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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah tempat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

berupa pelayanan gizi (Dinkes, 2016). Pelayanan gizi tersebut termasuk dalam sub 

sistem yang sudah terintegrasi dengan kegiatan lain seperti pelayanan gizi rawat inap. 

Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien melalui pemberian 

makanan yang sesuai dengan penyakit yang diderita pasien (Kumboyono, 2013). Salah 

satu jenis penyakit yang banyak ditemui dan mematikan karena tidak menunjukkan 

gejala apapun yaitu hipertensi. Menurut Alfian et al (2015) hipertensi atau dikenal 

dengan “the silent killer” adalah penyakit dengan gangguan pada pembuluh darah yang 

menyebabkan terhambatnya suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa darah ke jaringan 

tubuh. Di Indonesia jumlah penderita hipertensi sebesar 6.8% dan di daerah Jawa 

Tengah khusunya Kabupaten Kendal, hipertensi menduduki urutan no 2 (40.717 jiwa), 

maka dari itu rumah sakit yang menjadi tempat pelayanan gizi sangat berperan penting 

(Badan Pusat Statistik, 2014). Di Kabupaten Kendal terdapat empat rumah sakit dan 

pada penelitian ini difokuskan ke 2 rumah sakit yaitu rumah sakit A dan B.  

 

Berdasarkan Tabel 6. jumlah pasien yang dirawat inap di rumah sakit A dan B sebanyak 

3316 orang dan 44323 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah pasien pendertia 

hipertensi pada tahun 2018 di kedua rumah sakit, pasien yang mengalami hipertensi 

hanya ¼ dari keseluruhan jumlah pasien yang dirawat inap. Begitu pula dengan tahun 

2019, jumlah pasien penderita hipertensi tidak mencapai ½ dari jumlah keseluruhan 

pasien yang dirawat inap di rumah sakit A dan B baik di bulan Januari, Febuari maupun 

Maret. Pada Grafik 1 dan Grafik 2 ditunjukkan adanya peningkatan jumlah pasien 

hipertensi dari tahun 2018 ke 2019. Hal ini sesuai dengan perkataan Kusumastuty et al. 

(2016), bahwa terjadi peningkatan sebesar 25% pada tahun 2000 dan diperkirakan akan 

terus meningkat hingga 29% (1.6 miliar orang di seluruh dunia) pada tahun 2025. Selain 

itu jika dibandingkan dari 3 bulan pertama, jumlah pasien hipertensi di rumah sakit A 

tahun 2019 (44 pasien) lebih banyak daripada tahun 2018 (43 pasien). Hal yang sama 

terjadi di rumah sakit B, pada 3 bulan pertama tahun 2019 jumlah pasien (257 pasien) 

lebih banyak daripada tahun 2018 (124 pasien). Meningkatnya jumlah pasien hipertensi 
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dapat disebabkan karena kurangnya dalam menjaga asupan makanan seperti sering 

memakan makanan yang tinggi garam dan berlemak, meminum minuman beralkohol 

dan kurang berolahraga. Menurut Arista (2013), penderita hipertensi sebaiknya 

mengkonsumsi makanan dengan sedikit garam, makanan yang tidak berlemak, serta 

makan makanan berserat tinggi. Selain itu dapat disebabkan oleh pasien itu sendiri yaitu 

tidak meminum obat yang dianjurkan rumah sakit dan setelah keluar dari rumah sakit 

orang tersebut tidak mengkontrol asupan makannya kembali. Sesuai dengan jurnal 

Hazwan & Pinatih (2017) yang mengatakan 53,8% pasien penderita hipertensi sering 

tidak meminum obat yang dianjurkan oleh rumah sakit sehingga memberikan dampak 

pada kesembuhan pasien. 

