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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LatarBelakang 

Hipertensi adalah kondisi medis di mana terjadi peningkatan tekanan 

darah secara kronis (dalam jangka waktu lama). Hipertensi diperkirakan 

menjadi penyebab kematian 7,1 juta orang di seluruh dunia, yaitu sekitar 

13% dari total kematian, dan prevalensinya hampir sama besar baik di negara 

berkembang maupun di negara maju. Penyakit ini sering menimbulkan angka 

morbiditas (kesakitan) dan mortalitas (kematian) yang tinggi karena 

merupakan penyebab utama meningkaatnya risiko penyakit stroke, jantung 

dan ginjal. Pada kebanyakan kasus, hipertensi terdeteksi saat pemeriksaan 

fisik karena alasan penyakit tertentu, sehingga sering disebut sebagai silent 

killer. Mengingat hal ini diharapkan angka kesakitan hipertensi dapat 

diturunkan serendah mngkin. Pada kenyataanya angka kesakitan hipertensi 

masih sangat tinggi.   

Data pada lansia dewasa diseluruh dunia pada tahun 2000 sebanyak 

957-987 juta orang. Prevalensi akan meningkat setiap tahunnya, sampai 

mencapai angka 1,56 milyar (60% dari populasi dewasa dunia) pada tahun 

2025. Sedangkan prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 50 tahun di 

Amerika pada tahun 2005 mencapai 21,7%, di Singapura pada tahun 2004 

sebesar 24,9%. Pada tahun 2000 diperkirakan dari 693 juta kasus di antara 

lain adalah hipertensi dan akan meningkat pada tahun 2025 menjadi 1,15 
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milyar (Nugraheni, 2004). Prediksi ini didasarkan pada angka pada lansia 

dan pertambahan penduduk saat ini (Armilawaty, 2007). Menurut Astawan, 

berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga tahun 1995 diketahui 

prevalensi penyakit hipertensi di Indonesia cukup tinggi, yaitu sebesar 83 per 

1.000 anggota rumah tangga atau antara 15-20%. Pada umumnya perempuan 

lebih banyak menderita hipertensi dibandingkan dengan pria (Depkes, 2009). 

Tingginya angka kesakitan hipertensi dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor. Salah satunya terkait dengan pertumbuhan penduduk usia lanjut 

(lansia) di Indonesia yang paling pesat di dunia dalam kurun waktu 1990-

2025 dan ini berkaitan dengan usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan 

hidup mempunyai dampak lebih banyak terjadinya penyakit pada lansia dan 

yang terbesar salah satunya adalah hipertensi. Berdasarkan studi 

pendahuluan di UPT Puskesmas Lawang Kabupaten Malang tepatnya di 

Posyandu Lansia Anugerah Sumber Porong Lawang didapatkan bahwa 

jumlah lanjut usia di panti pada tahun 2010 adalah 40 orang, sekitar 70% (28 

orang) pada lansia. Dampak dari tingginya pada lansia juga akan terjadi 

peningkatan kondisi kesehatan bahkan terjadi komplikasi  sehingga 

mortalitas karena hipertensi juga meningkat. 

Sebagai upaya penurunan angka kesakitan karena lansia hipertensi 

selama ini hanya diberikan obat-obatan anti hipertensi, namun tidak diminum 

secara rutin. Hal ini yang bisa menimbulkan dampak ketergantungan pada 

obat-obatan (UPT Puskesmas Lawang, 2011). Berdasarkan data WHO, dari 

50% pada lansia yang diketahuiha, hanya 25% yang mendapat pengobatan, 

http://www.depkes.go.id/
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dan hanya 12,5% yang diobati dengan baik (Anonim,2007).  Hipertensi 

seringkali terjadi saat tubuh mendeteksi ada pengurangan volume darah 

karena lebih dari 83% terdiri atas air, maka penyebab umum terjadinya 

penurunan volume darah adalah dehidrasi. Sebagai reaksi dari penurunan 

volume darah, tubuh kita akan mengarahkan sebagian besar aliran darah ke 

organ yang aktif dan menutup suplai darah ke area yang kurang penting. 

Penyesuaian tubuh ini akan menyebabkan terjadinya hipertensi disepanjang 

sistem sirkulasi darah. Air akan membuat kolon lebih efektif dengan cara 

membentuk darah baru yang segar. Jika kolon dibersihkan nutrisi makanan 

yang dimasukkan selama beberapa kali sehari akan diserap. Kemudian 

lipatan mucus akan mengubahnya menjadi darah segar. Darah sangat penting 

dalam menyembuhkan penyakit dan mengembalikan kesehatan (Mustafa, 

2009). 

