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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hipertensi 

2.1.1 Definisi 

Tekanan darah ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu curah jantung 

(cardiac output) dan resistensi vascular perifer (peripheral vascular resistance). 

Curah jantung merupakan hasil kali antara frekuensi denyut jantung dengan isi 

sekuncup (stroke volume), sedangkan isi sekuncup ditentukan oleh aliran balik 

vena (venous return) dan kekuatan kontraksi miokard. Resistensi perifer 

ditentukan oleh tonus otot polos pembuluh darah, elastisitas dinding pembuluh 

darah dan viskositas darah.
2
 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah 

sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. 

Peningkatan tersebut melebihi batas normal dimana nilai tekanan darah normal 

adalah 120/80 mmHg.
11

 

 Kategori peningkatan tekanan darah telah banyak diklasifikasikan, namun 

yang paling sering digunakan di seluruh dunia adalah klasifikasi tekanan darah 

menurut Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of 

High Blood Pressure (JNC) VII seperti yang tertera pada tabel 2. 
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Tabel 2. Klasifikasi Tekanan Darah menurut JNC VII
5
  

Klasifikasi Tekanan 

Darah 

Tekanan darah Sistolik 

(mmHg) 

Tekanan Darah 

Diastolik (mmHg) 

Normal <120 <80 

Prahipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi derajat 1 140-159 90-99 

Hipertensi derajat 2 >160 >100 

 

2.1.2 Etiologi 

Berdasarkan etiologinya hipertensi dibagi menjadi : 

a.  Hipertensi Esensial 

 Hipertensi esensial atau hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak 

diketahui penyebabnya. Pada hipertensi ini, tidak  terdapat kelainan dasar 

patologi yang jelas. Lebih dari 90% kasus merupakan hipertensi esensial. 

Penyebabnya multifaktorial meliputi faktor genetik dan lingkungan. 

Faktor genetik mempengaruhi kepekaan terhadap natrium, kepekaan 

terhadap stress, reaktivitas pembuluh darah terhadap vasokonstriktor, 

resistensi insulin dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk faktor 

lingkungan antara lain diet, kebiasaan merokok, stress, emosi, obesitas 

dan lain-lain.
2
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b. Hipertensi Sekunder 

Hipertensi sekunder disebabkan oleh faktor primer lain yang diketahui 

seperti hipertensi akibat penyakit ginjal, hipertensi endokrin, kelainan 

saraf pusat, obat-obatan dan lain-lain. Sekitar 5% kasus merupakan 

hipertensi sekunder.
2
 

2.1.3 Patofisiologi 

Patofisiologi hipertensi esensial terjadi melalui beberapa mekanisme : 

a.  Sistem renin, angiotensin dan aldosteron 

Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui pembentukan 

angiotensin I menjadi angiotensin II oleh Angiotensin I Converting 

Enzyme (ACE). ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur 

tekanan darah. Selanjutnya renin yang diproduksi oleh ginjal akan diubah 

menjadi angiotensin I. ACE yang terdapat di paru-paru kemudian akan 

mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II. Angiotensin II memiliki 

peranan dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi 

pertama adalah meningkatkan sekresi Antidiuretic hormone (ADH) dan 

rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus dan bekerja pada ginjal untuk 

mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, 

sangat sedikit urin yang diekskresikan ke luar tubuh, sehingga menjadi 

pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan 

ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian 
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intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat yang pada akhirnya 

akan meningkatkan tekanan darah.
12

 

Pada sistem aldosteron, terjadi stimulasi sekresi aldosteron dari korteks 

adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan 

penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, 

aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl dengan cara mereabsorpsinya 

dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali 

dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada 

gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah.
12

 

b. Sistem saraf simpatis 

Sistem pengatur konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di 

pusat vasomotor pada medula otak. Pusat vasomotor ini bermula dari 

jaras saraf simpatis yang kemudian berlanjut ke bawah ke korda spinalis 

dan keluar dari kolumna medulla spinalis ke ganglia simpatis di toraks 

dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk 

impuls yang bergerak ke bawah melalui saraf simpatis ke ganglia 

simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin yang 

merangsang serabut saraf paska ganglion ke pembuluh darah, dimana 

dengan dilepaskannya norepinefrin mengakibatkan konstriksi pembuluh 

darah. 
13
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2.1.4 Faktor Risiko 

 Faktor-faktor risiko yang mendorong timbulnya kenaikan tekanan darah 

adalah : 

1. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi : 

a. Usia 

Faktor usia sangat berpengaruh terhadap hipertensi karena dengan 

bertambahnya umur maka semakin tinggi mendapat resiko hipertensi. 