 

4.2. Analisis Nilai Gizi dari Setiap Siklus Menu Berdasarkan Standar Diet 

DASH  

Asupan gizi sangat berpengaruh terhadap penyakit hipertensi, salah satunya adalah 

asupan natrium yang terdapat dalam garam (Derris, 2008). Selain garam, asupan lain 

seperti gizi makro turut memberikan dampak terhadap tekanan darah. Hal yang sama 

juga dikatakan oleh Manawan et al (2016), bahwa mengonsumsi makanan asin, manis 

dan berlemak dapat memicu terjadinya hipertensi.  Pada pola Diet DASH (The Dietary 

Approaches to Stop Hypertension) penderita hipertensi sebaiknya mengonsumsi 

karbohidrat sebesar 55% dari total energi, protein 18% dari total energi dan lemak 27% 

dari total energi sedangkan untuk natrium sebesar 2300 mg, kalium sebesar 4700 mg 

dan serat 30 (U.S. Department of Health and Human Services, 2006) 

 

4.2.1. Analisa Nilai Gizi Karbohidrat Berdasarkan Standar Diet DASH 

Pada Tabel 10., nilai gizi karbohidrat yang diberikan rumah sakit A lebih tinggi pada 

menu makan siang dibandingkan pada menu makan malam dan makan pagi. Sementara 

pada rumah sakit B nilai gizi karbohidrat lebih banyak diberikan pada menu makan 

malam. Selain itu jika dibandingkan dengan standar dari diet DASH (Grafik 3), nilai 

gizi pada siklus menu A2 dan A10 menunjukkan nilai gizi yang berada dibawah standar 

untuk semua menu makanan. Hal yang sama juga ditemukan di rumah sakit B, yaitu 

siklus menu B4 dan B6 menunjukkan hasil nilai gizi karbohidrat yang berada dibawah 

standar pada semua menu makanan baik makan pagi, siang maupun malam. Hal ini 
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terbilang sudah baik karena asupan karbohidrat yang berlebih dapat menimbulkan 

obesitas yang nantinya berisiko ke hipertensi (Manawan et al., 2016), namun pada 

siklus menu lainnya (Grafik 3) baik di rumah sakit A maupun B, ditunjukkan nilai gizi 

karbohidrat yang masih berada diatas standar (55% dari total energi) baik di menu 

makan pagi, siang serta malam. Maka, jika dilihat secara keseluruhan yaitu dalam 11 

siklus menu yang diberikan rumah sakit kepada pasien, masih kurang baik karena masih 

terdapat siklus menu yang berada diatas standar dari diet DASH. Maka dari itu 

dianjurkan untuk kedua rumah sakit dalam mengkoreksi kembali siklus menu yang 

diberikan ke pasien, khusunya pada siklus menu selain siklus menu A2 dan A10 serta 

B4 dan B6. Hal ini sesuai dengan Derris (2008), bahwa asupan tinggi karbohidrat 

khususnya kelompok monosakarida dapat meningkatkan tekanan darah. Monosakarida 

dibagi menjadi 3 jenis yaitu glukosa, fruktosa dan galaktosa. Sayur, buah, sirup jagung 

dan madu termasuk dalam bahan yang mengandung sedikit glukosa (Siregar, 2014).  

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Puspitasari & Etisa (2009) bahwa asupan tinggi 

karbohidrat seperti fruktosa dapat meningkatkan tekanan darah melalui naiknya sistem 

saraf simpatis. Tingginya asupan karbohidrat juga dapat merangsang resistensi insulin 

yang menyebabkan lemahnya penyerapan natrium dalam ginjal sehingga terjadi retensi 

natrium. Beberapa jenis bahan makanan seperti beras, kentang, terigu, tapioka dapat 

dijumpai pada bahan-bahan yang terdapat pada siklus menu di kedua rumah sakit. Jenis 

bahan tersebut menurut Rizka (2015) termasuk dalam bahan makanan yang dianjurkan 

untuk penderita hipertensi.  

