid yang terkandung di dalam Apel ini lah yang 
berfungsi untuk menurunkan kolestrol (Antoni et al., 
2013).
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Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar kolesterol darah 

puasa sebelum dan sesudah konsumsi jus apel didapatkan bahwa 

setelah diberikan jus apel terdapat penurunan rerata kadar 

kolesterol darah. Komponen penting pada buah apel adalah 

pektin 24% (0,7gr). Selain pektin tiap dalam 100 gram buah apel 

adalah 58 kkal energy; 4 g lemak; 3 g protein; 14,9 karbohidrat; 

900 IU VIT A; 7 mg tiamin; 3 mg ribolamin; 2 mg niacin; 5 
mg VIT C; 0,04 mg vit B1; 0,04 mg vit B2; 6 mg kalsium; 3 mg 

zat besi; 10 mg fosfor; clan 130 mg kalium (potasium). Apel 

juga memiliki karoten sebagai vitamin A dan antioksidan tinggi 

(Antoni, et al., 2013). 
Pemberian jus apel dosis 1x 100gram dan 100 ml 

air mineral, dapat menurunkan kolesterol darah pada 
pasien hipertensi dan pengaturan diet pada penderita 
hiperkolesterol harus dapat mengurangi asupan makanan 
yang dapat meningkatkan kolesterol dalam darah. 
Sehingga demikian dapat mencegah resiko timbulnya 
serangan stroke.

5. Buncis (Phaseolus vulgaris)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Rosidae
Ordo  : Fabales
Famili  : Fabaceae
Genus  : Phaseolus
Spesies  : Phaseolus vulgaris L.
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Gambar buncis

(httpswww.google.co.idsearchdcr=0&biw=1366&bih=654&tbm
=isch&sa=1&ei=9rAjWs3_OcfGvgTD1Z3YBw&q=gambar+buncis+h
d&oq=gambar+buncis+hd&gs_l=psy-ab.3...4564.9332.0.9725.11.10.0.

1.1.0.168.1397.2j8.10.0....0...1c.1.64.psy-ab)

Buncis di dalamnya mengandung alkaloid, arginin, 
lavonoida, saponin, triterpenoidea, asam amino, asparagin 
beta sitosterol, stigmasterin, trigonelin, kholina, tanin, 
fasin (toksalbumin), zat pati, vitamin dan mineral. Buah 
buncis juga rendah lemak, mengandung protein dan kaya 
akan serat. Adapun daun dan batang buncis mengandung 
saponin, polifenol, dan lavonoida (Indrawati et al., 2016).

Berdasarkan penggunaan secara empiris, bunscis 
sering digunakan untuk terapi kencing manis, pelancar 
ASI dan peluruh air seni. Berdasarkan uji klinik pemberian 
ekstrak buncis disertai diet tinggi kalori selama 30 hari 
terbukti dapat menurunkan berat badan, dan lemak 
tubuh yang dibandingkan dengan relawan yang hanya 
mendapatkan diet tinggi karbohidrat saja. 

Adapun hasil penelitian pada hewan coba 
menunjukkan ekstrak buncis dapat menurunkan kadar 
gula darah dan kolestrol serta mempunyai efek sebagai 
antioksidan pada tikus yang mengalami diabetes buatan 
(Indrawati et al., 2016).

Keterkaitannya dengan mecegah terjadinya serangan 
pada stroke, buncis ini dapat menurunkan kadar gula darah 
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dan kolestrol sehingga jika dengan teratur mengkonsumsi 
buncis dalam berbagai olahan makanan yang tidak 
menghilangkan nilai gizinya, buncis dapat mencegah 
timbulnya penyakit stroke. Meski telah berusia lanjut tetap 
mempertahankan pola hidup sehat dengan makanan sehat.

6. Jambu Biji (Psidium guajava)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta 
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Rosidae
Ordo  : Myrtales
Famili  : Myrtaceae
Genus  : Psidium
Spesies  : Psidium guajava L.

Gambar Jambu Merah
(https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=1366&bih=654

&tbm=isch&sa=1&ei=9rAjWs3_OcfGvgTD1Z3YBw&q=gambar+jam
bu+biji&oq=gambar+jambu+&gs_l=psy-ab.1.1.0l10.1683.4781.0.6830.
13.13.0.0.0.0.111.1113.5j6.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.11.1104...0i67k1.0.

s58VzT94oxc#imgrc=-oncsy5DcmB7GM: )
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Buah jambu biji kaya akan kandungan serat, 
khususnya pektin (serat larut air). Salah satu alternatif 
yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar kolestrol 
dalam darah jangka panjang adalah dengan penggunaan 
bahan alami yaitu dengan menggunakan jambu biji.

Jambu biji diketahui mempunyai kandungan vitamin 
C dan beta karoten sehingga dapat berkhasiat sebagai 
antioksidan dapat menghambat oksidasi LDL sehingga 
kadar LDL dalam darah turun (Astawan, 2013). Sehingga 
dapat mencegah terjadinya aterosklerosis dan dapat pula 
mencegah terjadinya serangan stroke dan penyakit stroke.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan 
pemberian terapi jus buah jambu biji dosis 650 mg/kg 
BB dalam bentuk sediaan 200 ml, 3 kali sehari, 30 menit 
sebelum makan selama 30 hari dapat digunakan untuk 
penurunan LDL pada penderita dislipidemia (Astawan, 
2013).

7. Bawang Putih (Allium sativum)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Liliopsida
Sub kelas : Liliidae
Ordo  : Liliales
Famili  : Liliaceae
Genus  : Allium
Spesies  : Allium sativum L
Bawang putih merupakan salah satu bumbu masak 

yang terkenal di dunia. Tanaman ini tumbuh tegak 30-
75 cm berumpun, mempunyai batang yang terbentuk 
dari pelepah-pelepah daun. Daun pipih dan memanjang. 
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Umbi bawang putih terdiri atas sejumlah anak bawang 
(siung), setiap siung terbungkus kulit tipis berwarna putih 
(Indrawati et al., 2016).

Kandungan utama bawang putih adalah senyawa 
sulfur, alliin, gama glutamilsistein, allicin dan ajoene. 
Bawang putih juga mengandung sativine, sisnitrin, 
selenium, scordinin, nicotinic acid, fosfor, kalsium dan 
besi.

Secara empiris bawang putih sering digunakan untuk 
terapi hipertensi, asma, batuk, masuk angin, sembelit, 
abses, gigitan serangga, cacingan, dan luka. Berdasarkan 
uji klinik pada manusia, bawang putih berkhasiat untuk 
mencegah aterosklerosis yang terkait usia, hipertensi 
ringan. Selain itu bawang putih juga berkhasiat sebagai 
terapi tambahan untuk penyakit hiperlipidemia (Indrawati 
et al., 2016).

8. Mentimun (Cucumis sativus)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Dilleniidae
Ordo  : Violales
Famili  : Cucurbitaceae
Genus  : Cucumis
Spesies  : Cucumis sativus L
Berdasarkan pengamatan secara morfologi, secara 

pribadi, tanaman mentimun tumbuh dengan merambat, 
mempunyai sulur dahan bentuk spiral yang keluar di 
sisi tangkai daun. Batang basah, berambut kasar, panjang 
mencapai 0,5  2,5 m. Daun satu dengan letak berseling, 
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bertangkai panjang, dengan bentuk oval lebar bertaju 3 
 7, dengan pangkal berbentuk jantung, ujung runcing, 
tepi bergerigi. Panjang daun 7 - 18 cm, lebar 7  15 cm, 
warnanya hijau. Bunga pada mentimun berwarna putih 
kekuningan, bentuk seperti terompet. Buah bulat panjang, 
tumbuh bergantung, warnanya hijau berlilin putih, setelah 
tua warnanya kuning kotor, panjang 10  30 cm, bagian 
pangkal berbintil, banyak mengandung cairan. Bijinya 
banyak, bentuknya lonjong, meruncing pipih, warnanya 
putih kotor.

Kandungan biji pada mentimun mengandung 
minyak dan karoten, sedangkan daun mentimun 
mengandung kukurbitasin-C dan juga stigmasterol. 
Buahnya mengandung saponin, enzim, pencernaan, 
glutathione, protein, lemak, karbohidrat, vitamin B dan  C 
(Indrawati et al., 2016).

Secara empiris buah mentimun digunakan untuk 
penderita hipertensi, sariawan, demam, jerawat dan 
pembersih wajah. Selain itu biji mentimun dapat 
digunakan untuk mengobati cacingan.

Mengkonsumsi buah mentimun dapat menurunkan 
tekanan darah tinggi (hipertensi), sehingga jika dengan 
tekanan darah yang normal dapat mencegah timbulnya 
serangan stroke atau penyakit stroke.

9. Seledri (Apium graveolens)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber: Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Rosidae
Ordo  : Apiales
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Famili  : Apiaceae
Genus  : Apium
Spesies  : Apium graveolens L.
Zat aktif yang terdapat pada daun seledri antara lain 

apiin, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B, dan C. Adapun 
biji seledri mengandung minyak asiri, lavonoid, kumarin, 
dan asam linoleat. Saat ini tengah dikembangkan senyawa 
kimia potassium 2-(1-hydroxypentyl)- benzoate (dl-PHPB) 
untuk terapi stroke iskemik. Zat aktif dl-NBP merupakan 
salah satu komponen yang terdapat pada biji seledri. Hasil 
penelitian telah menunjukkan dl-NBP mempunyai efek yang 
menjanjikan untuk terapi stroke iskemik, seperti memperbaiki 
sirkulasi mikro aliran darah pada otak tikus, mencegah 
kerusakan oksidatif akibat iskemik (Indrawati et al., 2016).

Gambar seledri

Khasiat seledri secara empiris sering digunakan 
untuk antispasme, diuretik, melancarkan asi, pencahar 
dan juga dapat untuk mengatasi hipertensi sehingga 
seledri ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pangan 
nabati untuk mencegah terjadinya serangan stroke atau 
penyakit stroke.

10. Baru Cina (Artemisis vulgaris)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber: Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
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Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Asteridae
Ordo  : Asterales
Famili  : Asteraceae
Genus  : Artemisia
Spesies  : Artemisia vulgaris L.
Tanaman Baru cina ini kaya dengan berbagai 

kandungann kimia seperti minyak menguap, alpha amirin, 
fenenol, dehhydromatricaria ester, cinole, terpinen-4, 
1-beta caryophylene dan 1-quebrachitol. Akar dan batang 
pada Baru Cina mengandung inulin yang terdiri dari 
artemose. Adapun cabang kecilnya mengandung oxytocin, 
yomogi alkohol dan ridentin (Mahendra et al., 2005).

Dari berbagai literatur disebutkan bahwa efek 
farmatologi dari Baru Cina diantaranya memiliki sifat 
yang dingin, menghilangkan rasa sakit (analgesik), 
menghentikan perdarahan (hemostatik), melancarkan 
peredaran darah, mencegah keguguran, dan mengatur 
menstruasi. Dalam farmakologi Cina, Baru Cinya ini 
disebut tumbuhan yang memiliki rasa pahit, pedas dan 
hangat. (Mahendra et al., 2005).

Keterkaitannya dalam pengobatan stroke, herbal 
tanaman ini dipakai untuk memperbaiki sistem peredaran 
darah secara menyeluruh sehingga dapat mencegah dan 
memperbaiki sumbatan-sumbatan yang kemungkinan 
ada pada pembuluh darah.