Hal ini disebabkan elastisitas dinding pembuluh darah semakin 

menurun dengan bertambahnya umur. Selain itu juga disebabkan oleh 

perubahan alamiah yang mempengaruhi jantung serta hormon.
14

 

b. Keturunan 

Data statistik membuktikan jika seseorang memiliki riwayat salah satu 

orang tuanya menderita penyakit tidak menular, maka kemungkinan 

keturunannya memiliki peluang 25% terserang penyakit tersebut. Jika 

kedua orang tua memiliki penyakit tidak menular maka kemungkinan 

mendapatkan penyakit tersebut sebesar 60%.
15 

 

c. Jenis Kelamin 

Pada usia produktif, hipertensi lebih banyak ditemukan pada pria 

dibandingkan wanita karena wanita mempunyai hormon estrogen yang 

dapat melindungi dari hipertensi dan komplikasinya. Namun ketika 
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memasuki menopause, prevalensi hipertensi pada wanita dan pria 

cenderung setara karena terjadi penurunan kadar estrogen.
16 

 

2. Faktor yang Dapat Dimodifikasi 

a. Merokok 

Merokok dapat meningkatkan beban kerja jantung dan menaikkan 

tekanan darah. Hal ini disebabkan oleh kandungan nikotin yang 

terdapat dalam rokok diserap oleh pembuluh-pembuluh darah kecil di 

paru-paru dan diedarkan ke aliran darah. Dengan segera nikotin sudah 

mencapai otak kemudian otak bereaksi terhadap nikotin dengan 

memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas hormon epinefrin 

atau adrenalin. Hormon inilah yang akan menyempitkan pembuluh 

darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan 

yang lebih tinggi.
15

 

b. Obesitas 

Obesitas merupakan kondisi dimana Indeks Massa Tubuh (IMT) yang 

diperoleh dari hasil pembagian berat badan dalam kilogram dengan 

kuadrat tinggi badan dalam meter bernilai lebih dari atau sama dengan 

30.
17

 Makin besar massa tubuh, makin banyak pula suplai darah yang 

dibutuhkan untuk memasok oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Hal 

ini mengakibatkan volume darah yang beredar melalui pembuluh darah 

akan meningkat sehingga tekanan pada dinding arteri menjadi lebih 

besar.
15

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://id.wikipedia.org/wiki/Meter
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c. Stres 

Stres juga dapat memicu terjadinya hipertensi. Hal ini berhubungan 

dengan aktivitas saraf simpatis dimana peningkatan aktivitas tersebut 

dapat meningkatkan tekanan darah secara tidak menentu.
11

 Stres yang 

berkepanjangan dapat mengakibatkan tekanan darah menetap tinggi.
18

 

Menurut penelitian, jumlah penderita hipertensi di daerah perkotaan 

lebih banyak daripada di pedesaan. Hal ini disebabkan tingkat stres 

masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan 

karena faktor penyebab stres lebih banyak ditemukan pada masyarakat 

yang tinggal di kota.
5
 

d. Aktivitas fisik 

Kurangnya aktivitas fisik meningkatkan risiko menderita hipertensi 

karena meningkatkan risiko kelebihan berat badan. Orang yang tidak 

aktif juga cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih 

tinggi sehingga otot jantungnya harus bekerja lebih keras pada setiap 

kontraksi. Makin keras dan sering otot jantung harus memompa, makin 

besar tekanan yang dibebankan pada arteri.
19 

e. Konsumsi garam 

Garam menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, karena menarik 

cairan diluar sel agar tidak keluar, sehingga akan meningkatkan 

volume dan tekanan darah. Konsumsi garam yang dianjurkan tidak 

lebih dari 6 gram/hari setara dengan 110 mmol natrium atau 2400 

mg/hari.
 13, 20 
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2.1.5 Komplikasi 