  

4.2.2. Analisa Jumlah Energi Berdasarkan Standar Widyakarya Nasional Pangan 

dan Gizi 

Asupan energi yang berlebih juga tidak baik bagi penderita hipertensi karena energi 

yang berlebih akan diubah menjadi lemak yang dapat menyebabkan obesitas (Manawan 

et al., 2016). Berdasarkan Tabel 7. nilai energi yang paling banyak diberikan rumah 

sakit A terdapat pada menu makan siang sedangkan pada Tabel 14. nilai energi paling 

banyak diberikan rumah sakit B terdapat pada menu makan malam. Menurut 

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi jumlah energi yang harus diasup orang 

perharinya adalah 2100 kkal dan berdasarkan hasil dari Tabel 21., ditunjukkan nilai 
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energi pada siklus menu A10 melebihi 2100 kkal. Selisih antara hasil nilai energi 

dengan standar nilai energi hanya terpaut 27,60 kkal. Hasil yang sama ditemui di siklus 

menu B1 (Tabel 22) dengan selisih hanya terpaut 96,08 kkal. Selain itu ditunjukkan 

nilai energi pada siklus menu lain (selain A10 dan B1) di rumah sakit A dan B yang 

tidak mencapai atau tidak mendekati standar yang ditetapkan (2100 kkal). Contohnya 

pada siklus menu B3 dan B6 untuk rumah sakit B yaitu hasil nilai energi yang diberikan 

memiliki selisih sekitar 600 kkal dari standar nilai energi. Maka dari itu sebaiknya 

kedua rumah sakit memperbaiki menu makanan dengan tetap berpedoman pada gizi 

baik untuk penderita hipertensi seperti meningkatkan konsumsi sayur-sayuran (brokoli, 

timun, wortel, tomat, kembang kol, seledri dan kubis yang memiliki kalori kurang dari 

100 kalori per takaran saji), buah (semangka, jeruk), dan kacang/biji-bijian (kedelai) 

(Wirakusumah, 2001). 

 

4.2.3. Analisa Nilai Gizi Lemak Berdasarkan Standar Diet DASH 

Obesitas menjadi salah satu faktor penyebab hipertensi karena adanya timbunan lemak 

dalam tubuh (Arista, 2013). Semakin banyak timbunan lemak maka dapat menghambat 

aliran darah dan menyebabkan tekanan darah menjadi naik (Alfian et al., 2015). 

Berdasarkan hasil dari Grafik 5 dan Grafik 11., nilai gizi lemak pada siklus menu dan 

menu makanan tertentu menunjukkan hasil nilai gizi yang berada dibawah standar. 

Contohnya pada siklus menu A1-A3 yaitu nilai gizi lemak yang berada dibawah standar 

terdapat pada menu makan malam saja. Di rumah sakit B, siklus menu B1 dan B8 juga 

menunjukkan hasil nilai gizi lemak yang berada dibawah standar yaitu pada menu 

makan malam   

 

Jika dilihat secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa nilai gizi lemak pada setiap 

siklus menu masih melebihi standar diet DASH (27% dari total energi). Hal ini kurang 

baik karena asupan lemak yang berlebih dapat meningkatkan asam lemak bebas dalam 

tubuh dan kadar LDL (Low Density Lipoprotein) darah yang nantinya akan memicu 

aterosklerosis dan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah sehingga 

menimbulkan hipertensi (Mafaza et al., 2016). Hal serupa juga dikatakan oleh Alifah, 

(2015) bahwa mengonsumsi lemak yang berlebih dapat meningkatkan kadar kolesterol 

dalam darah (khususnya LDL) yang lama kelamaan akan tertimbun dan menempel di 
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pembuluh darah yang kemudian membentuk plaque. Plaque tersebut akan menngurangi 

elastisitas dari pembuluh darah dan menyebabkan aliran darah ke seluruh tubuh menjadi 

terganggu. Aliran darah yang terganggu akan memicu naiknya volume darah dan 

tekanan darah sehingga menyebabkan hipertensi. Selain itu, jika dibandingkan dengan 

Tabel 12 untuk rumah sakit A, nilai gizi lemak lebih banyak diberikan pada menu 

makan pagi (25,18 gram) sedangkan pada Tabel 19 untuk rumah sakit B, nilai gizi 

lemak banyak diberikan di menu makan siang (23,25 gram). Maka dari itu dianjurkan 

untuk kedua rumah sakit dalam memperbaiki menu makanan yang disajikan.  