11. Murbei (Morus alba)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
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Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Dilleniidae
Ordo  : Urticales
Famili  : Moraceae
Genus  : Morus
Spesies  : Morus alba L.

Buah Murbey
(https://www.google.co.id/search?q=gambar+murbei+HD
&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihs_

Kdqu3XAhXDpI8KHXt2AP4Q_AUICigB&biw=1366&bih=654#imgrc

=a4gItFRjI-8Vs)

Tanaman murbei cukup populer karena dauunya 
merupakan pakan ulat sutra. Daun Murbei telah 
mengandung ekdisteron, inokosteron, lupeol, beta-
sitosterol, rutin, morasetin, isokuersetin, skopoletin, 
skopolin, adenin, butylamine, acetone, trigonelline, choline, 
seng, asam amino, tembaga, vitamin (A, B1, C dan Karoten), 
asam klorogenik, itostrogen asam fumarat, asam folat, 
mioinositol asam formiltetrahidroilik. Sementara untuk 
buah Murbei sendiri mengandung cyanidin, isoquercetin, 
sakarida, asam linoleat, asam stearat, asam oleat dan 
vitamin (karoten, B1, B2, dan C) (Indrawati et al., 2016).

Daun Murbei sering digunakan untuk mengatasi 
demam, batuk, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, nyeri 
gigi, rematik, darah tinggi, kencing manis, kaki gajah, 
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sakit kulit, bisul, radang mata merah, hiperkolesterolemia, 
melancarkan ASI, serta gangguan cerna. Adapun buahnya 
yang sering digunakan untuk mengatasi hipertensi, jantung 
berdebar, kencing manis, susah tidur, batuk berdahak, sakit 
kuning, nyeri otot serta rematik (Indrawati, et al., 2016).

Mengkonsumsi Buah Murbei secara langsung 
maupun dalam bentuk olahan makanan yang lainnya 
dapat mengatasi hipertensi, sehingga dapat pula menjadi 
salah satu cara untuk mencegah terjadinya stroke, 
khususnya pada lansia.

12. Jati Belanda (Guazuma tomentosa)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Dilleniidae
Ordo  : Malvales
Famili  : Sterculiaceae
Genus  : Guazuma
Spesies  : Guazuma tomentosa Kunth.
Kandungan yang terdapat pada tanaman Jati belanda 

ini antara lain: Dalam kulitnya mengandung Asam 
damar dan zat samak. Dalam daun, buah dan bijinya 
mengandung zat pahit, glikose, minyak lemak, treterpen/
sterol, alkaloid, karotenoid, lafonoid, tanin, karbohidrat 
dan saponin (Mahendra et al., 2005)
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( http://www.jatibelanda.com/jati-belanda-jati-

londa-jatos-landi/ )

Efek farmakologi dari bagian tanaman jati belanda 
yaitu:

- Biji: untuk menghentikan diare, pelangsing, obat 
penyembelit, perut kembung, sesak, sakit perut,

- Kulit dalam: astringen, diaforetik serta elephantiasis
- Buah: melarutkan lendir (obat batuk), perut kembung.
- Daun: pelangsing tubuh.

Dalam keterkaitannya dengan pengobatan stroke, 
penggunaan tanaman Jati Belanda sebagai penurun 
kadar kolesterol dan pencegah terjadinya penumpukan 
kolesterol yang terdapat di dalam pembuluh darah 
(Mahendra et al., 2005)

 Timbunan kolesterol dalam darah yang menyumbat 
pembuluh darah dapat menjadi salah satu penyebab 
stroke, oleh karena itu, penggunaan jati belanda dalam 
pencegahan stroke merupakan satu mata rantai yang 
tidak dapat dipisahkan.
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13. Pare (Momordica charantina)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Dilleniidae
Ordo  : Violales
Famili  : Cucurbitaceae
Genus  : Momordica
Spesies  : Momordica charantina L
Buah pare mengandung resin, saponin glikosid, 

vitamin A, B dan C alkaloid, hydroxytryptamine. Biji 
pare juga mengandung resin, saponin glikosid, alkaloid, 
alfa-momorcharin dan beta-momcharin. Adapun daun 
pare memiliki kandungan momordisina, momordina, 
karantina, resin, asam rikosanik, asam resinat, saponin, 
vitamin A, dan C serta minyak lemak yang terdiri 
dari asam oleat, asam linoleat, asam stearat dan lemak 
oleostearat (Indrawati et al., 2016).

Buah Pare
(Sumber: http://www.erabaru.net/2017/03/27/apakah-anda-tahu-

manfaat-dari-pare/
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Masyarakat di Indonesia telah menggunakan daun 
tanaman pare untuk meningkatkan nafsu makan, sakit 
kuning, pencahar, dan cacingan. Adapun buahnya sering 
digunakan untuk mengobati nyeri lambung, antiradang, 
rematik, gatal-gatal, dan sakit kuning. 

Sejumlah penelitian pada hewan coba menunjukkan 
buah pare dapat menurunkan kadara gula darah baik 
pada tikus normal atau tikus diabetes. Buah pare juga 
dapat menurunkan jumlah spermatozoa sehingga dapat 
digunakan sebagai kontrasepsi bagi pria (Indrawati et al., 
2016). 

14. Brotowali (Tinospora crispa)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Magnoliidae
Ordo  : Ranunculales
Famili  : Menispermaceae
Genus  : Tinospora
Spesies  : Tinospora crispa (L.) Hook F & T.
Brotowali mengandung alkaloid, damar lunak, pati, 

glikosida pikoretosid, zat pahit pikroretin, harsa, berberin 
dan plamatin. Akarnya mengandung alkaloid berberin 
dan kolumbin.
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Brotowali
(https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=1366&bih=654&tbm=
isch&sa=1&ei=4LcjWoi2O8HwvATd2bnIAw&q=gambar+brotowali+
hd&oq=gambar+brotowali+hd&gs_l=psy-ab.3...17327.25040.0.25998.5.
5.0.0.0.0.105.455.4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.xVn2SnCjUzg#img

rc=DocGltOG_BAmhM:)

Tanaman ini secara empiris sering digunakan untuk 
kencing manis, sakit kuning, sakit pinggalng, diare, 
cacingan, malaria dan penyembuhan luka. Penelitian pada 
hewan percobaan menunjukkan bahwa brotowali dapat 
menurunkan kadar gula darah (Indrawati et al., 2016).

15. Ciplukan (Phusalis angulata)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Asteridae
Ordo  : Solanales
Famili  : Solanaceae
Genus  : Physalis
Spesies  : Phusalis angulata L.
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Ciplukan
(httpswww.google.co.idsearchdcr=0&biw=1366&bih=654&tbm=isch&
sa=1&ei=pK8jWui1C4fwvATYl4mABg&q=gambar+ciplukan+hd&oq
=gambar+ciplukan+hd&gs_l=psy-ab.3...2568.8061.0.8893.17.17.0.0.0.0.

465.2428.0j7j4j0j1.12.0....0...1c.)

Buah ciplukan mengandung asam sitru, isalin, asam 
malat, alkaloid, tanin, kriptoxantin, vitamin C dan gula. 
Tanaman ini digunakan untuk kencing manis, sakit paru-
paru dan penyembuhan luka (Indrawati et al., 2016).

16. Konfrey (Symphytum oficinale)
Klasiikasi Ilmiah

Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Asteridae
Ordo  : Lamiales
Famili  : Boraginaceae
Genus  : Symphytum
Spesies  : Symphytum oficinale L.
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Tanaman ini mirip dengan sawi yang dikenal juga 
dengan kompri, gompri atau kompering.

Daun konfrey mengandung alkaloida, saponin 
lafonoida dan polifenol.dari berbagai literatr disebutkan 
bahwa efek farmakologi yang dimiliki tanaman konfrey ini 
di antaranya yaitu: hipoglikemik, hiptensif, melancarkan 
peredaran darah, dan mengurangi jumlah kolestrol 
antibakteri(Mahendra et al., 2005)

Dalam kaitannya pengobatan stroke, tanaman ini 
dipakai sebagai terapi pendukung yang berperan dalam 
mengontrol kadar kolestrol dalam darah, memperbaiki 
sirkulasi darah dan menstabilkan tekanan darah.

17. Daun Salam (Syzygium plyanthum)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Rosidae
Ordo  : Myrtales
Famili  : Myrtaceae
Genus   : Syzygium
Spesies: Syzygium polyanthum Wigh Walp.
Daun salam mengandung minyak asiri (sitral, 

eugenol), tanin dan lavonoid (Indrawati et al., 2016).
Daun salam ini biasanya digunakan untuk berbagai 

pengobatan antara lain; hiperkolestrol, kencing manis, 
hipertensi, radang lambung, dan diare. Sejumlah penelitian 
menunjukkan minyak asiri daum salam mampu menghambat 
pertumbuhan kuman E coli, Vibro cholera dan Salmonella 
sp. Selain itu, ekstrak daun salam juga mampu menurunkan 
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kadar gula darah pada tikus diabetes melitus yang tidak 
tergantung pada insulin (DMTITI) (Indrawati et al., 2016).

18. Mengkudu (Morinda citrifolia)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Asteridae
Ordo  : Rubiales
Famili  : Rubiaceae
Genus  : Morinda
Spesies  : Morinda citrifolia L. 

Buah mengkudu atau Morinda citrifolia ini telah 
digunakan oleh penduduk Polinesia dan Kepulauan 
Caribian dalam mengobati berbagai penyakit dan untuk 
menyehatkan badan (Fenita et al., 2008).

Begitu juga di Indonesia, buah mengkudu sudah sejak 
lama dikenal dan digunakan dalam berbagai keperluan. 

Akar mengkudu mengandung senyawa antrakuinon, 
berfungsi sebagai antibakteri. Jenis bakteri yang dapat 
dihambat seperti pada:

- Pseudomonas aeruginosa
- Proteus morganii
- Staphylococcus aureus
- Bacilus subtilis, 
- Escherichia coli
- Salmonella sp 
- Shigella sp
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Buah Mengkudu

Karena kandungan antrakuinon, mengkudu (Morinda 
citrifolia L.) dapat digunakan untuk pengobatan infeksi 
kulit, demam, pilek dan berbagai masalah kesehatan yang 
disebabkan oleh bakteri.

Buah mengkudu atau Morinda citrifolia juga memiliki 
efek sebagai antitumor dan antikanker. Efek antitumor 
dan antikankerdiketahui dari hasil penelitian American 
Association for Cancer Research yang mengemukakan 
bahwa endapan lcohol dari buah mengkudu telah 
meningkatkan hingga 75% kehidupan tikus dengan kanker 
Lewis paru dibandingkan dengan tikus control (Sari, 2015).

Menurut Heinicke (dalam Fenita 2008) telah 
menemukan alkaloid di dalam buah mengkudu yang 
diberinya nama xeronine. Selain xeronine buah mengkudu 
juga mengandung proxeronine dan enzitn proxeroninase 
yaitu enzim yang memiliki fungsi mengaktifkan 
proxeronine yang digunakan untuk memproduksi. 
Xeronine ini sangat penting berbeda. Murdiati (dalam 
Fenita et al., 2008) mengatakan, bahwa buah mengkudu 
yang memiliki kemampuan anthelmintik yang 
ditunjukkan oleh senyawa alkaloid dan untharaquinone 
dalam membunuh cacing Haemonchus contortus. Sibuea 
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(dalam Fenita et al., 2008) menyebutkan, bahwa komponen 
aktif lain di dalam buah mengkudu adalah scopoletin dan 
unthuruquinone. Scopoletin berperan untuk mencegah 
penyumbatan pada pembuluh darah, antharaquinone 
mencegah diare karena berfungsi sebagai antimikrobia.