Hipertensi lama dan atau berat dapat menimbulkan komplikasi berupa 

kerusakan organ target baik secara langsung maupun tidak langsung pada jantung, 

otak, ginjal, mata dan pembuluh darah perifer. Adanya kerusakan organ target, 

terutama pada jantung dan pembuluh darah, akan memperburuk prognosis pasien 

hipertensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa penyebab kerusakan organ-

organ tersebut dapat melalui akibat langsung dari kenaikan tekanan darah pada 

organ, atau karena efek tidak langsung, antara lain adanya autoantibodi terhadap 

reseptor Angiotensin II, stress oksidatif, down regulation dari ekspresi nitric oxide 

synthase, dan lain-lain. Penelitian lain juga membuktikan bahwa diet tinggi garam 

dan sensitivitas terhadap garam berperan besar dalam timbulnya kerusakan organ 

target, misalnya kerusakan pembuluh darah akibat meningkatnya ekspresi TGF-

β.
2
 

Pada jantung dapat terjadi hipertrofi ventrikel kiri sampai gagal jantung, 

pada otak dapat terjadi stroke karena pecahnya pembuluh darah serebral dan pada 

ginjal dapat menyebabkan penyakit ginjal kronik sampai gagal ginjal. Pada mata 

dapat terjadi retinopati hipertensif berupa bercak-bercak perdarahan pada retina 

dan edema papil nervus optikus. Selain itu, hipertensi merupakan faktor risiko 

terjadinya aterosklerosis dengan akibat penyakit jantung koroner dan stroke 

iskemik. Hipertensi yang sangat berat juga dapat menimbulkan aneurisma aorta 

dan robeknya lapisan intima aorta atau dissecting aneurisma.
2, 21
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2.1.6 Penatalaksanaan hipertensi 

Penatalaksanaan hipertensi secara umum terbagi menjadi dua, yaitu secara 

farmakologis dan non farmakologis. 

2.1.6.1 Penatalaksanaan non farmakologis 

Modifikasi gaya hidup yang sehat oleh semua pasien hipertensi 

merupakan suatu cara pencegahan tekanan darah tinggi dan merupakan 

bagian yang tidak terabaikan dalam penanganan pasien tersebut. 

Modifikasi gaya hidup memperlihatkan dapat menurunkan  tekanan darah 

yang meliputi penurunan berat badan pada pasien dengan overweight atau 

obesitas. Berdasarkan pada DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension), perencanaan diet yang dilakukan berupa makanan yang 

tinggi kalium dan kalsium, rendah natrium, olahraga, dan mengurangi 

konsumsi alkohol. Modifikasi gaya hidup dapat menurunkan tekanan 

darah, mempertinggi khasiat obat anti hipertensi, dan menurunkan resiko 

penyakit kardiovaskuler.
22

 

2.1.6.2 Penatalaksanaan farmakologis 

Selain terapi non farmakologis, terdapat penatalaksanaan secara 

farmakologis yaitu dengan penggunaan obat anti hipertensi. Dikenal 5 

kelompok obat lini pertama yang lazim digunakan untuk pengobatan awal 

hipertensi, yaitu diuretik, Angiotensin Converting Enzyme (ACE) 

Inhibitor, Angiotensin Receptor Blocker (ARB), Calcium Channel 

Blocker, dan Beta (β) Blocker.
21
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2.1.6.2.1 Diuretik 

Diuretik bekerja meningkatkan ekskresi natrium, air dan klorida 

sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya 

terjadi penurunan curah jantung dan tekanan darah. Selain mekanisme 

tersebut, beberapa diuretik juga menurunkan resistensi perifer sehingga 

menambah efek hipotensinya. Efek ini diduga akibat penurunan natrium di 

ruang interstitial dan di dalam sel otot polos pembuluh darah yang 

selanjutnya menghambat influks kalsium.
23, 24

 

Efek samping obat golongan diuretik adalah dapat menyebabkan 

hipokalemia, hiponatremia, hipomagnesemia serta hiperurisemia. Selain 

itu juga dapat menghambat ekskresi asam urat dari ginjal sehingga pada 

pasien dengan hiperurisemia dapat mencetuskan serangan gout akut. Kadar 

kolesterol LDL dan trigliserida juga ditemukan meningkat pada 

penggunaan obat ini, serta terjadi hiperglikemia dan gangguan seksual 

pada pasien pria.
24

 

2.1.6.2.2 Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Inhibitor 

Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Inhibitor bekerja 

menghambat perubahan Angiotensin I menjadi Angiotensin II sehingga  

terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Selain itu, degradasi 

bradikinin juga dihambat sehingga kadar bradikinin dalam darah 

meningkat dan berperan dalam efek vasodilatasi ACE Inhibitor. 