 

Pada siklus menu rumah sakit A maupun rumah sakit B terdapat bahan-bahan makanan 

seperti daging, telur, olahan dari kelapa serta adanya penggunaan margarin dan mentega 

ternyata mampu memberikan efek peningkatan tekanan darah. Hal ini disebabkan 

karena bahan-bahan tersebut termasuk dalam bahan makanan yang mengandung 

kolesterol tinggi. Bahan lainnya seperti jeroan, hati, keju, susu, kuning telur, kerang, 

cumi, udang dan kepiting juga tinggi kolesterol (Rizka, 2015). Maka dari itu 

penggunaan seperti mentega dan margarin dapat diganti dengan menggunakan minyak 

yang memiliki kandungan lemak tak jenuh. Sedangkan bahan makanan yang 

mengandung lemak jenuh yang bisa menaikkan kadar kolesterol adalah daging sapi, 

kambing, babi, kerbau dan kelapa beserta olahannya. Namun ada bahan makanan yang 

dapat mencegah aterosklerosis yaitu bahan makanan yang mengandung lemak tak jenuh 

seperti minyak jagung, minyak kedelai, minyak kacang tanah, ikan dan minyak ikan 

(Hasibuan & Vera, 2011). 

 

4.2.4. Analisa Nilai Gizi Serat Berdasarkan Standar Diet DASH 

Asupan lemak yang tinggi dapat ditanggulangi dengan asupan serat yang tinggi, karena 

serat mampu mencegah adanya penumpukan lemak pada pembuluh darah dan cara kerja 

serat dalam mencegah penumpukan lemak dengan mengikat kolesterol yang nantinya 

akan diekskresikan melalui feses (Candra et al., 2017). Berdasarkan Tabel 13 untuk 

rumah sakit A, nilai gizi serat tertinggi diberikan pada menu makan siang dalam 11 

siklus menu sedangkan pada Tabel 20 untuk rumah sakit B nilai gizi serat tertinggi 

diberikan pada menu makan pagi dalam 11 siklus menu. Jika dibandingkan dari asupan 

gizi lemak serta gizi serat yang diberikan kedua rumah sakit, dapat dikatakan bahwa 
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nilai gizi serat yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan gizi lemak yang 

diberikan. Hal ini tidak sesuai dengan jurnal dari Candra et al (2017) bahwa seharusnya 

asupan lemak yang tinggi harus diimbangi dengan asupan serat yang tingi juga. Maka 

sebaiknya rumah sakit meningkatkan asupan tinggi serat seperti mengonsumsi buah-

buahan 2-4 porsi/hari (Threapleton et al (2013). Hal yang sama juga dikatakan oleh 

Puspitasari & Etisa (2009) bahwa mengonsumsi serat larut yang berasal dari buah-

buahan dapat mencegah terjadinya aterosklerossis. Selain itu dikatakan pula bahwa 

mekanisme serat dalam menurunkan hipertensi berhubungan erat dengan asam empedu.  

 

Pada pola diet DASH seharusnya serat yang diasup sebanyak 30 gram namun pada 

Grafik 6 dan Grafik 12, ditunjukkan hasil yang tidak mencapai standar pola diet DASH 

maka seharusnya pihak rumah sakit lebih banyak memberikan asupan serat. Serat sangat 

berperan dalam mencegah hipertensi terutama serat kasar dan bahan makanan yang 

mengandung serat kasar cukup tinggi antara lain dari golongan buah-buahan (jambu 

biji, kedondong, papaya, apel, semangka, pisang, jeruk dan manga), sayuran (daun 

bawang, bawang putih, jamur segar, buah kelor, tauge, kemangi, daun singkong, daun 

katuk, kacang panjang, buncis, lobak, tomat, kol, wortel, bayam, seledri dan sawi), 

golongan protein nabati (kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, kacang tanah), 

agar-agar dan rumput laut (Wirakusumah, 2001). Jenis bahan-bahan makanan tersebut 

seperti buah-buahan, sayuran, dan golongan protein sudah disediakan atau terdapat di 

siklus menu masing-masing rumah sakit, namun masih dalam jumlah yang sedikit. 

