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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Menurut WHO (World Health Organizations) dan The International 

Society of Hypertension (ISH) tahun 2012, saat ini terdapat 600 juta penderita 

hipertensi di seluruh dunia, dan tiga juta diantaranya meninggal setiap tahunnya, 

sebanyak 7 dari 10 penderita tersebut tidak mendapatkan pengobatan secara akurat 

(Kemenkes RI, 2012).  Pada wilayah Asia Tenggara, diketahui presentasi penderita 

hipertensi 36% persen, di mana presentasi pria lebih tinggi dari wanita yaitu 37,3 

% pria dan 34,9 % pada wanita. (WHO, 2013). Di Indonesia hipertensi merupakan 

kondisi yang sering ditemukan pada pelayanan kesehatan strata primer. Di mana 

data prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat adalah pada umur ³18 tahun 

sebesar 25,8 % (Riskesdas , 2013). 

Secara umum diketahui bahwa seseorang yang dikatakan hipertensi bila 

memiliki tekanan darah sistolik ³ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik ³ 90 

mmHg, pada pemeriksaan yang berulang. Tekanan darah sistolik merupakan 

pengukuran utama yang menjadi dasar penentuan diagnosis hipertensi (PERKI, 

2015). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hipertensi diantaranya 

ras, umur, jenis kelamin, obesitas, kurangnya aktivitas, kurangnya asupan kalium, 

kalsium, magnesium, serat, asupan tinggi lemak, asupan tinggi natrium, konsumsi 

alkohol berlebih, kebiasaan merokok, dan adanya riwayat hipertensi dalam 

keluarga (Tjokronegoro, A., et al. 2001).  

Kalium adalah mineral utama yang erat hubungannya dengan tekanan 

darah. Kalium berperan dalam memelihara keseimbangan cairan, elektrolit, dan 

asam basa. Kalium juga berperan dalam transmisi saraf dan tekanan otot (Maria et 
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al. 2012). Asupan kalium dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. 

Konsumsi ion kalium yang lebih dari 2000mg/hari diketahui mampu meningkatkan 

konsentrasi di dalam cairan intraselular, sehingga cenderung menarik cairan dalam 

ekstraselular dan menurunkan tekanan darah (Atun et al. 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dengan pemberian buah – 

buahan yang banyak mengandung ion kalium (K+),  kalsium (Ca+), dan magnesium 

(Mg+) dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan. Dalam hal ini, pemberian 

ion K+  adalah  4700 mg (120 mmol) perhari (Houston, 2014). Rasio ion  K+ dan N+ 

yang direkomendasikan yaitu 5 :1. Di mana K+ dapat meredakan hipertrofi otot 

halus pembuluh darah dan vasokonstriksi, mendorong natriuresis dan 

menggagalkan efek dari angiotensin II dan katekolamin (Houston, 2007). 

Pemberian asupan alami dalam pangan, suplemen tertentu, vitamin, 

antioksidan atau mineral memiliki cara yang sama dengan jenis obat antihipertensi 

spesifik. Meskipun potensi dari komponen alami tersebut lebih kecil dibandingkan 

obat antihipertensi saat dikombinasikan dengan zat gizi dan suplemen lainnya, efek 

antihipertensinya bersifat aditif atau sinergis (Houston, 2014). Selain itu terapi diet 

buah-buahan lebih efektif dibandingkan terapi suplemen. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh variasi antioksidan yang lebih optimal dalam terapi diet (Baradaran 

et al. 2014). 

Salah satu sayuran yang dapat dimanfaatkan dalam terapi diet hipertensi 

adalah mentimun. Dalam sebuah ulasan oleh Mukherjee et al. (2013) bahwa 

kandungan air pada bagian buah mentimun sangat tinggi dan rendah kalori. 

Mentimun juga memiliki potensi sebagai antidiabetik dan menurukan kadar lipid 

serta memiliki aktivitas antioksidan (Mukherjee et al. 2013).Pemberian jus 

mentimun sebanyak 100 gram selama 6 hari dapat menurunkan tekanan darah pada 

2 jam setelah perlakuan (Aisyah., et al. 2014). Penelitian lainnya yang dilakukan 

selama tujuh hari dengan melihat tekanan arteri rata-rata (MAP) terhadap kelompok 

kontrol dan perlakuan, dan didapatkan penurunan MAP sebesar 13,8 mmHg pada 

kelompok perlakuan (Kharisna, D., et al. 2012). 
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Hal-hal yang bersangkutan mengenai kesehatan merupakan suatu anjuran 

yang penting dalam ajaran islam. Terganggunya kesehatan seseorang akan 

berpengaruh pula orang tersebut dalam melakukan aktivitasnya. Penyakit yang 

terkandung dalam tubuh seseorang seperti halnya hipertensi dapat mempengaruhi 

organ syarat, pikiran dan perasaan. Jika telah terserang penyakit maka sebagai 

seorang muslim harus mencari pengobatanya. Dari Jabir bin ‘Abdullah radhiallahu 

‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Setiap penyakit memiliki obat. Bila 

sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah 

SWT” (HR. Muslim). Disebutkan pula pada hadist lain dari Abu Hurairah 

radhiallahu’anhu, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Tidaklah Allah menurunkan 

sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya.” (HR. Al-Bukhari dan 

Muslim). 

 

1.2 Dari uraian singkat di atas,  maka dapat diketahui permasalahan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana pengaruh kadar kalium yang terkandung di dalam mentimun 

terhadap penderita hipertensi ? 

2. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengaruh kadar kalium dalam buah 

mentimun sebagai bahan obat penurun hipertensi? 

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh kadar kalium dalam buah mentimun pada penderita 

hipertensi ditinjau dari ilmu kedokteran dan  agama Islam? 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Memahami dan mempelajari pandangan kedokteran mengenai pemberian 

kalium yang terkandung dalam buah mentimun terhadap penderita 

hipertensi 
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2. Mengetahui pandangan Islam mengenai pengobatan penyakit secara halal 

dan thoyyiban  

 

1.4 Manfaat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada :  

1. Bagi Institusi : 

Sebagai bahan referensi mengenai pengaruh kadar kalium dalam buah 

mentimun pada penderita hipertensi ditinjau dari aspek kedokteran dan  

agama Islam. 

2. Bagi penulis :  

Meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh kadar kalium dalam buah 

mentimun pada penderita, dan menambah pengalaman dalam cara 

menyusun karya tulis dengan baik dan benar. 

3. Bagi masyarakat :  

Untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mengenai 

pengaruh kadar kalium dalam buah mentimun pada penderita hipertensi. 

 

 