Vasodilatasi secara langsung akan menurunkan tekanan darah, sedangkan 
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berkurangnya aldosteron akan menyebabkan ekskresi air dan natrium dan 

retensi kalium.
5, 23

 

Efek samping obat ini adalah dapat menyebabkan hipotensi, 

batuk kering, hiperkalemia, rash, proteinuria, gagal ginjal akut serta efek 

teratogenik terutama saat kehamilan.
21

 

 

2.1.6.2.3 Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

Reseptor Angiotensin II terdiri dari dua kelompok besar yaitu 

reseptor Angiotensin 1 (AT1) dan Angiotensin 2 (AT2). Reseptor AT1 

terdapat terutama di otot polos pembuluh darah dan di otot jantung. Selain 

itu terdapat juga di ginjal, otak, dan kelenjar adrenal. Reseptor Angiotensin 

II terdiri dari dua kelompok besar yaitu reseptor AT1 dan AT2. Reseptor 

AT1 terdapat terutama di otot polos pembuluh darah dan di otot jantung. 

Selain itu terdapat juga di ginjal, otak, dan kelenjar adrenal.
21

 

ARB merupakan golongan obat yang bekerja sangat efektif 

menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi dengan kadar renin yang 

tinggi seperti hipertensi renovaskular dan hipertensi genetik, namun 

kurang efektif pada hipertensi dengan aktivitas renin yang rendah. 

Penurunan tekanan darah tersebut tanpa mempengaruhi frekuensi denyut 

jantung sehingga pada penghentian mendadak tidak menimbulkan 

hipertensi rebound.
25

 

Efek samping yang ditimbulkan pada obat golongan ini adalah 

hipotensi, pada pasien dengan kadar renin tinggi seperti hipovolemia, 
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gagal jantung, hipertensi renovaskular dan sirosis hepatis. Hiperkalemia 

juga dapat terjai dalam kondisi insufisiensi ginjal atau bila dikonsumsi 

dengan obat-obat yang cenderung meretensi kalium.
23

  

2.1.6.2.4 Calcium Channel Blocker 

Pada otot jantung dan otot polos vaskular, kalsium terutama 

berperan dalam peristiwa kontraksi. Meningkatnya kadar kalsium dalam 

sitosol akan meningkatkan kontraksi. Masuknya kalsium dari ruang 

ekstrasel ke dalam ruang intrasel dipacu oleh perbedaan kadar kalsium dari 

kedua ruang tersebut sewaktu diastole dan karena ruang intrasel yang 

bermuatan negatif.
21, 26

 

Obat golongan Calcium Channel Blocker bekerja menghambat 

masuknya kalsium ke dalam sel melalui chanel-L karena subtype ini 

adalah yang paling dominan pada otot jantung dan otot polos. Calcium 

Channel Blocker mempunyai reseptor pada membran sel di daerah yang 

berbeda dimana mereka bekerja menghambat masuknya kalsium ke dalam 

sel, sehingga terjadi relaksasi otot polos vaskular, menurunnya kontraksi 

otot jantung serta menurunnya kecepatan nodus sinoatrial (SA) serta 

konduksi atrioventricular (AV). Selain itu Calcium Channel Blocker juga 

bekerja meningkatkan suplai oksigen otot jantung dengan meningkatkan 

dilatasi koroner dan menurunkan tekanan darah dan denyut jantung yang 

mengakibatkan perfusi membaik.
8, 21
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Efek samping dari obat golongan ini adalah dapat menyebabkan 

hipotensi, iskemia miokard atau serebral, serta sakit kepala dan muka 

memerah. Pada manifestasi oralnya dapat terjadi hiperplasia gingiva dan 

xerostomia.
21

 