 

4.2.5. Analisa Nilai Gizi Protein Berdasarkan Standar Diet DASH 

Protein termasuk dalam gizi yang dapat menurunkan tekanan darah. Hal ini didukung 

oleh jurnal dari Puspitasari & Etisa (2009) yang mengatakan asupan protein yang 

rendah dapat meningkatkan tekanan darah. Selain itu asam amino seperti arginin, 

tirosin, triptofan, metionin dan glutamate dapat mempengaruhi neurotransmitter yang 

berpengaruh terhadap tekanan darah. Berdasarkan Grafik 4 dan Grafik 10, nilai gizi 

protein yang diberikan oleh kedua rumah sakit pada siklus menu dan menu makanan 

tertentu sudah berada diatas standar dari diet DASH. Salah satu contohnya pada siklus 

menu B2 yaitu nilai gizi lemak pada menu makan siang sudah berada diatas standar diet 

DASH. Pada rumah sakit A ditemukan hal yang sama yaitu di siklus menu A4 nilai gizi 
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pada menu makan pagi berada diatas standar. Maka jika dilihat secara keseluruhan, 

dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh kurang baik karena untuk menurunkan 

tekanan darah diperlukan asupan protein yang sesuai dengan standar atau anjuran dari 

diet DASH.  

 

Studi yang dilakukan INTERMAP dan The Chicago Western Electric Studys 

mengatakan bahwa terdapat hubungan antara asupan protein dengan tekanan darah. 

Selain itu dikatakan bahwa protein nabati lebih berpengaruh dalam menurunkan tekanan 

darah dibandingkan protein hewani yang tidak memberikan pengaruh terhadap tekanan 

darah (Derris, 2008). Selain itu pada penelitian yang dilakukan di Jepang pada tahun 

2009 dikatakan bahwa asupan protein dengan didasari standar yang sesuai dapat 

menurunkan tekanan sistolik 1,14 mmHg dan tekanan diastolik sebesar 0,65 mmHg. 

Rekomendasi asupan protein yang tepat untuk wanita dewasa hipertensi sebesar 50 

gram/hari sedangkan pria dewasa hipertensi sebesar 60 gram/hari (Kusumastuty et al., 

2016). Menurut Rizka (2015), sumber protein hewani yang tepat untuk penderita 

hipertensi adalah daging dan ikan (maksimal 100 gram/hari), telur (maksimal 1 

butir/hari) sedangkan protein nabatinya adalah semua kacang-kacangan dan olahannya 

yang dimasak tanpa garam. Bahan makanan tersebut dapat dijumpai pada bahan 

makanan yang ada di siklus menu kedua rumah sakit.  

 

Di dalam protein nabati terkandung asam amino esensial seperti leusin, isoleusin, 

triptofan, fenilalanin, valin, treonin, histidine dan lisin. Asam amino esensial tersebut 

tidak hanya berperan dalam meningkatkan proses transportasi aktif dari darah ke dalam 

sel otot serta jaringan lainnya, namun juga dapat meningkatkan sintesis protein di sel 

otot dan sel hati dengan menghambat proses katabolisme protein dengan menggunakan 

insulin. Hal ini memberikan dampak terhadap sistem kardiovaskuler yang dapat 

meningkatkan aliran darah prifer serta menurunkan resistensi perifer sehingga terjadi 

penurunan tekana darah (Apriany & Tatik, 2012). Menurut Kusumastuty et al. (2016) 

terdapat 2 tahap, asupan protein mampu mempengaruhi tekanan darah. Pertama yaitu 

asupan protein yang berasal dari makanan akan berhubungan dengan sintesis ion 

channel pada sel yang nantinya secara tidak langsung akan mempengaruhi pathway 

yang mengatur regulasi tekanan darah. Asupan tinggi protein akan merangsang 
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natriuresis dalam tubuh sehingga berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah. 