Buah mengkudu sangat efektif dalam menurunkan 
tekanan darah pada pasien hipertensi, karena dalam  buah 
mengkudu terdapat kandungan scopoletin yang berfungsi 
untuk memperlebar saluran pembuluh darah yang 
menyempit dan memperlancar aliran darah (Jamaludin et 
al., 2015).

Mengkudu juga mengandung zat aktif lain 
yaitu xeronine yang berfungsi sebagai diuretik atau 
meningkatkan produksi pada air kencing. Sehingga 
buah mengkudu juga sangat efektif dalam menurunkan 
tekanan darah. Selain itu diit rendah garam dan tinggi 
serat juga sebagai faktor pendukung dalam pengontrolan 
tekanan darah sehingga pada pasien hipertensi harus 
tetap memperhatikan kebiasaan pola hidup sehari hari.

19. Daun Sendok (Plantago major)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Asteridae
Ordo  : Plantaginales
Famili  : Plantaginaceae
Genus  : Plantago
Spesies  : Plantago major  L.



163

Daun sendok tumbuh liar di hutan, ladang atau 
tanah terbuka dengan udara yang lembap. Tanaman Daun 
sendok ini mengandung plantagin, aukubin, asam ursolik, 
ß-sitosterol, n-hentriakontan dan plantagluside yang terdiri 
dari methyl D-galakturonat, D-galaktosa, L-arabinosa, dan 
L-rhammosa. Selain itu juga mengandung tanin, kalium, 
vitamin (B1, C, A). Biji daun sendok mengandung asam 
planterolik, plantasan, protein, musilago, aucubin, asam 
suksinat, adenin, cholin, katalpol, syiringin, asam lemak 
(palmitat, stearat, arakidat, oleat, linoleat, dan linolenat), serta 
lavanone glycoside. Adapun bagian akar pada tanaman daun 
sendok  mengandung naphazolin (Indrawati et al., 2016).

Manfaat tanaman daun sendok, menyembuhkan infeksi 
saluran kencing, batu empedu, batu ginjal, demam, inluenza, 
diare, disentri, nyeri lambung, radang mata merah, kencing 
manis, cacingan, gigitan serangga, hepatitis, gangguan 
pencernaan, hipertensi serta rematik gout. Penelitian 
laboratorium menunjukkan daun sendok dapat mengobati 
radang pada lambung hewan coba, melarutkan batu ginjal, 
efek antibakteri, serta antikanker (Indrawati et al., 2016).

20. Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Rosidae
Ordo  : Mirtales
Famili  : Thymelaeceae
Genus  : Phaleria
Spesies  : Phaleria macrocarpa  (Scheff) Boerl.
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Buah mahkota dewa Phaleria Papuana merupakan 
salah satu sumber lavonoid yang memiliki potensi untuk 
menurunkan kadar kolesterol plasma. Diketahui pula 
bahwa buah ini kaya kandungan kimia lainnya seperti 
alkaloid, saponin, polifenol, tanin dan minyak atsiri. 
Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa buah ini 
telah dikonsumsi untuk mengatasi darah tinggi, sebagai 
penambah stamina dan lainnya (Rachmawati, 2013).

Peran antioksidan (lavonoid) yaitu menghambat 
reaksi berantai oksidasi LDL dengan menangkap 
radikal peroksida (LOO0) dan radikal bebas oksi (LO0) 
(Rachmawati, 2013).

Buah Mahkota dewa dapat mengatasi kadar kolestrol 
sehingga buah mahkota dewa pula dapat dikonsumsi 
untuk mencegah timbulnya serangan stroke atau penyakit 
stroke.

21. Sambiloto (Andrographis paniculata)
Klasiikasi Ilmiah
Sumber: Plantamor
Kingdom: Plantae
Subkingdom: Tracheobionta
Super divisi: Spermatophyta
Divisi: Magnoliophyta
Kelas: Magnoliopsida
Sub kelas: Asteridae
Ordo: Scrophulariales
Famili: Acanthaceae
Genus: Andrographis
Spesies: Andrographis paniculata Nees.

Sambiloto atau yang dikenal dengan nama ilmiah 
Andrographis paniculata adalah tanaman herbal alami 
yang biasa digunakan oleh manusia untuk kesehatan. 
Sambiloto menurut Prapanza dan Marianto (2003), 
merupakan tanaman yang berguna bagi kesehatan dan 
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dapat meningkatkan nafsu makan ayam broiler melalui 
salah satu zat yang dikandungnya. Sambiloto memilki zat 
aktif andrograph

Daun Sambiloto

(https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=1366&bih=65

4&tbm=isch&sa=1&ei=4LcjWoi2O8HwvATd2bnIAw&q=gambar+sa

mbiloto+hd&oq=gambar+sambiloto+hd&gs_l=psy-ab.3...1360.7821.0

.8180.23.22.0.0.0.0.241.2806.0j16j2.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.14.2117...

0j0i13k1j0i8i13i30k1j0i8i30k1j0i67k1j0i30k1.0.JCYXZHTKepg#imgrc=

gt4_XZ4CttmUWM )

Daun sambiloto mengandung lakton, lavonoid, 
alkane, keton, aldehid, mineral (kalium, kalsium, 
natrium), asam kersik dan damar. Akar mengandung 
lavonod dalam jumlah banyak berupa polimetoksilavon, 
andrograin, panikulin, mno-0-metilwithin dan apigenin-7, 
4-dimetileter (Indrawati et al., 2016).

Sambiloto dugunakan untuk terapi hipertensi, 
antiabkteri, antidang, sakit kuning, penurun demam, 
dan pereda nyeri. Sejumlah penelitian pada hewan coba 
menunjukkan sambiloto berkhasiat sebagai pelindung 
sel hati (hepatoprotekstor), efek, antibakteri, antiradang, 
merangsang daya serang sel darah putih terhadap kuman, 
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menurunkan demam, serta mempunyai efek muskarinik 
pada pembuluh darah, yakni menyebabkan otot pada 
dinding pembuluh darah mengalami relaksasi sehingga 
dapat menurunkan tekanan darah (Indrawati et al., 2016).

22. Kedelai (Glycine max)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Rosidae
Ordo  : Fabales
Famili  : Fabaceae
Genus  : Glycine
Spesies  : Glycine max (L.) Merr.

Kacang kedelai terkenal di Indonesia sebagai bahan 
baku tempe, tahu, kecap, serta susu.

Kedelai memang lebih dikenal sebagai makanan dari 
pada sebagai obat. Namun, melihat kandungannya yang 
kaya akan gizi dan zat aktif maka kedelai dapat digunakan 
sebagai obat, khususnya untuk penyakit-penyakit terkait 
pola makan seperti hiperkolestrol dan diabetes. Sejumlah 
penelitian telah  menunjukkan bahwa kedelai dapat 
menurunkan kadar kolestrol (Indrawati et al., 2016)..

Dalam setiap 100 gram kedelai mengandung 34,9 
gram protein, 331 kal kalori, 18,1 gram lemak, 34,8 gram 
hidrat arang, 227 mg kalsium, 589 mg fosfor, 8 mg besi, 110 
SI vitamin A, 1,07 mg vitamin B1. Selain itu kedelai juga 
mengandung saponin, tanin lavonoida, dan itoestrogen 
(Indrawati et al., 2016).
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23. Temulawak (Curcuma xanthorriza)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Liliopsida
Sub kelas : Commelinidae
Ordo  : Zingiberales
Famili  : Zingiberaceae
Genus  : Curcuma
Spesies  : Curcuma xanthorriza Raxb.
Rimpang temulawak mengandung zat tepung, 

serta kurkuminoid yang mengandung kurkumin, 
minyak atsiri monodesnetoksikurkumin,  dan juga  ada  
bidesmetoksikurkumin.

Temulawak

Temulawak telah lama digunakan dalam pengobatan 
tradisional di Indonesia untuk meningkatkan nafsu 
makan, antikolesterol, antihepatitis, antiradang, 
antirematik, pelancar ASI, serta pereda nyeri. Uji klinik 
pada manusia temulawak dapat mengatasi radang pada 
lambung (maag), sedangkan penelitian pada hewan uji 
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coba menunjukkan efek pada antiradang, menurunkan 
kadar kolesterol dan sebagai hepatoprotektor (Indrawati, 
et al., 2016).

24. Jinten Hitam (Nigella sativa)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Magnoliidae
Ordo  : Ranunculales
Famili  : Ranunculaceae
Genus  : Nigella
Spesies  : Nigella sativa L.
Tumbuhan jintan hitam banyak tumbuh liar di 

tanah yang kering dan banyak mendapat sinar matahari. 
Tumbuhan rempah yang berwarna ungu kebiruan atau 
putih ini berbentuk butiran biji berwarna hitam. Daunnya 
runcing, bercabang dan bergaris.

Kandungan jintan hitam terdiri dari minyak atsiri, 
minyak lemak, d-limonena, simena, glukosida, saponin, 
zat pahit, jigelin, nigelon dan timokinon. Beberapa sumber 
lain menyebutkan bahwa dalam setiap 100 g jintan hitam 
mengandung nutrisi, minyak esensial dan asam lemak.

Dalam memanfaatkan khasiat dari jintan hitam, 
bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama pengobatan 
luar dengan menghaluskan bijinya. Bubuk jintan diisap 
melalui hidung atau dicampur dengan ramuan lain lalu 
ditempelkan pada bagian yang sakit. Kedua, dengan 
merebus biji atau bubuk jintan hitam dan sicampur bahan 
lain lalu diminum.
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Jintan hitam untuk penyembuhan stroke, jintan hitam 
dapat menekan resiko serangan stroke degan mencegah 
cidera otak yang disebabkan oleh penyumbatan dinding 
pembuluh darah.

Hossein Hosseinzadeh, peneliti dari Pusat Riset 
Farmasi, Universitas Mashhad, Iran, menunjukkan hewan 
uji yang asupan 10mg/kg bobot tubuh timokuinon  bahan 
aktif jintan hitam  dan 0,384 mg/kg bobot tubuh minyak 
jintan hitam dapat menurunkan kadar MDA pada jaringan 
hippocampus otak hewan uji dari 297 nanomol/g menjadi 
66,9 dan 153,5. Dari penelitian ini diambil kesimpulan 
jintan hitam dapat menurunkan resiko serangan stroke 
karena mampu menurunkan tumpukan asam lemak tak 
jenuh penyebab stroke.

