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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lanjut usia (lansia) merupakan kelompok usia yang cukup unik 

karena jumlahnya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Data Departemen 

Kesehatan (Depkes) tahun 2013 menyatakan bahwa demografi di dunia pada 

saat ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pembangunan di 

bidang medis. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan Usia Harapan 

Hidup (UHH) yang akan berdampak pada perkembangan proporsi lansia 

(Indradulmawan, 2016).  World Health Organisation (WHO) menyatakan 

bahwa lansia adalah seseorang yang memasuki umur 60 tahun keatas. Masa tua 

atau usia lanjut merupakan suatu periode akhir dalam rentang kehidupan, yaitu 

suatu masa saat seseorang sudah beralih jauh dari masa sebelumnya yang lebih 

menyenangkan atau beranjak dari masa yang memiliki banyak manfaat 

(Hurlock, 1999 dalam Sulandari, Martyastanti & Mutaqwarohmah, 2009). 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010 menunjukan bahwa 

jumlah penduduk lansia di Indonesia berjumlah 18,04 juta jiwa atau 7,59% dari 

keseluruhan penduduk. Jumlah penduduk lansia wanita yaitu 9,75 juta jiw, lebih 

banyak dari jumlah penduduk laki-laki yaitu 8,29 juta jiwa. Lansia lebih banyak 

berada di daerah pedesaan yaitu 10,36 juta jiwa, dibandingkan dengan di daerah 

perkotaan yaitu 7,69 juta jiwa. Dilihat berdasarkan kelompok usia, jumlah 

penduduk lansia terbagi menjadi lansia muda 60-69 tahun berjumlah 10, 75 juta 

jiwa, lansia menengah 70-79 tahun berjumlah 5,43 juta jiwa, dan lansia tua 80 

tahun keatas berjumlah 1,86 juta jiwa (BPS, 2013 dalam Xavier, Prastiwi & 

Andinawati, 2017). 
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Lansia dikatakan sebagai masa akhir dalam perkembangan pada daur 

kehidupan manusia. Semakin tua seseorang maka kemungkinan mengalami 

penurunan anatomik dan fungsional terhadap organ-organnya akan semakin 

besar. Lansia mengalami penurunan aktivitas fisik disebabkan kekuatan fisiknya 

sudah menurun dan menyebabkan lansia mengalami bermacam penyakit. 

Penyakit pada lansia banyak disebabkan dari proses penuaan seperti penyakit 

reumatik, penyakit paru, diabetes mellitus, paralisis atau lumpuh sebagian tubuh, 

patah tulang, kanker, penyakit jantung (kardiovaskuler) dan hipertensi (Ifansyah, 

Herawati & Diani, 2015). 

Salah satu perubahan yang nyata pada lansia adalah sistem 

kardiovaskuler, yaitu massa jantung bertambah, ventrikel kiri mengalami 

hipertrofi dan kekuatan peregangan jantung berkurang yang dikarenakan 

perubahan jaringan ikat dan penumpukan lipofisin, hal ini dapat mempengaruhi 

elastisitas dan permeabilitas, yang akan menyebabkan kenaikan tekanan 

diastolik dan perfusi jaringan (Pudjiastuti & Utomo, 2003 dalam Hermanto, 

2014). 

Tekanan darah merupakan kemampuan yang ditimbulkan oleh jantung 

yang berkontraksi seperti pompa dalam mendorong agar darah terus mengalir ke 

seluruh tubuh melewati pembuluh darah (Khasanah, 2012). Pada lansia lebih 

dari setengah populasinya memiliki tekanan darah yang lebih dari normal, hal 

tersebut yang mempermudah mengalami resiko penyakit kardiovaskuler. 

Peningkatan tekanan darah pada lansia dilihat sebagai akibat dari proses 

degenerative (Santoso, 2010).  Faktor resiko atau penyebab tekanan darah tinggi 

bisa dibagi menjadi dua faktor yang tidak dapat dikontrol yaitu jenis kelamin, 

usia dan riwayat keluarga. Sedangkan faktor yang dapat dikontrol adalah 
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aktivitas fisik, obesitas, kebiasaan merokok, minum alkohol dan pola konsumsi 

makanan yang mengandung natrium (Miller, 2012 dalam Astuti, 2016). 

Aktivitas fisik merupakan seluruh gerakan anggota badan yang 

memerlukan energi dalam melakukannya, seperti duduk, berjalan senam, 

beribadah, menyapu, mengepel lantai, menyapu lantai, berkebun, dan mengasuh 

cucu. Aktivitas fisik yang terancang dan tersusun yang mencakup gerakan 

seluruh anggota badan secara berulang-ulang dan dilakukan dalam 

meningkatkan kesehatan jasmani yang dikenal dengan olahraga. Aktivitas fisik 

yang dilakukan secara rajin sangat penting untuk mempertahankan keadaan 

kebugaran dan kesehatan pada lansia (Farizati, 2002 dalam Khomarun, Wahyuni 

& Nugroho, 2013). 