2.1.6.2.5 Beta (β)  blocker 

Berbagai mekanisme penurunan tekanan darah akibat pemberian 

beta (β) blocker dapat dikaitkan dengan hambatan reseptor beta 1 (β1), 

antara lain dengan menyebabkan penurunan frekuensi denyut jantung dan 

kontraktilitas miokard sehingga akan menurunkan curah jantung. Selain 

itu juga akan terjadi mekanisme penghambatan sekresi renin di sel-sel 

jukstaglomeruler ginjal yang menyebabkan penurunan produksi 

angiotensin II sehingga secara otomatis menurunkan tekanan darah. Beta 

(β) blocker juga mempunyai efek sentral yang mempengaruhi aktivitas 

saraf simpatis, perubahan pada sensitivitas baroreseptor, perubahan 

aktivitas neuron adrenergik perifer dan peningkatan biosintesis 

prostasiklin.
5
 

Penurunan tekanan darah oleh β-blocker yang diberikan per oral 

berlangsung lambat. Efek ini mulai terlihat dalam 24 jam sampai 1 minggu 

setelah terapi dimulai, dan tidak diperoleh penurunan tekanan darah lebih 

lanjut setelah 2 minggu bila dosisnya tetap. Obat ini tidak menimbulkan 

hipotensi ortostatik dan tidak menimbulkan retensi air dan garam.
23
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Efek samping dari obat golongan β-blocker adalah dapat 

menyebabkan bradikardia, blokade atrioventricular (AV), hambatan nodus 

sinoatrial (SA) dan menurunkan kekuatan kontraksi miokard. Selain itu 

juga dapat terjadi bronkospasme dimana akan sangat berbahaya pada 

pasien dengan riwayat asma bronkial atau penyakit paru obstruktif kronik 

(PPOK).
21

 

2.2 Nifedipin 

2.2.1 Definisi 

Nifedipin termasuk obat golongan Calcium Channel Blocker, merupakan 

pengobatan yang dikembangkan pada tahun 1960-an dan awal 1970. Nifedipin 

adalah derivat dihydropiridin yang bekerja secara selektif terhadap kanal kalsium. 

Mempunyai nama kimia 1,4 dihydro – 2,6 dymethil – 4 – (2 – Nitrophenyl) – 

pyridine -3,5- dicarboxylic acid dimethyl ester dengan formula C17H18N2O6 dan 

berat molekul 346,3 dan struktur kimia sebagai berikut (gambar 1).
21, 27

 

 

Gambar 1. Struktur Kimia Nifedipin
21
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2.2.2 Mekanisme Kerja 

Nifedipin dalam menghambat kanal kalsium tidak mempengaruhi kinetik 

kanal tersebut, sehingga tidak tergantung pada frekuensi stimulasi dan tidak 

mengganggu konduksi jantung karena derivat dihidropiridin cenderung 

mempunyai efek yang lebih kuat terhadap otot polos daripada otot jantung atau 

sistem konduksi. Nifedipin mempunyai efek inotropik negatif in vitro, tetapi 

karena adanya relaksasi terhadap otot polos vaskular yang jelas pada dosis rendah, 

maka disamping tekanan darah menurun juga terjadi peningkatan kontraksi dan 

frekuensi denyut jantung yang akan meningkatkan sedikit konsumsi oksigen.
6, 21

  

2.2.3 Bentuk Sediaan Obat dan Dosis 

Sediaan Nifedipin terdapat dalam bentuk kapsul dan tablet long-acting yang 

dikonsumsi secara oral ataupun sublingual. Untuk bentuk kapsul biasanya 

dikonsumsi tiga sampai empat kali sehari, sedangkan bentuk tablet long-acting 

dikonsumsi satu kali sehari, kira-kira satu hingga dua jam sebelum makan. 

Absorbsi per oral pada obat ini sempurna namun bioavailabilitasnya 

berkurang karena metabolisme lintas pertama terjadi di dalam hati. Nifedipin 

sebagian besar terikat pada protein plasma (70% – 98%). Pada penderita 

hipertensi, pemberian 10-20 mg nifedipin sublingual dengan cepat akan 

menurunkan tekanan darahnya. Penurunan ini dapat mencapai 20% dari tekanan 

awalnya, dan terjadi dalam 30 menit setelah pemberian. Pemberian berulang 

meningkatkan bioavailabilitas obat karena enzim metabolisme di hati menjadi 

jenuh.
28
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2.2.4 Efek samping 

Nifedipin paling sering menyebabkan hipotensi dan dapat menyebabkan 

iskemia miokard atau serebral. Selain itu, akibat reaksi vasodilatasi berlebihan, 

nifedipin juga dapat menyebabkan berbagai gejala seperti pusing, sakit kepala, 

reflex takikardia, flushing, mual, muntah, edema perifer, batuk, edema paru, dan 

sebagainya. Untuk manifestasi oral, sering terjadi hiperplasia gingiva, dysgeusia, 

xerostomia, serta dental erosion.
21

 