25. Teh (Camellia sinensis)

Klasiikasi Ilmiah
Sumber  : Plantamor
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Magnoliopsida
Sub kelas : Dilleniidae
Ordo  : Theales
Famili  : Theaceae
Genus  : Camellia
Spesies  : Camellia sinensis (L.) O. K.
Daun teh mengandung kafein, theobromin, theoilin, 

tanin, xathine, adenine, minyak asri, kuersetin dan natural 
luoride. Tanin mengandung zat epigallocatechin galat 
yang bersifat antioksidan. Setiap 100 gram daun teh 
mengandung 17 kkal, air 75-80%, plofenol 25%, protein 
20%, karbohidrat 4%, kafein 2,5-4,5%, serat 27% dan pektin 
6% (Indrawati, et al., 2016).
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 Gambar teh

Daun teh berbau aromatik dan memunyai rasa agak 
pahit. Teh berkhasiat sebagai peluruh kencing, stimulansia 
jantung atau kardiotonik, penyegar badan, sebagai asrigen 
pada saluran cerna sehingga dapat digunakan untuk 
diare, penyubur dan menghitamkan rambut, menurunkan 
kadar kolesterol, kencing manis dan juga mengurangi 
tebentuknya karang gigi. Penelitian laboratorium 
menunjukkan sari seduhan daunteh menurunkan 
kadar kolesterol pada tikus yang hiperkolesterolemia, 
menurunkan kadar gula pada darah. Antioksidan pada 
daun teh dapat mencegah aterosklerosis sehingga dapat 
pula mencegah timbulnya serangan stroke atau penyakit 
strok

HASIL PENELITIAN

A. Pengembangan Tepung Kecambah Kacang 
Komak (lab lab purpureus (l) Sweet ) dan 
Minyak Zaitun (ekstra virgin olive oil)  sebagai 
Formula Diet Stroke, oleh Ariska dan Amareta. 

Telur ayam dan minyak jagung yang digunakan pada 
pembuatan formula diet stroke kurang sesuai karena telur 
ayam mengandung kolesterol tinggi sehinggi kurang baik 
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untuk penderita stroke. Berdasarkan penelitian terbaru 
pemberian minyak jagung pada hewan coba diketahui 
menyebabkan penyumbatan aliran darah. Alternatif bahan 
pangan lokal yang dikembangkan untuk memperbaiki 
kelemahan diet stroke tersebut adalah tepung kecambah 
kacang komak dan minyak zaitun ekstra virgin olive oil. 
Mengetahui pengaruh Tepung Kecambah Kacang Komak 
dan Minyak Zaitun Ekstra Virgin sebagai bahan modiikasi 
Formula Diet Stroke terhadap viskositas, kandungan 
zat gizi, dan nilai energi secara empiris. Penelitian 
eksperimental dengan rancangan percobaan Rancangan 
Acak Lengkap. Penetapan formulasi perbandingan 
Tepung Kecambah Kacang Komak dan Susu Skim Bubuk 
yaitu 5%:95%, 10%:90%, 15%:85%, 20%:80%, 25%:75%, 
30%:70%, 35%:65%, 40%:60%, 45%:55%, 50%:50% dengan 
pengulangan sebanyak 3 kali pada setiap perlakuan. 
Menggunakan uji One Way ANOVAdilanjutkan dengan 
uji Beda Nyata Jujur atau uji Kruskal Wallis dilanjutkan 
dengan uji Mann-whitney jika data berdistribusi tidak 
normal. Formulasi perbandingan tepung kecambah 
kacang komak dan susu skim bubuk tiap taraf perlakuan 
berpengaruh sangat nyata terhadap peningkatan nilai 
viskositas, kandungan zat gizi (karbohidratdan lemak), 
dan nilai energi secara empiris. Semakin tinggi proporsi 
tepung kecambah kacang komak rata-rata kadar 
protein mengalami. Perlakuan terbaik terdapat pada 
perbandingan 5%:95% yaitu 5% tepung kecambah kacang 
komak dan 95% susu skim bubuk karena memiliki nilai 
viskositas,kandungan zat gizi, dan energi yang memenuhi 
syarat yang telah ditetapkan.

Cara pembuatan:
Komposisi bahan formula diet stroke modiikasi 

adalah tepung kecambah kacang komak instan, susu skim 
bubuk, gula pasir halus, susu penuh bubuk, minyak zaitun 
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dan maltodextrin. Alat untuk pembuatan formula diet 
stroke subsitusi tepung kecambah kacang komak antara 
lain: timbangan, sendok, mesin pencampur (mixer), gelas 
ukur, baskom, plastik kedap udara, piring dan gelas saji. 
Pengolahan Formula Diet Stroke Modiikasi dan standar 
dilakukan dengan proses pencampuran semua komposisi 
bahan (mixing)

Berdasarkan komposisi Formula Diet Stroke 
Modiikasi diatas, pengolahan pada tahap pertama 
dimulai dengan menimbang bahan sesuai tabel untuk tiap 
taraf perlakuan, kemudian mencampurkan semua bahan 
dengan komposisi formula Diet Stroke Modiikasi seperti 
tepung kecambah kacang komak dan susu skim dengan 
tiap-tiap prosentase formulasi dan ditambahkan dengan 
bahan penyusun formula yang lain, yaitu susu full cream, 
gula putih, dan minyak zaitun serta menambahkan 
mineral mix secara drip atau bertahap dan sedikit-sedikit 
sesuai dengan perlakuan menggunakan mixer. 

1.Selanjutnya untuk mengetahui viskositas dari 
formula Diet Stroke Modiikasi pada tiap-tiap perlakuan, 
susu formulaDiet Stroke Modiikasi yang telah dicampur 
diencerkan dengan menggunakan air hangat sedikit 
demi sedikit sambil diaduk sampai homogen dan volume 
sampai pada kalori yang terkandung pada masing-masing 
perlakuan. 

2.Pada tiap-tiap formulasi ditempatkan dalam wadah 
yang terpisah dan diberi label

Kesimpulan
Semakin tinggi proporsi tepung kecambah kacang 

komak sebagai bahan penyusun formula diet stroke 
modiikasi maka dapat meningkatkan viskositas, nilai 
energi, nilai zat gizi karbohidrat dan lemak. Sedangkan 
untuk nilai zat gizi protein terjadipenurunan yang 
disebabkan karena kadar protein pada tepung kecambah 
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kacang komak lebih rendah dibandingkan dengan kadar 
protein tepung susu skim. Namun kadar protein formula 
diet stroke modiikasi lebih tinggi dibandingkan kadar 
protein formula diet stroke standar. Formulasi terbaik 
dari produk formula diet stroke modiikasi yaitu taraf 
perlakuan dengan proporsi tepung kecambah kacang 
komak dan susu skim bubuk 5%:95% yang mana nilai 
gizi, energi sesuai dengan syarat formula enteral. Secara 
teoritis, formula diet stroke modiikasi ini diharapkan 
dapat menjadi alternatif sebagai terapi formula enteral 
untuk memenuhi nutrisi pasien stroke terlebih stroke 
yang disebabkan dengan hiperkolesterol, sehingga perlu 
dilakukan uji laboratorium proksimat dan osmolaritas 
untuk mengetahui secara pasti kandungan gizi dan 
osmolaritas dalam formula modiikasi serta dilakukan 
percobaan pengaliran  formula modiikasi ini pada 
penampang pipa karet yang digunakan untuk melakukan 
Naso Gastric Tube (NGT) pada pasien stroke serta uji 
ketahanan bubuk formula diet stroke modiikasi.

KESIMPULAN
Penyakit stroke saat ini masih menjadi penyebab 

kematian ke dua di dunia setelah penyakit jantung 
berdasarkan data dari World Health Organisation (WHO, 
2015). Stroke juga sering menyebabkan kecacatan pada 
penderitanya, seperti gangguan dalam melakukan 
pergerakan sehingga ketidakmampuan melakukan 
aktivitas sehari-hari dan gangguan komunikasi verbal (Sani, 
2011). Stroke atau cerebrovaskular accident adalah hilangnya 
fungsi otak akibat gangguan suplai darah ke bagian otak 
yang disebabkan karena pecahnya pembuluh darah di otak 
(hemoragik) dan adanya sumbatan pada pembuluh darah 
otak (iskemik) (Brunner dan Suddart, 2013). 
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Hemoragik dan iskemik pada pembuluh darah otak 
menyebabkan terganggunya aliran darah ke otak, sehingga 
terjadi hipoksia dan menimbulkan kematian jaringan 
pada otak (Kowalak, 2011).  Melihat dari banyaknya kasus 
stroke yang terjadi dan resiko yang ada berupa kecacatan 
maupun kematian, perawat sebagai bagian dari tenaga 
kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan 
asuhan keperawatan stroke pada klien dan masyarakat. 

Berdasarkan data dari WHO (2015), 6,7 juta orang 
terkena stroke dan 6.700 orang meninggal (11,7%). Data lain 
menyebutkan bahwa di Cina antara bulan Oktober 2012 
sampai dengan Februari 2014 dari 61 rumah sakit terdapat 
2.608 pasien yang terdiagnosa stroke, 2.318 diantaranya 
didiagnosa stroke infark (Xu et al., 2016). Menurut data 
dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2008, 
prevalensi stroke di Indonesia  mencapai 3.689 orang 
(14,3%0), sementara di Jawa Timur terdapat 3.508 orang 
(13,6%0). Prevalensi stroke baik di Indonesia maupun 
di Jawa Timur mengalami peningkatan berdasarkan 
data dari RISKESDAS (2013), menyebutkan prevalensi 
stroke di Indonesia mencapai 5.730 orang (19,1%0) dan 
di Jawa Timur sebesar 4.800 orang (16%0) (Kemenkes, 
2013). Berdasarkan data yang di peroleh dari Ruang Tulip 
RSUD dr. Soeroto Ngawi yang merupakan ruang khusus 
pasien dengan gangguan neurologi dari bulan Januari 
2016 sampai September 2016 terdapat 306 pasien stroke 
(Laporan tahunan RSUD dr. Soeroto Ngawi).

Stroke terjadi dari faktor yang bisa diubah (reversibel) 
dan faktor yang tidak dapat diubah (ireversibel). Faktor 
yang bisa diubah meliputi pola hidup sehari-hari seperti 
kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas, hipertensi 
dan diabetes melitus, sementara yang termasuk dalam 
faktor yang tidak dapat diubah seperti riwayat stroke di 
keluarga, riwayat penyakit jantung, usia, jenis kelamin dan 
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ras (Bilotta, 2011; Rendi dan Margareth, 2012). Faktor-faktor 
tersebut akan menyebabkan sumbatan pada pembuluh 
darah, sehingga otak mengalami hipoksia jaringan 
yang akan berlanjut pada kematian jaringan atau infark 
(Satyanegara et al., 2014; Tanto 2014). Kematian jaringan 
otak ini menimbulkan ketidakefektifan perfusi jaringan 
otak. Dampak yang timbul akibat kematian jaringan 
otak akan menyebabkan penurunan fungsi neurologis. 
Kinerja nervus akan terganggu, seperti pada nervus IX 
(Glosofaringeus) dan nervus X (Vagus), mengakibatkan 
kesulitan menelan sehingga terjadi penurunan nafsu 
makan (anoreksia) pada penderita stroke menyebabkan 
ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. 
Nervus XI (assesoris) kinerjanya juga akan terganggu 
yang mengakibatkan penurunan fungsi motorik dan 
muskuloskeletal berupa terjadinya kelemahan maupun 
kelumpuhan sehingga menyebabkan hambatan mobilitas 
isik (Morton et al., 2011; Nurarif, 2015; Satyanegara et al., 
2014).