Kedua, suplementasi protein akan meningkatkan konsenterasi asam amino triptofan dan 

tirosin pada dinding pembuluh darah yang kemudian memicu respon vasodilatasi. 

Selain itu asam amino arginin yang menjadi substrat NO (nitrit oxide) akan berperan 

penting dalam vasodilatasi. NO (nitrit oxide) memiliki fungsi sebagai vasodilator yang 

dapat membuat total perifer resistensi menurun sehingga tekanan darah menjadi turun 

juga (Intan & Ellya, 2013). 

 

4.2.6. Analisa Nilai Gizi Natrium dan Kalium Berdasarkan Standar Diet DASH 

Penyakit hipertensi identik dengan makanan yang berkadar garam tinggi. Asupan garam 

yang tinggi sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh karena di dalam garam terkandung 

natrium yang dapat menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstrasesuler 

meningkat. Meningkatnya volume cairan ekstraseluler dapat meningkatkan volume 

darah yang berakibat ke munculnya penyakit hipertensi (Hans, 2008). Berdasarkan 

Grafik 7. dan Grafik 8 untuk rumah sakit A, total nilai gizi natrium lebih rendah 

daripada total nilai gizi kalium pada setiap siklus menu. Hal ini sudah benar karena 

kalium mampu mengatasi kelebihan asupan natrium dengan berperan sebagai diuretik 

yang dapat menghambat pengeluaran renin sehingga tekanan darah menjadi normal 

(Kusumastuty et al., 2016). Sementara di rumah sakit B (Grafik 13 dan Grafik 14) pada 

siklus menu B3 dan B6 diperoleh nilai gizi kalium lebih rendah dibandingkan nilai gizi 

natrium, maka sebaiknya rumah sakit melihat kembali jenis bahan makanan yang 

digunakan pada siklus menu tersebut, apakah jenis bahan makanan yang digunakan 

termasuk ke dalam jenis bahan makanan yang rendah natrium atau tidak. Menurut 

Puspitasari & Etisa (2009), asupan kalium akan sangat terlihat berpengaruh jika natrium 

di dalam tubuh juga tinggi tetapi tidak akan terlihat berpengaruh jika natriumnya dalam 

keadaan normal.  

 

Hasil dari Grafik 7 dan Grafik 13 menunjukkan hasil yang sudah sesuai dengan pola 

diet DASH (tidak lebih dari 2300 mg). Selain itu hasil tersebut juga sesuai dengan 

penelititan yang dilakukan American Heart Association Hypertension tahun 2013 

bahwa dengan tidak mengonsumsi garam yang berlebih maka resiko meningkatnya 

tekanan darah akan berkurang. Penelitian tersebut didukung oleh Manawan et al (2016), 
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yang mengatakan natrium menjadi satu-satunya elemen yang banyak dikonsumsi dalam 

bentuk garam. Namun sebenarnya natrium dapat ditemukan secara alami di semua 

bahan makanan, tetapi jenis bahan makanan yang berasal dari hewan biasanya lebih 

banyak mengandung natrium daripada yang berasal dari tumbuhan (Kurniawan, 2002).  

 

Kalium mempunyai hubungan erat dengan penurunan tekanan darah (Kusumastuty et 

al., 2016). Tidak hanya itu asupan kalium sebanyak 2-5 gram/hari sudah mampu 

menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Berdasarkan Grafik 8 dan Grafik 14, 

hasil yang diperoleh tidak mencapai 4700 mg atau tidak sesuai dengan pola diet DASH. 

Hal ini kurang baik karena seharusnya rumah sakit memberikan asupan kalium yang 

sesuai dengan standar sehingga proses penyembuhan pasien penderita hipertensi lebih 

maksimal. Selain itu dikhawatirkan jika asupan natrium yang diberikan lebih tinggi 

dibandingkan asupan kalium, namun sisi baiknya pada nilai gizi tersebut (Grafik 7 dan 

Grafik 13 untuk rumah sakit A, Grafik 8 dan Grafik 14 untuk rumah sakit B) 

ditunjukkan nilai gizi kalium yang lebih tinggi daripada nilai gizi natrium.  