2.3 Saliva 

2.3.1 Definisi 

Saliva merupakan salah satu dari cairan di rongga mulut yang diproduksi 

dan diekskresikan oleh kelenjar saliva dan dialirkan ke dalam rongga mulut 

melalui suatu saluran dimana 93% dari volume total saliva disekresikan oleh 

kelenjar saliva mayor yang meliputi kelenjar parotid, submandibular, dan 

sublingual, sedangkan sisa 7% lainnya disekresikan oleh kelenjar saliva minor 

yang terdiri dari kelenjar bukal, labial, palatinal, glossopalatinal, dan lingual.
29

 

2.3.2 Fungsi saliva 

Saliva mempunyai beberapa fungsi penting di dalam rongga mulut 

diantaranya sebagai pelumas, aksi pembersihan, pelarutan, pengunyahan dan 

penelanan makanan, proses bicara, sistem buffer dan yang paling penting adalah 

fungsi sebagai pelindung dalam melawan karies gigi. Kelenjar saliva dan saliva 

juga merupakan bagian dari sistem imun mukosa. Sel-sel plasma dalam kelenjar 
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saliva menghasilkan antibodi, terutama sekali dari kelas Ig A, yang 

ditransportasikan ke dalam saliva. Selain itu, beberapa jenis enzim antimicrobial 

terkandung dalam saliva seperti lisozim, laktoferin dan peroksidase.
30

 

2.3.3 Mekanisme sekresi saliva 

Sekresi saliva sebagian besar dihasilkan pada saat pengecapan dan 

pengunyahan makanan. Saliva tetap ada saat kita tidak sedang makan namun 

aliran saliva dalam rongga mulut sangat sedikit. Pada individu sehat, saliva tetap 

berada dalam rongga mulut sebanyak 0,5 ml sehingga gigi akan terendam dalam 

saliva dan membantu mempertahankan integritas gigi, melindungi gigi, lidah, 

membran mukosa mulut, dan orofaring.
31

 

Stimulasi sekresi saliva berada dibawah kontrol sistem saraf otonom 

(simpatis dan parasimpatis). Rangsang saraf simpatis menyebabkan vasokonstriksi 

sehingga sekresi saliva sedikit. Rangsang saraf parasimpatis yang disertai 

vasodilatasi pada kelenjar menyebabkan sekresi saliva banyak dan encer. Sistem 

parasimpatis yang berperan lebih banyak dalam mengatur sekresi saliva. Sistem 

parasimpatis akan menghantarkan impuls saraf ke nukleus salivarius, nukleus 

salivarius superior akan meneruskan rangsang saraf ke kelenjar sublingual dan 

kelenjar submandibular, nukleus salivarius inferior akan meneruskan rangsang 

saraf ke kelenjar parotis, sedangkan kelenjar saliva minor akan dipersarafi oleh 

serabut jaringan parasimpatis dari saraf fasial.
29, 30
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2.3.4 Faktor yang mempengaruhi kelenjar saliva 

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju aliran saliva antara lain
32, 33

 : 

a. Jenis kelamin 

Laju aliran saliva pada pria lebih tinggi dibanding pada wanita 

karena kelenjar saliva berukuran yang lebih besar pada pria dibanding 

pada wanita.  

b. Merokok 

Panas yang ditimbulkan akibat pembakaran rokok dapat 

mengiritasi mukosa mulut secara langsung sehingga dapat menyebabkan 

perubahan vaskularisasi dan sekresi saliva. Terdapat peningkatan laju 

aliran saliva dan konsentrasi ion kalsium pada saliva selama proses 

merokok. Ion kalsium fosfat yang banyak ditemukan pada saliva perokok 

tersebut dapat memudahkan terjadinya akumulasi kalkulus pada rongga 

mulut. 

c. Stres 

Gangguan emosionil seperti stress, putus asa dan rasa takut dapat 

menyebabkan mulut kering. Hal ini disebabkan keadaan emosionil 

tersebut merangsang terjadinya pengaruh simpatik dari system saraf 

autonom dan menghalangi sistem parasimpatik yang mengakibatkan 

turunnya sekresi saliva. 
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2.3.5 Mekanisme pengaruh nifedipin terhadap laju aliran saliva 