Upaya preventif untuk pasien pasca stroke dengan 
memulai gaya hidup sehat, seperti berhenti merokok, 
berhenti minum alkohol, mengontrol gula darah dalam 
batas normal dengan teratur memeriksanya, mengurangi 
konsumsi makanan tinggi kolesterol seperti makanan 
yang digoreng, olahraga secara teratur untuk mencegah 
obesitas dan memperlancar peredaran darah, sehingga 
resiko untuk terkena stroke kembali akan berkurang 
(Padila, 2012). Upaya kuratif secara umum yang di berikan 
untuk pasien stroke adalah dengan pemberian obat-
obatan seperti trombolitik, antihipertensi, vasodilator 
perifer yang berguna untuk melebarkan pembuluh darah, 
antikoagulan diberikan agar tidak terjadi penggumpalan 
atau sumbatan lain yang akan memperparah kondisi yang 
ada (Robinson dan Saputra, 2014). Upaya rehabilitatif  
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dilakukan untuk mengurangi dampak pasca stroke 
dengan dilakukan terapi seperti terapi wicara untuk 
melatih kemampuan bicara, terapi okupasi untuk melatih 
kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan, terapi ambulasi 
dilakukan dengan latihan pergerakan aktif (mandiri) dan 
pasif (dibantu) bertujuan untuk menggerakkan setiap 
sendi agar tidak terjadi kekakuan sendi (Robinson dan 
Saputra 2014; Tanto 2014

LATIHAN SOAL

1. Bagian dari otak besar (area perietooksipitemporal) 
yang berfungsi mengatur kesadaran menafsirkan tulisan 
dan menyebutkan objek terletak pada:

a. Lobus frontalis
b. Lobus parietalis
c. Lobus temporalis
d. Pons 
e. Medula oblongata

2. Lobus oksipitalis berfungsi sebagai:
a. Mendengar
b. Penghidu
c. Melihat
d. Mengontor sistem sauran cerna
e. Mengatur uterus

3. Area yang disuplai oleh arteri serebri anterior meliputi 
a. Medialis  lobus frontalis
b. Area wajah
c. Lengan 
d. Batang tubuh
e. Bagian lobus frontalis

4. Penyebab strok hemoragie adalah:
a. Trombosis
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b. Emboli
c. Hiperkoagulasi
d. Pecahnya pembuluh darah
e. Arterosklerosis 

5. Apabila gejala strok yang ditimbulkan berupa bingung, 
fungsi sensori dan motorik terganggu, inkontinensia, mati 
rasa pada sisi yang terkena (terutama lengan), paralisis 
kaki dan tungkai kolateral yang disertai footdrop (telapak 
kaki lemas menjuntai), perubahan kepribadian (seperti 
afek datar dan kebingungan), dan koordinasi buruk, maka 
kelainan terdapat pada:

a. Arteri serebri anterior
b. Arteri serebri media
c. Arteri serebri posterior
d. Arteri basilaris
e. Arteri karotis interna

6. Zat gizi pada buah apel yang berperan membantu 
meringankan serangan stroke adalah:

a. Kalium
b. Flavonoid
c. Alkaloid 
d. Tanin 
e. Allicin 

7. Zat gizi pada jambu biji merah untuk penderita strok 
adalah:

a. Betakoroten dan vitamin c
b. Arginin
c. Lecitin
d. Glutein
e. Arginin 

8. Zat gizi pada biji seledri yang berfungsi mencegah 
stroke adalah:
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a. Karotenoid
b. Dl-NBP
c. Inulin
d. Cyanidin 
e. Asam damar

9. Jinten hitam dapat menurunkan risiko stroke dengan 
cara:

a. Mengurangi penumpukan lemak jenuh pada 
dinding pembuluh darah

b. Meningkatkan sintesa protein dalam darah
c. Menurunkan ambilan glukosa pada sel
d. Menekan trombus
e. Meningkatkan retensi Natrium

10. Kadungan daun teh yang berfungsi mencegah 
aterosklerosis adalah:

a. Kromium
b. Antioksidan
c. Minyak atsiri
d. Zink
e. Protein 

KUNCI JAWABAN
1 B   6 B 
2 C   7 A 
3 A   8 B 
4 D   9 A
5 A   10 B 
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TUJUAN PEMBELAJARAN
Tujuan Umum:
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang zat gizi pada penyakit HIV/AIDs
Tujuan Khusus:
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang:

1. Anatomi isiologi sistem imun
2. Konsep dasar penyakit HIV/AIDs
3. Zat Gizi untuk penderita HIV/AIDs
4. Hasil penelitian tentang HIV/AIDs

KONSEP ANATOMI FISIOLOGI SISTEM IMUN

A. Anatomi Fisiologi Imunitas

Imunitas adalah resistensi terhadap penyakit 
terutama infeksi. Gabungan sel, molekul dan jaringan 
yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi di sebut 
imun reaksi yang di kordinasi sel-sel molekul-molekul 
dan bahan lainya terhadap mikroba di sebut respons 
imun. Mikroba dapat hidup ekstraseluler melepas enzim 

BAB 4

ZAT GIZI PADA PENYAKIT HIV/AIDS
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dan menggunakan makanan yang banyak mengandung 
gizi yang di perlukannya . Mikroba lain menginfeksi sel 
pejamu. Baik mikroba ekstraseluler maupun intraselular 
dapat menginfeksi subyek lain menimbulkan penyakit 
dan kematian , tetapi banyak juga yang tidak berbahaya 
bahkan berguna untuk pejamu( Karnen, 2012)

1. Anatomi Imun
Menurut Valerie (2007) ada dua kelompok imunitas 

yaitu imunitas genetik yang diberikan oleh DNA dan 
imunitas didapat yang harus dikembangkan atau di 
peroleh secara alamiah atau buatan.

a. Imunitas genetik

Imunitas genetik tidak melibatkan anti bodi dan 
sistem imun, tetapi merupakan hasil rekayasa genetik 
dari kita artinya beberapa pathogen menyebabkan 
penyakit pada spesies pejamu tertentu tetapi tidak 
menimbulkan penyakit pada yang lain anjing dan 
kucing misalnya memiliki imunitas genetic pada virus 
campak yang hanya bersifat pathogen bagi manusia.
virus tanaman hanya mempengaruhi tanaman tidak 
pada manusia karena manusia memiliki imunitas 
genetic terhadap virus tanaman.hal ini bukan karena 
antibody melawan virus tanaman itu , tetapi karena 
rekayasa genetic kita tidak memungkinkan pathogen 
seperti itu berproduksi dalam sel dan jaringan tubuh 
kita. Karena hal ini merupakan cirri khas genetic 
yang di program dalam DNA imunitas genetic selalu 
dapat bertahan sepanjang hayat.

b. Imunitas yang didapat

Imunitas didapat melibatkan peran anti bodi. 
imunitas pasif berarti bahwa anti bodi di bentuk dari 
sumber lain , sedangkan imunitas aktif berarti bahwa 
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seseorang memproduksi antibodinya sendiri. Salah 
satu jenis imunitas didapat alamiah pasif adalah 
teransmisi anti bodi melalui plasenta dari darah 
maternal ke serkulasi janin sehinga untuk sementara 
bayi memiliki imunitas terhadap penyakit tertentu 
yang sama dengan ibunya. Imunitas pasif semacam 
ini bisa diperpanjang dengan pemberian ASI karena 
ASI juga mengandung antibody maternal.
Imunitas pasif buatan diperoleh lewat injeksi 
immunoglobulin (gamaglobulin atau anti bodi yang 
telah dibentuk sebelumnya) setelah terpanjang 
pathogen tertentu immunoglobulin seperti itu 
tersedia untuk campak, hepatitis A dan B , tetanus dan 
botunisme (anti toksin) serta rabies. Immunoglobulin 
tersebut bukan vaksin karena tidak menstimulasi 
mekanisme imun, hanya memberi perlindungan anti 
bodi segera imunitas pasif selalu bersifat sementara, 
bertahan beberapa minggu sampai beberapa bulan, 
karena anti bodi dari sumber lain pada akhirnya akan 
pecah. 
Imunitas aktif adalah produksi anti body dari diri 
seseorang dan bisa dirangsang secara alamiah atau 
buatan. Imunitas aktif didapat alami berarti seseorang 
telah mengalami penyembuhan dari satu penyakit 
dan sekarang memiliki anti bodi dan sel-sel memori 
spesiik terhadap pathogen tersebut. Imunitas aktif 
didapat buatan merupakan hasil kerja vaksin yang 
telah merangsang produksi anti bodi dan sel-sel 
memori vaksin yang mengubah kehidupan manusia. 
Durasi imunitas tidak dapat di tentuka secara umum. 
Misalnya , pulih dari penyakit pes member imunutas 
seumur hidup, tetapi vaksin pes tidak demikian. 
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Oleh sebab itu durasi imunutas aktif berfariasi sesuai 
penyakit atau vaksin tertentu.

2. Limfosit
Ada dua tipe utama limfosit yaitu limfosit T dan 

limfosit B. Embrio sel T di produksi di sumsum tulang 
dan timus. Sel T harus berjalan melewati timus , dan di 
matangkan oleh hormone timus. Sel T kemudian bermigrasi 
ke lien, nodi limfoidei, serta nodule limfoiddei tempat sel 
di temuikan setelah bayi lahir. Setelah di produksi dalam 
sumsum tulang sel B bermigrasi langsung menuju nodi 
limfoidei serta nodule limfoidei.  Saat di aktivitasi selama 
respom imun beberapa sel B akan menjadi sel plasma 
yang menghasilkan antibody terhadap antigen asing 
spesiik. Limfosit berperan untuk memproduksi antibodi 
dalam melawan infeksi nilai normalnya 25-40%. Tetapi 
pada penderita HIV/AIDS mempunyai jumlah limfosit 
CD4 kurang dari 200 (Valerie, 2007).

3. Antigen dan Antibodi
Antigen adalah penanda kimiawi yang 

mengidentiikasi sel. Sel manusia mempunyai antigen 
sendiri yang mengidentiikasi semua sel pada diri 
seseorang sebagai “self antigen”(diri sendiri). Apabila 
antigen tersebut asing atau non-self antigen dapat di 
kenali dan dibunuh. Bakteri, virus, fungsi, protozoa, sel-
sel kanker dan organ yang ditransplantasikan merupakan 
antigen asing yang merangsang aktiitas respon imun.

Antibodi juga disebut immunoglobulin atau 
gammaglobulin, merupakan protein yang dihasilkan oleh 
sel-sel plasma sebagai respons terhadap antigen asing. 
Antibodi tidak membunuh sendiri antigen asingnya 
tetapi ia melabel antigen asing sehingga antigen tersebut 
bisa diserang untuk dimusnahkan. Setiap anti bodi yang 
diproduksi dikhususkan untuk satu antigen, karena 
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ada banyak pathogen yang berbeda-beda, dan segera 
diproduksi oleh tubuh jika diperlukan (Valerie, 2007). 

4. Golongan Anti Bodi

a. Ig G terdapat didarah dan cairan ekstraselular 
berfungsi menembus plasenta sebagai imunitas pasif 
pada bayi baru lahir dan imunitas jangka panjang 
setelah penyembuhan atau pemberian suatu vaksin.

b. IgA terdapat di sekresi eksternal (air mata, saliva 
dan sebagainya) terdapat di dalam ASI untuk 
memberikan imunitas pasif pada bayi yang 
mengkonsumsi ASI dan terdapat dalam sekresi 
semua membran mukosa.

c. IgM terdapat di darah pertama kali di produksi oleh 
sistem imun bayi yang telah matur dan pertamakali 
di produksi selama terjadi infeksi.

d. IgD terdapat di limfosit B berfungsi sebagai reseptor 
pada limfosit B

e. IgE terdapat di sel-sel mast atau basoil penting 
dalam reaksi alergi (Valerie, 2007). 