Banyak orang yang tidak mengetahui khasiat air selain untuk 

menghilangkan dahaga saja. Air dapat menyembuhkan berbagai macam 

penyakit dengan cara yang mudah dan murah, disebut terapi air putih. Seperti 

dikutip dari buku karangan Chaiton Leo, Air secara khusus memiliki kualitas 

yang unik dan kualitas ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk 

meningkatkan mekanisme tubuh kita (Mustafa, 2009). Seorang profesor dari 

India bernama S. Periasamy menyebarkan pengetahuannya tentang terapi air 

putih dengan meminum 6 gelas air putih di pagi hari. Dia menjelaskan 

bahwa, dengan meminum air putih, tekanan darah dapat diturunkan 

(Mustafa, 2009). Menurut Dr. Masaru Emoto di jepang, setiap orang 
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disarankan agar memperlakukan air sebagai zat hidup dan punya perasaan 

(Mustafa, 2009).  

Berdasarkan fakta dan fenomena di masyarakat yang menggunakan 

air putih dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan secara khusus 

dapat menurunkan tekanan darah, maka peneliti ingin membuktikan hal 

tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Penurunan 

Tekanan Darah pada Lansia Setelah Mengonsumsi Air Putih di UPT 

Puskesmas Lawang Kabupaten Malang”. 

 

1.2 RumusanMasalah  

Bagaimanakah gambaran penurunan tekanan darah pada lansia 

setelah mengonsumsi air putih  di UPT Puskesmas Lawang Kabupaten 

Malang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum  

Mengetahui gambaran penurunan tekanan darah pada lansia setelah 

mengonsumsi air putih  di UPT Puskesmas Lawang Kabupaten Malang. 

b. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tekanan darah pada lansia sebelum mengonsumsi 

air putih  di UPT Puskesmas Lawang Kabupaten Malang. 

2. Mengidentifikasi tekanan darah pada lansia setelah mengonsumsi air 

putih  di UPT Puskesmas Lawang Kabupaten Malang. 
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3. Menganalisis penurunan tekanan darah pada lansia setelah 

mengonsumsi air putih  di UPT Puskesmas Lawang Kabupaten 

Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti  

Diharapkan hasil penelitia ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai manfaat air putih terhadap penurunan tekanan darah dan 

sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Masyarakat  

Masyarakat mengetahui manfaat terapi air putih yang dapat digunakan 

sebagai obat alternatif selain obat anti hipertensi. 

c. Bagi Institusi Pendidikan  

Institusi pendidikan diharapkan bahwa hasil penelitian dapat digunakan 

sebagai masukan dalam pembelajaran serta penatalaksanaan tekanan 

darah tinggi. 

d. Bagi Tenaga kesehatan  

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dalam penatalaksanaan program kesehatan di UPTD Puskesmas. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan sumber bagi 

penelitian berikutnya dan mendorong bagi semua pihak yang 

berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

penurunan tekanan darah dengan terapi air putih. 
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1.5 Batasan Penelitian 

a. Peneliti hanya membahas tentang hipertensi pada lansia. 

b. Dalam penelitian ini, penelirti tidak membahas hal-hal lain yang 

mempengaruhi hipertensi. 

 

1.6 Keaslian Penulisan 

Indriastuti, Diah (2008) meneliti tentang “Hubungan antara terapi 

minum air putih dengan penurunan nyeri dysmenorrhea pada remaja putri di 

Panti AsuhanNurul Huda Az-Zuh di Kelurahan Meteseh Kecamatan 

Tembalang”.  Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan terapi 

air minum putih dengan penurunan nyeri dysmenorrhea remaja putri sebelum 

dan sesudah diberikan terapi minum air putih. Metode penelitian yang 

digunakan den.yigan  Model kuantitatif dengan pendekatan quasi experiment 

terangkai dengan design one group pre and post test design without group 

control. Jumlah responden didapatkan menggunakanteknikPurposive 

sampling dan menganali sehubungan terapi minum air putih dengan 

penurunan nyeri dysmenorrhea pada remaja menggunakan rumus uji statistik 

Run-Test. Lembar observasi modifikasi kata sederhana digunakan untuk 

mengidentifikasi nyeri diantara responden. Usia remaja pertengahan adalah 

responden terbanyak sejumlah 54.54%. Nyeri sedang memiliki jumlah 

responden terbesar sebanyak 45.45% sebelum diberikan terapi      minum air 

putih. Setelah diberikan terapi minum air putih, karakteristik tidak nyeri 

adalah jumlah  terbanyak sebesar 59.1%. Analisa Run-Test membuktikan 

bahwa terapiminum air putih berhubungan dengan penurunan skala  nyeri 
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dysmenorrhea dengan p value 0,05 dannilai z kritis 0,0885. Perbedaan pada 

penelitian ini dengan penelitian yang yang telah dilakukan adalah pengaruh 

yang di hasilkan dari efektifitas air putih. Pada penelitian ini hanya meneliti 

efektifitas air putih terhadap penurunan tekanan arah lansia dengan hipertensi 

dan subyek penelitian adalah lansia di UPT puskesmas Lawang. 

 

 