Seperti yang dijelaskan di atas, saraf parasimpatis berperan dalam stimulasi 

sekresi saliva. Berdasarkan penelitian, Nitric Oxide (NO) terbukti berperan dalam 

system regulasi eksitasi saraf parasimpatis yang dapat menginduksi sekresi saliva 

di kelenjar submandibula. Aktivitas muskarinik dari kelenjar saliva tersebut akan 

meningkatkan kadar kalsium bebas di intraselular yang dapat mengaktivasi enzim 

Nitric Oxide Synthase (NOS). Setelah aktivasi tersebut, NOS akan memproduksi 

NO yang kemudian mengaktifkan Cyclic Guanosine Monophosphate (cGMP) 

untuk membuka kanal ion sehingga terjadi proses sekresi saliva. Pada keadaan 

kurang kalsium di intraselular akibat penggunaan nifedipin sebagai obat golongan 

Calcium Channel Blocker diduga akan menyebabkan sekresi saliva menjadi lebih 

sedikit karena NOS tidak dapat teraktivasi.
9
 

2.4 Gingiva 

2.4.1 Definisi 

Gingiva adalah bagian dari mukosa mulut yang menutupi prosesus alveolar 

dan mengelilingi leher gigi. Gingiva meluas mulai dan daerah batas servikal gigi, 

sampai ke daerah batas mucobuccal fold. Gingiva merupakan bagian dan aparatus 

pendukung gigi dan jaringan periodonsium, yang berfungsi melindungi jaringan 

dibawahnya terhadap pengaruh lingkungan rongga mulut.
34
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2.4.2 Anatomi gingiva 

Gingiva secara anatomis dibagi menjadi marginal gingival, sulkus gingiva, 

attached gingival dan interdental gingival seperti yang terlihat pada gambar 2.
 

 

Gambar 2. Anatomi Gingiva
35

 

2.4.2.1 Marginal gingival 

Marginal gingival adalah bagian gingival yang terletak pada daerah 

korona dan tidak melekat pada gingiva. Dekat tepi gingiva terdapat suatu 

alur dangkal yang disebut sulkus gingiva yang mengelilingi setiap gigi. Pada 

gigi yang sehat kedalaman sulkus gingival bervariasi sekitar 0,5 – 2 mm.
35

 

2.4.2.2 Sulkus gingiva 

Sulkus gingiva adalah ruangan dangkal di sekeliling gigi yang 

dibatasi oleh permukaan gigi pada satu sisi dan batas epitel dari marginal 

gingival di sisi lainnya dengan bentuk V.
34

 Pada sulcus gingival terdapat 
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suatu cairan yang dinamakan GCF (Gingiva Cleficular Fluid) yang banyak 

mengandung leukosit dan berfungsi dalam pertahanan tubuh.
36 

Penentuan klinis dari kedalaman probing pada sulkus gingival 

merupakan parameter diagnosis yang paling penting. Kedalaman probing 

dari sulcus gingiva yang normal adalah 2-3 mm.
34

 

2.4.2.3 Attached gingival 

Attached gingival merupakan kelanjutan dari marginal gingiva. 

Jaringan padat ini terikat kuat dengan periosteum tulang alveolar 

dibawahnya. Permukaan luar dari attached gingiva terus memanjang ke 

mukosa alveolar yang lebih kendur dan dapat digerakkan, bagian tersebut 

disebut mucogingival junction. Interdental gingiva mewakili gingiva 

embrasure, dimana terdapat ruang interproksimal dibawah tempat 

berkontaknya gigi. Interdental gingiva dapat berbentuk piramidal atau 

berbentuk seperti lembah.
34

 

2.5 Pembesaran gingiva 

2.5.1 Definisi 

Pembesaran gingiva atau gingival enlargement adalah keadaan dimana 

jaringan gusi membesar dari normal di antara gigi dan atau pada daerah leher 

gigi.
37

 Penambahan besarnya gingiva dapat disebabkan oleh hipertrofi atau 

hiperplasi gingiva. Hipertrofi gingiva adalah pembesaran gingiva yang disebabkan 

oleh penambahan besar ukuran sel-sel gingiva karena bertambahnya fungsi kerja 
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tubuh. Hiperplasi gingiva adalah pembesaran gingival yang disebabkan karena 

adanya peningkatan jumlah sel-sel penyusunnya.
38

 