5. Mekanisme Imunitas 
Langkah pertama dalam memusnahkan pathogen 

adalah mengenali antigen sebagai bahan asing yang 
dilakukan oleh sel T maupun sel B. Mekanisme aktiitas 
sel imun diperantarai oleh makrofag dan kelompok 
khusus limfosit T yang di sebut sel T helper. Pengenalan 
antigen sebagai benda asing melalui imunitas seluler 
yang didalamnya terdapat sel T dan makrofag dan 
imunitas humoral (atau dengan perantara antibodi) yang 
melibatkan dalam sel T, sel B dan magrofag .

a. Imunitas seluler 

Mekanisme sel ini tidak menghasilkan anti bodi tetapi 
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tetep efektif melawan pathogen intrasel ( misalnya 
virus) , sel-sel ganas pengenalan antigen asing oleh 
makrofag dan sel T helper yang menjadi teraktivitasi 
dan spesiik . Sel T yang beraktivitas ini yang spesiik 
antigen membelah berkali-kali membentuk sel T 
memori dan sel T sitotoksik (killer). Sel T memori akan 
mengikat atigen asig yang spesiik dan menjadi aktif 
bila antigen  tersebut masuk lagi kedalam tubuh. Sel 
T sitotoksik secara kimiawi mampu merusak antigen 
asing dengan mengoyak membrane sel. Dengan cara 
ini sel T sitotoksik merusak sel-sel yang terinfeksi oleh 
virus, dan mencegah virus bereproduksi  sel T ini juga 
memproduksi sitokin, yang secara kimiawi menarik 
makrofag menuju area tersebut dan mengaktifkan 
makrofag untuk memfagosit antigen asing 
Sel T teraktivitas lainya menjadi sel T supresor yang 
akan menghentikan respons imun ketika antigen 
asing telah di rusak namun sel T memori secara cepat 
akan melakukan respons immune seluler begitu 
terjadi pajanan selanjutnya terhadap antigen.

b. Imunitas Hormonal 

Mekanisme imun ini tidak melibatkan produksi 
antibody tahap pertama adalah pengenalan antigen 
asing yang kali ini di lakukan oleh sel B serta magrofag 
dan sel T helper. Sel T helper yang tersensitisasi 
meyakini antigen asing pada sel B yang memberikan 
stimulus kuat bagi aktivasi sel B yang spesiik untuk 
antigen ini sel B teraktivitas mulai membelah berkali-
kali dan membentuk dua jenis sel beberapa sel B baru 
yang di hasilkan ialah sel-sel B memori yang akan 
mengingat antigen spesiik sel-sel B lain menjadi sel-
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sel plasma yang menghasilkan antibodi spesiik bagi 
antigen asing , antibody kemudian berikatan dengan 
antigen membentuk kompleks antigen-antibodi. 
ikatan kompleks ini menyebabkan opsonisasi.
Komplemen adalah suatu kompleks yang terdiri 
atas 20 protein plasma yang bersirkulasi dalam 
darah sampai teraktivasi atau teriksasi oleh suatu 
kompleks antigen-antibodi iksasi komplemen bisa 
komplet atau parsial jika antigenya seluler protein 
komplemen mengikat kompleks antigen-antibodi 
lalu berikatan satu sama lain dan menyusun cincin 
enzimatik yang membentuk satu lobang dalam sel 
yang dapat menyebabkan kematian sel ini adalah 
iksasi komplemen komplet (atau menyeluruh) dan 
merupakan keadaan yang terjadi pada sel-sel bakteri 
(yang bila terjadi pada reaksi transfuse , juga dapat 
menyebabkan hemolisis (Valerie 2007).

6. Fisiologi Imun

Proses Pelepasan HIV dari Sel Target
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Supaya terjadi infeksi virus harus masuk ke dalam 
sel tubuh, dalam hal ini yang di serang sel darah putih. 
Materi genetik virus yang di masukkan ke dalam DNA sel 
yang terinfeksi di dalam sel virus berkembag baik pada 
akhirnya menghancurkan sel serta melepaskan partikel 
virus yang baru. Partikel virus yang baru kemudian 
menginfeksi limfosit lainya dan menghancurkanya. virus 
menempel pada limfosit yang memiliki satu reseptor  
protein yang di sebut CD4 yang terdapat di selaput bagian 
luar 

Sel-sel yang memiliki reseptor biasanya di sebut sel 
CD4+ atau limfosit penolong . limfosit T penolog berfungsi 
megaktifkan dan  menghancurkan sel-sel lain pada sistem 
kekebalan (misalnya limfosit B, makrofag dan limfosit T 
sitotoksik) yang semuanya membantu menghancurkan sel-
sel ganas dan organism asing.infeksi HIV menyebabkan 
hancurnya limfosit T penolong sehingan terjadi kelemahan 
sistem tubuh dalam melindungi dirinya terhadap infeksi 
dan kanker (Karnen, 2012)

KONSEP DASAR HIV/AIDS

A. Pengertian HIV/AIDS

AIDS adalah sindrom yang di sebabkan oleh infeksi 
virus HIV yang di tularkan melalui hubungan seksual pria 
dengan pria, hubungan heteroseksual atau di tularkan 
melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian 
(Soedarto, 2012).

Acquired immune deiciency syndrome (AIDS) 
merupakan kumpulan gejala dan infeksi atau sindrom 
yang timbul akibat rusaknya sistem kekebalan di dalam 
tubuh manusi akibat infeksi virus HIV. Virus penyebab 
penyakit di namakan human immunodeiciency virus.
virus ini bekerja dengan memperlemah sistem kekebalan 
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tubuh manusia sehingga orang yang terkena virus ini akan 
rentang terhadap infeksi opportunity (Kemenkes, 2012).

AIDS Acquired immune deiciency syndrome dapat 
di artikan sebagai kumpulan gejala atau penyakit yang di 
sebabkan oleh menurunya kekebalan tubuh akibat infeksi 
oleh virus HIV human immunodeicienci virus AIDS 
merupakan tahap akhir dari HIV (Setiati  et al., 2014).

B. Etiologi 

HIV merupakan virus ribonucleic acid (RNA) yang 
termasuk dalam sub famili lentivirus dari familli retro 
virus. struktur HIV dapat dibedakan menjadi dua tipe. 
HIV-1 yang menyebar luas ke seluruh dunia dan HIV-
2 yang hanya di afrika barat dan beberapa negara eropa 
sumber penularan HIV ini melalui kontak seksual, darah, 
vertical dari ibu ke janin (Marcelena, 2014).

HIV (human immunodeiciency virus) satu dari 
keluarga kecil virus yang di produksi ulang dengan cara 
tertentu pada sel induk, HIV mampu menyerbu beberapa 
sel yang berbeda jenis di dalam tubuh tetapi ia lebih 
tertarik pada se-sel darah putih tertentu pada sistem 
imun manusia, T4 limfosit sel ini merupakan sesuatu yang 
ada di balik kemampuan virus ini dalam menimbulkan 
sindrom tersebut  (Riyan, 2009).

C. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis  menurut Widoyono ( 2008 ) antara 
lain:

1. Masa inkubasi 6 bulan  sampai 5 tahun.
2. Window period selama 6-8 minggu, adalah waktu saat 

tubuh sudah terinfeksi HIV tetapi belum terdeteksi 
oleh pemeriksaan laboratorium. 

3. Seseorang HIV bisa bertahan sampai dengan 5 
tahun . jika tidak diobati maka penyakit ini akan 
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bermanifestasi sebagai AIDS .
4. Gejala klinis munjul sebagi penyakit tidak khas 

seperti :

a. Diare kronis.

b. Infeksi mulut yang luas .

c. Pneumocystis pneumonia.

d. pneumonia interstisialis limfositik.

e. Ensefalopati kronik.  

D. Tanda dan Gejala

Pada awal infeksi sebagian penderita tidak 
menunjukkan gejala awal sampai beberapa tahun 
sesudah masuknya virus ke dalam tubuhnya. Penderita 
menunjukkan gejala-gejala mirip inluenza selama satu 
atau dua bulan berupa demam, sakit kepala , kelelahan 
dan pembesaran kelenjar limfe di bagian leher dan ketiak 
, demam , kehilangan berat badan, diare, herpes. Selama 
waktu tersebut virus HIV dalam jumlah besar sudah 
terdapat di dalam cairan genitalnya, sehingga penderita 
sangat menular ( Soedarto, 2012).

E. Patoisiologi
HIV/AIDS menular melalui hubungan seks dengan 

bergantian pasangan, bergantian jarum suntik, serta 
tranfusi darah yang terkontaminasi dengan virus HIV/
AIDS. Virus HIV/AIDS masuk dalam tubuh menginfeksi 
sel yang mempunyai molekul CD4 ( Limfosit T4, Monosit, 
Sel dendrite, Sel lagerhens) kemudian akan mengikat 
molekul CD4 dan memproduksi virus HIV/AIDS 
menghancurkan limfosit T4 setelah itu imunitas tubuh 
akan menurun ketika itulah seseorang akan mengalami 
ODHA, serta mengalami komplikasi penyakit berat yakni 
tuberkulosis atau bahkan harus menghadapi kematian. 
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HIV/AIDS tidak akan langsung memperlihatkan tanda 
atau gejala tertentu sebagian memperlihatkan gejala tidak 
khas pada infeksi HIV/AIDS akut, 3-6 minggu setelah 
terinfeksi gejala yang terjadi adalah demam, infeksi 
jamur, lesi pada mulut , penurunan berat, diare, ruam, 
kulit kering, pecah-pecah, gatal, bersisik, nyeri  (Valentina 
et al.,  2012).

F. Pemeriksaan Penunjang

Ada dua macam pendekatan untuk tes HIV menurut 
Marcelena (2014).

1. Konseling dan tes HIV sukarela (Voluntary counseling 
& testing/VCT).

2. Tes HIV dan konseling atas insitiatif petugas kesehatan 
( provider-initiated testing and counseling/ PITC ).
Menurut Widoyono (2008) pemeriksaan laboratorium 

dengan mengunakan tiga pemeriksaan di antaranya :
1. ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
2. Sensitivitasnya tinggi yaitu sebesar 98,1-100% 

Biyasanya tes ini memberikan hasil positif 2-3 bulan 
setelah infeksi.

3. WESTERN BLOT 
4. Spesiitasnya tinggi yaitu sebesar 99,6-100%. 

Pemeriksaanya cukup sulit, mahal, dan membutuhkan 
waktu sekitar 24 jam .

5. PCR (Polymerase Chain Reaction )

Tes ini di gunakan untuk:
a. Tes HIV/AIDS pada bayi, karena zat antimaternal 

masih ada pada bayi yang dapat menghambat 
pemeriksaan secara seroogis seorang ibu terkena 
HIV/AIDS akan membentuk zat kekebalan untuk 
melawan penyakit tersebut. Zat kekebalan itulah 
yang di turunkan pada bayi melalui plasenta yang 
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akan mengaburkan hasil pemeriksaan seolah-olah 
sudah ada infeksi pada bayi tersebut.

b. Menetapkan status infeksi indiidu yang seronegatif 
pada kelompok beresiko tinggi.

c. Tes pada kelompok beresiko tinggi sebelum terjadi 
serokonversi.

d. Tes konirmasi untuk HIV-2, sebab ELISA mempunyai 
sensitive rendah untuk HIV-2 .