Berdasarkan WHO (2011) dalam Astuti (2016) menyatakan bahwa 

kekurangan aktivitas fisik adalah kunci utama faktor resiko terjadinya penyakit 

tidak menular yaitu hipertensi, kurangnya aktivitas fisik juga merupakan faktor 

resiko utama keempat kematian di seluruh dunia. Terdapat 3,2 juta jiwa 

meninggal setiap tahun dikarenakan kurangnya aktivitas fisik. Di Indonesia 

aktivitas fisik masih menjadi masalah kesehatan. Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) 2013 meunjukan bahwa 1 dari 4 penduduk Indonesia melakukan 

perilaku sedenter lebih dari 6 jam per hari (Kemenkes RI, 2013). Sekitar 26,1% 

proporsi penduduk Indonesia yang melakukan aktivitas fisik kurang aktif, yaitu 

tidak melakukan aktivitas fisik sedang maupun berat, dan penduduk dari 22 

provinsi di Indonesia berada di atas rata-rata kurang dalam melakukan aktivitas 

fisik. 
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Berdasarkan Utami (2007) dalam Astuti (2016) juga menyatakan bahwa 

seseorang yang kurang melakukan aktivitas fisik dalam mengontrol nafsu 

makannya sangat labil sehingga menyebabkan konsumsi energi yang berlebihan, 

nafsu makan menjedi bertambah yang menyebabkan berat badan akan naik dan 

bias menyebabkan obesitas. Jika berat badan seseorang meningkat, maka volume 

darah juga akan meningkat, sehingga beban jantung saat memompa darah juga 

akan meningkat. Beban jantung yang semakin besar akan menyebabkan jantung 

akan bekerja semakin berat saat memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga 

tekanan  perifer dan curah jantung bertambah yang akan menimbulkan 

hipertensi. 

Oleh sebab itu aktivitas fisik sedang hingga tinggi dapat melatih otot 

jantung dan tahan perifer yang bisa mencegah kenaikan tekanan darah. Selain itu 

aktivitas fisik yang tinggi mampu merangsang pelepasan hormon endofrin yang 

menyebabkan efek euphoria dan relaksasi otot sehingga pengontrolan tekanan 

darah selalu stabil (Kokkinos, et al, 2009 dalam Astuti, 2016). 

Dalam penelitian Xavier, Prastiwi dan Andinawati (2017) tentang 

hubungan antara aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lansia di Posyandu 

Lansia Desa Banjarejo Koecamatan Ngantang Kabupaten Malang menyatakan 

bahwa sebagian besar lansia (56,7%) mengalami hipertensi tahap I, aktivitas 

fisik sedang kebanyakan adalah petani. Hasil analisa bivariate menunjukan p 

value (0,029) < α (0,05) yang berarti ada hubungan antara aktivitas fisik dengan 

tekanan darah pada lansia. 
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 26 maret 2018 di Panti 

Jompo Kota Malang melalui pengurus panti, pengurus tersebut menjelaskan 

bahwa terdapat banyak lansia yang melakukan aktivitas fisik, setiap pagi 

melakukan senam, beribadah, berjalan-jalan, menyapu, mengepel lantai, mencuci 

piring,dan membawa makanan. Dengan latar belakang diatas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Hubungan Aktivitas Fisik dengan Tekanan 

Darah Pada Lansia Di Panti Jompo Kota Malang, karena pada penelitian 

sebelumnya belum ada penelitian yang dilakukan di Panti Jompo. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lansia di 

Panti Jompo Kota Malang? 

C. Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada 

lansia di Panti Jompo Kota Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi aktivitas fisik pada lansia di Panti Jompo Kota 

Malang. 

b. Mengidentifikasi tekanan darah pada lansia di Panti Jompo Kota 

Malang. 

c. Menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada 

lansia di Panti Jompo Kota Malang. 

 



6 
 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini mencakup : 

1. Terhadap Ilmu Pengetahuan 

Ikut serta dalam menambah wacana ilmu pengetahuan, khususnya 

mengenai hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lansia di 

Panti Jompo Kota Malang.  

2. Terhadap Institusi Pendidikan 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di institusi 

pendidikan khususnya mengenai fisioterapi dalam hal sebagai bahan 

informasi untuk perkuliahan fisioterapi, dan sebagai dasar dalam 

penelitian lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang 

penelitian ini.  

3. Terhadap Penulis 

Untuk menambah pemahaman dan memperdalam informasi mengenai 

hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lansia di Panti Jompo 

Kota Malang. 