 

Mekanisme kalium dalam menurunkan tekanan darah dibagi menjadi 3 tahap yaitu 

pertama asupan tinggi kalium dari makanan. Konsentrasi kalium dalam tubuh dan sel 

ginjal akan meningkat yang kemudian akan merangsang konsentrasi sekresi kation pada 

lumen tubular gijal sehingga eksresi kalium meningkat. Kedua, kalium akan 

meningkatkan hormon aldosteron yang menstimulasi tubulus distal untuk reabsorpsi 

natrium yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan sekresi kalium. Perubahan 

level plasma kalium yang secara langsung dapat merangsang aldosteron pada kelenjar 

korteks adrenal dan pada saat aldosteron dihasilkan maka dapat menurunkan perfusi di 

ginjal. Hal ini berhubungan dengan sistem renin angiotensin. Ketiga dengan menjaga 

kalium supaya tetap berada di collecting duct dan meningkatkan reabsorpsi kalium. 

Perpindahan K+ dari collecting duct ke sel akan dipengaruhi langsung oleh aktifasi H+ 

dan K+ adenosin trifosfat yang memiliki fungsi hampir sama dengan Na+K+ATPase 

(Kusumastuty, 2016). Menurut Fatmawati (2017), makanan yang mengandung kalium 

tinggi berasal dari buah-buahan dan sayuran (contohnya buah pisang). Pada penelitian 

yang dilakukan Dayanand et al. (2015) di Nepal terhadap penderita hipertensi, 

dikatakan bahwa mengonsumsi 2 buah pisang dalam sehari mampu menurunkan 



51 

 

 

 

tekanan darah secara signifikan karena pisang merupakan buah yang mempunyai 

kandungan kalium tinggi. Buah lain seperti apel (159 mg kalium) dan jeruk (250 mg 

kalium) serta sayuran seperti tomat (366 mg kalium) dan kentang panggang (503 mg 

kalium) juga tinggi kalium. Mengonsumsi buah kiwi yang mengandung arginin juga 

dapat menurunkan tekanan darah (Intan & Ellya, 2013). U.S. Department of Health and 

Human Services (2006) mengatakan bahwa buah (pisang, jeruk, apricot, apel), sayur 

(kentang, bayam, zukini, tomat, jamur, timun), biji-bijian (kuaci, kedelai, kacang, 

almond), daging (ikan, beef tenderloin) serta susu dan yogurt termasuk dalam jenis 

bahan makanan yang tinggi kalium.  

 

Menurut Rizka (2015), semua bumbu-bumbu yang ringan dan tidak mengandung garam 

dapur atau ikatan natirum dapat digunakan sebagai bumbu untuk penderita hipertensi. 

Hal yang sama juga dikatakan Kurniawan (2002) untuk memperbaiki rasa tawar pada 

makanan penderita hipertensi dapat dilakukan dengan penambahan gula merah, bawang 

merah, bawang putih, jahe, kencur, dan bumbu lain yang tidak asin atau bahan makanan 

yang rendah natrium. Hal ini sudah diterapkan pada kedua rumah sakit dengan 

menggunakan jenis bumbu tersebut, namun untuk penambahan garam masih tetap 

dilakukan dengan jumlah yang sedikit atau setengah dari diet umum (bukan untuk 

penderita hipertensi). Tidak hanya bumbu dari segi bahan lain seperti ikan, buah-

buahan, sayuran dengan nilai gizi yang sesuai untuk hipertensi sudah disediakan atau 

terdapat di kedua siklus menu rumah sakit. Jurnal dari Schwingshack et al (2017) 

mengatakan bahwa asupan yang tepat untuk penderita hipertensi adalah dengan 

mengonsumsi makanan rendah sodium, karbohidrat dan lemak namun tinggi protein, 

serat serta banyak mengonsumsi buah dan sayur atau melakukan diet vegetarian (tanpa 

daging). 