G. Diagnosa Banding 

Menurut Valentina (2012) di dapat diagnose banding 
di antaranya:

1. Infeksi virus lainya: Monoukleosis,inluenza,hepatit
is.

2. Keadaan imun lainya: Kogenital
3. Infeksi oportunistik. 
4. Keganasaan .
5. Depresi.

H. Pencegahan

Menurut Soedarto (2012) Pencegahan infeksi HIV/
AIDS antara lain :

1. Menghindari hubungan seks sual dengan penderita 
AIDS atau tersangka penderita .

2. Mencegah hubungan seksual dwngan pasangan yang 
berganti-ganti atau dengan orang yang mempunyai 
banyak pasangan. 

3. Menghindari hubungan seksual dengan pecandu 
narkotika obat suntik.

4.  Melarang orang-orang yang termasuk ke dalam 
kelompok berisiko tinggi untuk melakukan donor 
darah .

5. Memastikan sterilitas alat suntik.
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I. Penatalaksanaan Medis

Menurut Siti Setiati et al., (2014) Penata laksanaan pada 
kasus HIV/AIDS adalah Pemberian obat anti retroviral 
bermanfaat menurunkan morbiditas dan mortilitas dini 
akibat infeksi HIV. Orang dengan HIV/AIDS menjadi 
lebih sehat dapat bekerja normal dan produktif  manfaat 
ARV  dicapai melalui pulihnya sistem kekebalan akibat 
virus HIV dan pulihnya kerentanan ODHA terhadap 
infeksi oportunistik , penatalaksanaan ODHA terdiri atas 
beberapa jenis yaitu :

1. Pengobatan untuk menekan replikasi virus HIV 
dengan obat antiretroviral (ARV). 

2. Pengobatan untuk mengatasi berbagai penyakit 
infeksi dan kanker yang  menyertai HIV/AID seperti 
jamur tuberculosis, hepatitis, toksoplasma, kanker 
serviks.

3. Pengobatan suportif, yaitu makanan yang 
mempunyai nilai gizi yang lebih baik dan pengobatan 
pendukung lain seperti dukungan pesikososial dan 
juga dukungan agama serta juga tidur yang cukup 
dan perlu menjaga kebersihan

Obat antivirus HIV/AIDS menurut Widoyono (2008).
1. Didanosin, Dosis: 2X 100 mg, setiap 12 jam (BB<60 

kg). 2X 125 mg, setiap 12 jam (BB>60 kg).
2. Zidovudin (ZDV), Dosis : 500-600 mg/hari, pemberian 

setiap 4 jam sebanyak 100 mg, pada saat penderita 
tidak tidur.

3. Lamivudin (3TC).
4. Stavudin ( d4T).

Obat ARV harus di pertimbangkan karna obat 
ARV akan di berikan pada jangka panjang. obat ARV di 
rekomendasikan pada semua pasien yang memiliki HIV+, 
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telah menunjukkan gejala yang termasuk dalam keretria 
diagnosis AIDS. Obat ini juga di rekomendasikan pada 
pasien dengan limfosit CD4 kurang dari 350 sel/mm3. 
Pasien asimpomatik dengan limfosit CD4+ 200-350 sel/
mm3 dan viral load lebih dari 100.000 koping/ ml terapi 
ARV dapat dimmulai, namun dapat pula di tunda . terapi 
ARV tidak di anjurkan di mulai pada pasien dengan 
limfosit cd4+ lebih dari 350 sel/mm3 dan viral load kurang 
dari 100.000 koping/ml.

J. Komplikasi

Menurut Kluwer (2009 ) komplikasi Penyakit  HIV/
AIDS bila tidak ditangani dengan benar akan menimbulkan 
komplikasi seperti:

1. Infeksi oportunistik berulang.
2. Neoplasma.
3. Penyakit pramaligna.
4. Sindrom organ spesiik .

ZAT GIZI UNTUK PENDERITA HIV/AIDS

A. Ikan Gabus dan Vitamin C

Penderita HIV/ AIDS (ODHA) memerlukan asupan 
zat gizi makro seperti: karbohidrat, protein, lemak dan  
zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral dalam jumlah 
yang cukup. Kurangnya asupan zat gizi memberikan 
efek langsung pada penderita HIV, salah satunya adalah 
mengalami pemecahan protein yang lebih cepat di dalam 
tubuhnya sehingga mengakibatkan konsentrasi albumin 
menjadi rendah. Ikan gabus merupakan alternatif lain 
sebagai sumber protein albumin dan merupakan sumber 
antioksidan hewani yang berfungsi sebagai pengikat 
radikal dan berperan dalam proses pembersihan serta 
penangkapan ROS. Studi yang dilakukan Nicholas et al., 
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(2003) melaporkan bahwa dengan pemberian albumin 
yang kaya akan antioksidan dapat meningkatkan daya 
tahan tubuh terhadap stress dari infeksi HIV melalui 
hambatannya dalam pembentukan ROS serta pengaruhnya 
pada kadar Nitric Oxide(NO) yang dihasilkan.Vitamin C 
merupakan salah satu micronutrient antioksidan yang 
dapat membantu pemulihan infeksi. Hal ini dikarenakan 
vitamin C mampu berperan dalam melindungi sel-sel 
dan jaringan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh 
oksigen reaktif dan nitrogen species yang meningkat 
selama menderita penyakit menular, utamanya ketika 
sistem kekebalan tubuh diaktifkan untuk menghilangkan 
adanya organisme patogen. Selain itu, asupan vitamin C 
juga dapat menghambat laju penurunan jumlah limfosit 
dan dapat menurunkan viral load. 

Ikan Gabus

( https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=1366&bih=654&tb
m=isch&sa=1&ei=4LcjWoi2O8HwvATd2bnIAw&q=gambar+ikan+f
abus+hd&oq=gambar+ikan+fabus+hd&gs_l=psy-ab.3...1495.9421.0.9
848.26.24.1.1.1.0.153.2458.14j10.24.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.20.1914...0j0
i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1j0i67k1j0i10k1j0i8i30k1.0.0cMe1PncXAs#i

mgrc=odEii_sy4xuacM: )

B. Nanocurcumin

Curcumin terbukti dapat menghambat siklus 
replikasi HIV melalui mekanisme, yaitu inhibitor 
integrase, inhibitor protease, inhibitor NF-kB, inhibitor 
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LTR, dan represi topoisomerase. Selain itu, beberapa efek 
dari curcumin dapat memperbaiki gejala HIV/AIDS, 
seperti infeksi oportunistik jamur dan bakteri, diare 
terkait HIV/AIDS, dan limfoma non-Hodgkin karena 
curcumin berpotensi sebagai antimikroba, antikanker, 
dan antiinlamasi. ( Anugrahini, 2010, Upendhar, 2011). 

Hambatan besar dalam penggunaan kurkumin 
adalah sifat insolubilitasnya dalam air sehingga memiliki 
bioavailabilitas yang rendah. Pada curcumin bebas, 
untuk menjadi efektif sebagai obat, kelarutan sangat 
penting agar dapat diserap oleh usus dan memasuki 
aliran darah. Namun, karena dikeluarkan dari usus, 
pasien dengan terapi curcumin harus mengkonsumsi 
12 sampai 20 g per oral, dimana dosis yang sangat besar 
yang diberikan lebih dari 10 g akan meninggalkan sisa 
rasa yang tak tertahankan. Oleh sebab itu, para ilmuwan 
mengembangkan mekanisme pengantaran baru atau 
kombinasi curcumin dengan senyawa lain untuk membuat 
kurkumin lebih tepat dalam penggunaan klinis (Singh, 
2007). Nanopartikel merupakan material dengan dimensi 
keseluruhan dalam skala nano. Dalam beberapa tahun 
terakhir, material ini telah muncul sebagai pemain penting 
dalam kedokteran modern, dengan aplikasi klinis mulai 
dari agen kontras dalam pencitraan untuk obat-obatan dan 
pembawa gen yang dikirimkan ke tumor (Sekarwati,  2010). 
Nanokurkumin adalah salah satu sarana utama untuk 
meningkatkan bioavailabilitas karena karakteristiknya 
yang menguntungkan (Mishra, 2008). Sifat hidroilik 
pada bagian luar memungkinkan nanokurkumin akan 
larut dalam air dan memungkinkan untuk memasuki 
aliran darah (Singh, 2007). Salah satu bahan untuk 
mengkapsulasi kurkumin menjadi nanokurkumin adalah 
apotransferrin. Apotransferrin menunjukkan sifat-sifat 
polimer biomedis seperti nontoksik, biokompatibel, dan 
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biodegradabel. Apotransferrin diketahui secara luas 
sebagai molekul sistem penghantaran obat yang baik 
(Athuluri, 2009). Selain itu, apotransferrin dapat berikatan 
dengan reseptor transferrin pada sel yang terinfeksi oleh 
HIV-1 memungkinkan penghantaran curcumin yang 
diperantarai ligand ke dalam sel yang terinfeksi HIV lebih 
eisien (Upendhar, 2011)

HASIL PENELITIAN

A. Efek Suplementasi Ekstrak Ikan Gabus dan 
Vitamin  C terhadap Kadar Hemoglobin, 
Leukosit, Limfosit, Albumin, dan IMT pada 
Pasien HIV/AIDS, oleh: Sri Rezeki Pettalolo. 

Pasien HIV/ AIDS memerlukan asupan makronutrien 
dan mikronutrien dalam jumlah yang cukup. Ikan gabus 
dan vitamin C berperan dalam proses pembersihan 
dan penangkapan Reactive Oxygen Species (ROS) serta 
melindungi sel-sel dan jaringan terhadap kerusakan yang 
disebabkan oleh oksigen reaktif dan nitrogen reaktif species. 
Tujuan penelitian ini menganalisis efek suplementasi 
ekstrak ikan gabus dan vitamin C terhadap status imunitas 
dan status gizi pasien HIV/ AIDS selama 4 minggu. Desain 
penelitian randomized controlled clinical trial, melibatkan 
36 subjek yang dibagi menjadi dua kelompok secara acak, 
kelompok perlakuan diberi suplemen ekstrak ikan gabus 
dan kelompok kontrol diberi vitamin C. Analisis data 
dilakukan dengan uji paired t-test dan independent t-test 
serta uji kovarian untuk mengetahui efektiitas perlakuan. 
Terjadi kenaikan jumlah limfosit pada kelompok perlakuan 
(x± SD: 7,3 ± 12,6%) dan kelompok kontrol (11,8 ± 10,8%) 
setelah pemberian suplemen. Terjadi kenaikan kadar 
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albumin pada kelompok perlakuan (0,5 ± 0,7 g/L) saja. 
Tidak terjadi peningkatan kadar Hb, jumlah lekosit dan 
IMT baik pada kelompok perlakuan maupun kelompok 
kontrol. Tidak terdapat perbedaan antara kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol pada semua parameter 
setelah pemberian suplemen. Pemberian suplemen ekstrak 
ikan gabus selama 4 minggu pada pasien HIV/ AIDS 
dapat meningkatkan kadar albumin. Pemberian suplemen 
vitamin C selama 4 minggu dapat meningkatkan jumlah 
limfosit pada pasien HIV/ AIDS

Bahan:
Bahan intervensi yakni suplemen ekstrak ikan gabus 

1500 mg produk Pujimin dan vitamin C 300 mg produk 
KF. Bentuk dan ukuran kedua suplemen dibuat dalam 
kemasan yang sama.

Kesimpulan:
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 

36 subjek penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 
suplementasi ekstrak ikan gabus selama 4 minggu 
dapat meningkatkan kadar albumin pasien HIV/ AIDS. 
Suplementasi ekstrak ikan gabus dan vitamin C selama 
4 minggu pada pasien HIV/ AIDS dapat meningkatkan 
jumlah limfosit walaupun peningkatan jumlah limfosit 
pada kelompok vitamin C secara statistik lebih tinggi 
dibandingkan kelompok ekstrak ikan gabus. 