2.5.2 Etiologi 

2.5.2.1 Inflamasi 

Pembesaran gingiva yang terjadi karena inflamasi dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Akut 

a. Abses gingiva 

Terjadinya abses gingiva dapat disebabkan oleh bakteri yang masuk ke 

dalam jaringan. Ciri-ciri dari abses ini adalah bersifat lokal, terdapat 

rasa sakit, lesi berkembang cepat dan terjadi mendadak. Biasanya lesi 

terbatas pada margin gingiva dan papila interdental dengan warna 

merah disertai bengkak halus dan mengkilat. Lesi biasanya menghilang 

mendadak.
34

 

b. Abses periodontal 

Abses periodontal biasanya merupakan akibat dari perluasan 

enlargement gingiva, tetapi juga melibatkan jaringan periodontal. 

Disebabkan karena pertumbuhan bakteri dalam periodontal pocket. 

Periodontal pocket diawali dari penyakit periodontal karena infeksi gusi 

yang disebabkan oleh plak bakteri, sisa makanan yg terakumulasi dan 

pengaruh sistem imun tubuh. Abses periodontal bersifat sangat 
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destruktif dan jika tidak diterapi dengan tepat dan cepat dapat 

menimbulkan kerusakan yang irreversible pada ligamen dan tulang 

sehingga gigi dapat tanggal dengan sendirinya.
37

 

2. Kronis 

Pada tahap awal, penggembungan kecil pada papila interdental dan atau 

margin gingiva membesar hingga menutup permukaan mahkota gigi dengan 

warna merah atau merah kebiruan. Perkembangan pembesaran biasanya pelan 

dan tanpa rasa sakit kecuali ada komplikasi infeksi akut atau trauma. 

Pembesaran gingiva pada inflamasi kronis biasanya lunak, permukaan halus 

dan mudah berdarah. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya plak pada gigi dan 

oral hygiene yang jelek.
34

 

2.5.2.2 Kondisi Sistemik Tubuh 

 Pembesaran gingiva dapat berkaitan dengan kondisi sistemik tubuh :  

1. Defisiensi Vitamin C 

Defisiensi vitamin C akut memang tidak secara langsung 

menyebabkan inflamasi, tetapi dapat menyebabkan hemorhagi, degenerasi 

kolagen dan edema jaringan ikat gingiva. Ketiga hal tersebut dapat 

merubah respon gingiva terhadap plak gigi. Efek kombinasi defisiensi 

vitamin C akut dan inflamasi dapat menghasilkan massa pembesaran 

gingiva. Gambaran klinisnya tampak merah kebiruan pada gingiva, 

permukaannya mengkilat dan lunak serta terjadi pembesaran pada tepi 
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gingiva. Gingiva dapat berdarah secara spontan atau bila ada trauma. Pada 

permukaan gingiva terdapat jaringan nekrosis disertai pseudomembran.
39

 

2. Gingivitis Plasma Sel 

Terjadi pembesaran pada tepi gingiva dan jarang terjadi pada 

gingiva cekat. Gingiva tampak merah dan kasar, sangat rapuh dan 

bertendensi untuk berdarah.
39

 

2.5.2.3 Pembesaran Semu 

Bukan pembesaran gingiva yang sebenarnya tetapi terjadi karena 

pertambahan ukuran dari tulang atau jaringan gigi. Biasaya terjadi tanpa disertai 

adanya keadaan abnormal, kecuali pertumbuhan ukuran yang signifikan pada 

gingiva.
34

 

2.5.3 Mekanisme pembesaran gingiva oleh nifedipin 

 Patogenesis terjadinya pembesaran gingiva oleh nifedipin hingga saat ini 

masih belum jelas. Diduga penyebabnya multifaktorial dimana faktor-faktor yang 

berpengaruh termasuk variabel obat, pengobatan yang bersamaan, variabel 

periodontal dan faktor genetik. Selain itu, faktor usia dan jenis kelamin juga 

dipertimbangkan sebagai faktor risiko yang berperan penting pada pembesaran 

gingiva.
40

 Pendapat lain mengatakan nifedipin menghambat adherensi dan 

merangsang stimulasi makrofag yang menginduksi kematian fibroblast sehingga 

menyebabkan gingiva tumbuh berlebihan.
10

 

 