4. Terhadap Masyarakat Umum 

Membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang 

berhubungan dengan tekanan darah dan memberikan informasi bahwa 

fisioterapi berperan bagi para lansia. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Judul 

Penelitian 

Nama, Tahun 

& Tempat 

Penelitian 

Instrumen 

Penelitian 

Perbedaan 

1 Hubungan 

Antara 

Aktifitas Fisik 

Dengan 

Tekanan Darah 

Pada Lansia Di 

Posyandu 

Lansia Desa 

Banjarejo 

Kecamatan 

Ngantang 

Kabupaten 

Malang 

Egas A. Da 

Costa Xavier, 

Swito Prastiwi, 

Mia 

Andinawati 

2017, 

Posyandu 

Lansia Desa 

Banjarejo 

Variabel 

Bebas : 

Aktifitas 

Fisik 

Variabel 

terikat : 

Tekanan 

Darah Pada 

Lansia 

Dalam penelitian tersebut 

dilakukan di 5 buah Posyandu 

Lansia yang berada di Desa 

Banjarejo Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang, sedangkan 

dalam penelitian ini dilakukan di 

Panti Lansia Kota Malang, 

dalam penelitian tersebut 

menggunakan kuesioner 

GPPAQ sedangan dalam 

penelitian ini menggunakan 

kuesioner PASE 

2 Hubungan 

Aktifitas Fisik 

Dengan 

Tekanan Darah 

Pada Lansia Di 

Dusun Miri 

Desa Sriharjo 

Imogiri Bantul 

Yogyakarta 

Marina Mila, 

Anida, Yuli 

Ernawati 

2017, Dusun 

Miri 

Variabel 

Bebas : 

Aktifitas 

Fisik 

Variabel 

terikat : 

Tekanan 

Darah Pada 

Lansia 

 

 

Dalam penelitian tersebut 

dilakukan di Dusun Miri Desa 

Sriharjo Imogiri Bantul 

Yogyakarta sedangkan dalam 

penelitian ini dilakukan di Panti 

Lansia Kota Malang 

3 Hubungan 

Aktivitas Fisik 

Dengan 

Tekanan Darah 

Pada Lansia Di 

Posyandu 

Padukuhan 

Medari Gede 

Caturharjo 

Sleman 

Yogyakarta 

Winda 

Kusuma Astuti 

2016, 

Posyandu 

Padukuhan 

Medari Gede 

Caturharjo 

Sleman 

Variabel 

Bebas : 

Aktivitas 

Fisik  

Variabel 

terikat : 

Tekanan 

Darah Pada 

Lansia 

Dalam penelitian tersebut 

dilakukan di Posyandu 

sedangkan dalam penelitian ini 

dilakukan di Panti Lansia Kota 

Malang, dalam penelitian 

tersebut menggunakan teknik 

sampling purposive sampling 

sedangakn dalam penelitian ini 

menggunakan teknik total 

sampling, dan  menggunakan 

kuesioner dengan pertanyaan 

sebanyak  27 item sedangkan 

dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner PASE 

dengan 8 pertanyaan. 
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4 Hubungan 

Antara 

Aktifitas Fisik 

Dan Hipertensi  

Pada Lansia 

Sri Iswahyuni 

2017, Desa 

Jetiskarangpun

g, Kecamatan 

Kalijambe, 

Kabupaten 

sragen 

Variabel 

Bebas : 

Aktivitas 

Fisik 

Variabel 

terikat : 

Hipertensi 

Pada Lansia 

Dalam penelitian tersebut 

dilakukan di 

DesaJetiskarangpung, 

Kecamatan Kalijambe, 

Kabupaten sragen sedangan 

dalam penelitian ini dilakukan di 

Panti Lansia Kota Malang, 

dalam penelitian tersebut sampel 

lansia yang menderita hipertensi 

sedangkan dalam penelitian ini 

sampel semua lansia yang ada di 

Panti Kota Malang 

5 Hubungan 

Antara 

Obesitas dan 

Aktivitas Fisik 

dengan 

Tekanan Darah  

Pasien 

Hipertensi 

Azizah 

Julianti, Retno 

Pangastut, 

Yuliana Noor 

Setiawati 

Ulvie 

2015, 

Puskesmas 

Kotagede I 

Kota 

Yogyakarta 

Variabel 

Bebas : 

Obesitas 

dan 

Aktivitas 

Fisik 

Variabel 

terikat : 

Tekanan 

Darah  

Pasien 

Hipertensi 

Dalam penelitian tersebut 

dilakukan di Puskesmas 

Kotagede I Kota sedangkan 

dalam penelitian ini dilakukan di 

Panti Lansia Kota Malang, 

dalam penelitian tersebut sampel 

lansia yang menderita hipertensi 

sedangkan dalam penelitian ini 

sampel semua lansia yang ada di 

Panti Kota Malang, dalam 

penelitian tersebut menggunakan 

teknik sampling purposive 

sampling sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan 

teknik sampling total sampling. 

 