B. Analisis Potensi Nanocurcumin Terkapsulasi 
Apotransferin sebagai Inovasi Pengembangan 
Terapi pada Penderita HIV AIDS, oleh: Surya 
Wijaya dan Muthmainnah Ariin.
Acquired Immunodeiciency Syndrome (AIDS) telah 

menjadi pandemi yang mengkhawatirkan karena belum 
ditemukan obat dan vaksin untuk pengobatan HIV/AIDS. 
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Salah satu zat poten untuk menghambat replikasi HIV 
adalah curcumin. Hambatan besar dalam penggunaan 
curcumin adalah bioavailabilitas yang rendah. Namun, 
hal itu dapat diatasi dengan menggunakan sistem 
penghantaran obat melalui nanopartikel apotransferrin. 
Penggunaan nanocurcumin terkapsulasi apotransferrin 
tidak hanya dapat menghambat siklus replikasi HIV, namun 
juga dapat memperbaikigejala yang ditimbulkan oleh 
infeksi HIV. Hal ini menunjukkan bahwa nanocurcumin 
terkapsulasi apotransferrin memiliki potensi kuat untuk 
dikembangkan lebih lanjut menjadi alternatif terapi HIV/
AIDS dengan efek samping dan toksisitas yang rendah.

KESIMPULAN
Nanocurcumin terkapsulasi apotransferrin berpo

ten si sebagai terapi alternatif HIV/AIDS karena tidak 
hanya menghambat replikasi virus melalui berbagai 
mekanisme dengan berperan sebagai inhibitor integrase, 
inhibitor protease, inhibitor NF-kB (Nuclear Faktor Kappa 
B), inhibitor LTR(Long Terminal Repeat), dan represi 
topoisomerase, tetapi juga memperbaiki gejala klinis pada 
pasien HIV/AIDS seperti infeksi oportunistik jamur dan 
bakteri, diare terkait HIV, dan limfoma non-Hodgkin 
karena curcumin berpotensi sebagai antimikroba, 
antikanker, dan antiinlamasi. Terapi ini memiliki 
efektivitas dan eisiensi yang tinggi, toksisitas dan efek 
samping yang rendah, mudah dijangkau, tersedianya 
bahan baku, dan telah mulai dikembangkannya teknologi 
nanopartikel di Indonesia
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KESIMPULAN
HIV (human immunodeiciency virus) merupakan 

masalah global baik di Negara berkembang maupun 
Negara maju. Cara penularannya yang sangat cepat 
dengan hubungan seks bergantian pasangan, bergantian 
jarum suntik  serta tranfusi darah yang terpapar HIV 
sehinga penyakit ini sulit untuk di kendalikan (Soedarto 
2012). Di butuhkan tenaga kesehatan khususnya perawat 
yang mampu untuk merawat penderita HIV/AIDS 
(Acquired immune deiciency syndrome) agar penularan 
HIV/AIDS dapat di cegah. Penderita HIV/AIDS akan di 
perburuk dengan infeksi oportunistik yang menyerang 
pada saat daya tahan tubuh penderita HIV/AIDS semakin 
lemah sehingga kematian sering di akibatkan oleh infeksi 
oportunistik di antaranya hepatitis B, tuberculosis dan 
thypoid ( Ditjen PP&PL 2012).

World Health Organization (WHO) memperkirakan 33 
juta orang terinfeksi HIV/AIDS di seluruh dunia. kejadian 
penyakit ini di Negara berkembang sekitar 90% dari 
penderita HIV/AIDS akan mengalami kematian (Ditjen 
PP&PL 2015; Kemenkes 2015). Di Indonesia sekitar 170.000 
sampai 210.00 dari 220 juta penduduk menghidap HIV/
AIDS 150.000 hingga 170.000 telah meningal dunia(KPA 
2015). Dinas kesehatan jawa timur mencatat khasus HIV/
AIDS total ada 14.198 (Dinkes Propinsi Jatim,2015). Di 
RSUD Dr.Soeroto Ngawi tahun 2016 terdapat 3 orang 
dengan HIV/AIDS

HIV/AIDS menular melalui hubungan seks dengan 
bergantian pasangan, bergantian jarum suntik, serta 
tranfusi darah yang terkontaminasi dengan virus HIV/
AIDS. HIV/AIDS masuk ke dalam tubuh menghancurkan 
sistem imun yang ada di dalam tubuh sehingga 
mengakibatkan sistem imun menjadi menurun ketika 
itulah seorang terinfeksi HIV/AIDS akan mengalami 
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ODHA (Orang dengan infeksi HIV/AIDS), serta 
mengalami komplikasi penyakit berat yakni tuberkulosis 
atau bahkan harus menghadapi kematian. Terdapat empat 
macam HIV/AIDS stadium satu (masa jendela) memakan 
waktu 1-3 bulan di massa ini orang yang HIV masih 
normal karena pada biasanya tanpa gejala, Stadium 2 
(asimptomatik) fase ini selama 5-10 tahun tanda nya berat 
badan turun 10%, infeksi saluran napas, infeksi jamur 
di kuku, Stadium 3 pembesar kelenjar limfe memakan 
waktu 1 bulan tanda gejalanya penurunan berat badan 
lebih dari 10%, diare kronis lebih dari 1 bulan, demam 
lebih dari 1 bulan, peradangan mulut, tuberculosis, 
Stadium 4 merupakan puncak penderita mengalami 
sindrom wasty HIV, pneumonia, infeksi herpes simpleks. 
Infeksi HIV/AIDS akut, 3-6 minggu setelah terinfeksi 
gejala yang terjadi adalah demam sehingga memunculkan 
masalah keperawatan hipertermi. Tanda gejala lainnya 
adalah nyeri menelan, anoreksi, mual dan muntah 
sehingga memunculkan masalah ketidakseimbangan 
nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Virus HIV/AIDS 
menyerang sistem pencernaan yang menyebabkan 
peristaltik meningkat sehingga penderita akan mengalami 
diare terus menerus yang memunculkan masalah deisit 
volume cairan. Pada penderita terinfeksi HIV/AIDS 
sering mengalami gangguan oksigenasi karena terdapat 
peradangan pada jaringan paru mengakibatkan sesak 
nafas sehingga memunculkan masalah ketidakefektifan 
pola nafas, dan akan mengalami penurunan suplai O2 
ketubuh mengakibatkan kelemahan umum sehinga 
muncul masalah intoleransi aktivitas, Pada penderita juga 
akan mengalami infeksi jamur yang ada di mulut, gatal-
gatal di bagian badan, nyeri, serta kulit bersisik sehinga 
muncul masalah ganguan rasa nyaman, Penderita HIV/
AIDS akan mengalami perubahan setatus kesehatan, 
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penampilan isik sehinga muncul masalah isolasi sosial 
(Valentina et al., 2012).

Penularan penyakit HIV/AIDS dapat di cegah 
dengan memberi tahu pasien agar tidak mendonorkan 
darahnya, sperma ataupun organ lainya, tidak bergantian 
jarum suntik, tidak berhubungan seks, pada wanita 
usia subur sebaiknya tidak usah hamil karena akan 
mempengaruhi janinnya. Untuk perawatan HIV/AIDS di 
rumah sebaiknya jangan menyentuh tubuh sendiri atau 
mulut saat memberikan perawatan. ingatkan penderita 
untuk mencuci tangan sesering mugkin terutama sebelum 
makan dan setelah menggunakan kamar mandi, gunakan 
sarung tangan untuk merawat luka atau merawat wanita 
yang sedang menstruasi ataupun saat menganti baju, 
jangan berbagi barang seperti sikat gigi, pencukur, 
atau barang lain yang bisa mengandung darah yang 
terkontaminasi, cuci barang-barang yang sudah di pakai 
dengan mengunakan air panas cuci bersih kemmudian 
bilas mengunakan air bersih. Di sarankan untuk petugas 
kesehatan agar berhati-hati dalam melakukan tindakan 
perawatan mengunakan APD(Alat Pelindung Diri) yang 
lengkap supaya tidak tertular ataupun terkena jarum 
suntik. Pengobatan dengan terapi ARV (Anti retro virus) 
menyebabkan kondisi kesehatan ODHA menjadi lebih 
baik pemberian obat ARV teratur banyak ODHA yang 
tidak memperlukan minum obat (Setiati et al., 2014).



201

LATIHAN SOAL 

1. Imunoglobulin yang terdapat didarah dan cairan 
ekstraselular berfungsi menembus plasenta sebagai 
imunitas pasif pada bayi baru lahir dan imunitas jangka 
panjang setelah penyembuhan atau pemberian suatu 
vaksin

a. Ig A
b. Ig M
c. Ig E
d. Ig G
e. Ig D

2. Imunoglobulin pertama kali di produksi oleh sistem 
imun bayi yang telah matur dan pertamakali di produksi 
selama terjadi infeksi

a. Ig A
b. Ig M
c. Ig E
d. Ig G
e. Ig D

3. Imunoglobulin yang terdapat di sekresi eksternal (air 
mata, saliva) dan terdapat di dalam ASI untuk memberikan 
imunitas pasif pada bayi yang mengkonsumsi ASI dan 
terdapat dalam sekresi semua membran mukosa

a. Ig A
b. Ig M
c. Ig E
d. Ig G
e. Ig D

4. Virus penyebab HIV/AIDS adalah:
a. Human papilloma virus
b. Gonorrea virus
c. Human immunodeiciency virus
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d. Retro virus
e. Arbro virus

5. Window period adalah waktu saat tubuh sudah 
terinfeksi HIV tetapi belum terdeteksi oleh pemeriksaan 
laboratorium, hal ini bisa berlangsung selama:

a. 6-8 minggu
b. 1-5 minggu
c. 6-8 tahun
d. 9-10 tahun
e. 1-5 tahun

6. Manfaat pemberian ikan gabus pada penderita HIV/
AIDS adalah:

a. Meningkatkan stress oxidatif
b. Menghambat stress oxsidatif
c. Meningkatkan sintesa protein
d. Menurunkan pemecahan lemak dan protein
e. Menurunkan sintesa karbohidrat

7. Pemberian nanokurkumin (apotransferrin) pada 
penderita HIV bertujuan untuk:

a. Apotransferrin berikatan dengan reseptor 
transferrin pada sel yang terinfeksi HIV-1

b. Bersifat toksik
c. Tidak biokompetibel
d. Tidak biodegradabel
e. Menambah dosis penggunaan curcumin

8. Pemberian suplementasi ikan gabus dapat meningkatkan 
albunin penderita HIV/AIDs setelah mengkonsumsi 
selama:

a. 1 minggu
b. 2 minggu
c. 3 minggu
d. 4 minggu
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e. 5 minggu

9. Infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya 
tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem 
kekebalan tubuh yang normal, tetapi dapat menyerang 
orang dengan HIV disebut:

a. Infeksi nosokomial
b. Infeksi oportunistik
c. Infeksi saluran pernafasan
d. Infeksi saluran pernafasan
e. Infeksi saluran kemih

10.  Jumlah limfosit CD4 pada penderita HIV adalah:
a. Kurang dari 200
b. Lebih dari 500
c. Lebih dari 1000
d. Lebih dari 700
e. Lebih dari 800

KUNCI JAWABAN
1 D  6 B 
2 B   7 A 
3 A   8 D 
4 C    9 B 
5 A   10 A 
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