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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Lansia merupakan suatu proses penurunan kemampuan tubuh untuk 

beradaptasi dengan stress lingkungan, namun bukan suatu penyakit melainkan 

tahap lanjut dari proses kehidupan (Moniaga et al, 2013). Bertambahnya 

jumlah penduduk lansia di Indonesia di masa depan membawa dampak positif 

maupun negatif. Dampak positif yaitu apabila lansia berada dalam keadaan 

sehat, aktif dan produktif. Dampak negatifnya yaitu apabila lansia menjadi 

beban jika lansia memiliki masalah penurunan kesehatan yang berakibat pada 

peningkatan biaya pelayanan kesehatan, penurunan pendapatan, peningkatan 

disabilitas, tidak adanya dukungan sosial dan lingkungan yang tidak ramah 

terhadap penduduk lansia (Kementrian Kesehatan RI, 2017).  

(Dinata 2015 dalam Nugroho, 2008) mengatakan bahwa penduduk usia 

lanjut adalah mereka yang berusia ≥ 60 tahun menurut Undang-Undang RI NO 

13 Tahun 1993 dan WHO. Lansia atau biasa disebut dalam proses penuaan 

akan terjadi proses fisiologis dengan mekanisme yang berbeda setiap 

individunya. Seiring bertambahnya usia maka mengalami penurunan fungsi 

organ tubuh dan resiko terjadinya penyakit degeneratif akan meningkat seperti 

hipertensi, obesitas dan diabetes melitus (Badriah et al, 2014). 

Asia Tenggara populasi lansia sebesar 8% atau sekitar 142 juta jiwa. 

Pada tahun 2050 diperkirakan populasi lansia meningkat 3 kali lipat dari tahun 

ini. Tahun 2010 jumlah lansia 24 juta (9,77%) dari total populasi, dan tahun 

2020 diperkirakan jumlah lansia mencapai 28,8 juta (11,34%) dari total 

populasi. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2020 diperkirakan jumlah 



2 

 

 

lansia sekitar 80 juta (Depkes, 2013). Bukti yang cukup untuk peningkatan 

prevalensi hipertensi pada orang diabetes yaitu prevalensi dikalangan penderita 

diabetes lebih tinggi dari pasien non-diabetes berkisar 32% dan 82% (Berraho 

et al, 2012). Tahun 2013 di Indonesia diperkirakan jumlah penderita diabetes 

melitus adalah sekitar 12 juta orang, sedangkan di Jawa Timur penduduk usia 

diatas 14 tahun sekitar  28.855.895 penduduk dan yang terdiagnosa diabetes 

melitus 605.974 orang (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Hipertensi 

membunuh hampir 8 miliyar orang setiap tahun di Dunia (WHO, 2015). Data 

prevalensi hipertensi di Indonesia sekitar 26,5% dan akan terus meningkat 

setiap tahunnya (RISKESDES, 2013). Menurut Survei American Diabetes 

Association (2013) pada tahun 2005-2008, orang dewasa berusia di 

atas 20 tahun dengan diabetes, 67% memiliki tekanan ≥ 140/90 mmHg. 

Dampak yang terjadi pada gangguan metabolisme berupa gangguan 

fungsi organ sehingga memicu terjadinya penyakit degeneratif seperti obesitas, 

stroke, diabetes melitus, hipertensi, hiperkolestrol, gangguan sistem 

pencernaan dan asam urat (Suastika et al, 2011). Banyak sekali penyakit yang 

terjadi dalam hubungan dengan usia, diabetes dan hipertensi adalah contoh 

penyakit yang meningkat dengan usia dikarenakan perubahan gaya hidup, 

akitivtas fisik dan pola makan (Roopa & Devi, 2014). Gaya hidup yang tidak 

sehat merupakan sebuah perubahan pola penyakit yang pada akhirnya dapat 

menyebabkan gangguan metabolisme, seperti pada proses penuaan erat 

kaitannya dengan gangguan metabolisme. Penyakit metabolik pada orang tua 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan 

insufisiensi massa sel beta untuk peningkatan resistensi insulin serta tingkat 

tekanan darah (Suastika, et al. 2011). 
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Peningkatan resistensi insulin menyebabkan penumpukan kadar gula darah. 

Gula darah merupakan gula yang terdapat didalam darah yang dibentuk oleh 

karbohidrat dari makanan dan disimpan menjadi glikogen dalam tubuh. Gula darah 

dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi untuk sel-sel tubuh (Wetherill & 

Kerelakes, 2001). Kadar gula darah puasa normal 100-126 mg/dl dan kadar gula 

darah sewaktu normal 140-200 mg/dl. Jika kadar gula darah tinggi atau biasa 

disebut diabetes yaitu >200 mg/dl (ADA, 2018). Penderita yang kadar gula darah 

meningkat karena kerja insulin tidak maksimal biasa disebut diabetes rentan 

terhadap komplikasi neuropati, nefropati, penyakit pembuluh darah, 

hiperlipidemia dan hipertensi (tekanan darah meningkat diatas normal) (Roopa 

& Devi, 2014). 

Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri 

jantung. Puncak tekanan terjadi saat ventrikel berkontraksi disebut tekanan 

sistolik dan puncak tekanan istirahat disebut diastolik. Tekanan darah normal 

yaitu sistolik 100-140 mmHg dan diastolik 60/90 mmHg (Smeltzer & Bare, 

2001). Tekanan darah hipertensi stadium I yaitu sistolik 140-159 mmHg dan 

diastolik 90-99 mmHg. Tekanan darah hipertensi stadium II dan III yaitu 

sistolik >160 mmHg dan >180 mmHg sedangkan diastolik >100 mmHg dan 

>116 mmHg (Wahyudi, 2014). Faktor yang mempengaruhi tekanan darah yaitu 

volume darah, cardiac output, resistensi periferal dan elastisitas pembuluh 

darah (Cummings, 2009). Semakin naik kadar gula darah akan meningkatkan 

kekentalan darah (vaskositas) sehingga tekanan darah dalam tubuh akan 

terganggu (Wahyuni & Arisfa, 2016) 

Kadar gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi merupakan 61% 

penyebab kematian kardiovaskular dan lebih dari 75% dari kematian akibat 
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jantung dan hipertensi secara global (Roopa & Devi, 2014). Diabetes dan 

hipertensi sering hidup berdampingan, berdasarkan frekuensi hipertensi pada 

populasi diabetes hampir dua kali dibandingkan populasi non-diabetes 

(Berraho et al, 2012).  

Kadar gula darah merupakan salah satu yang mempengaruhi tekanan 

aliran darah karena faktor kekentalan darah (viskositas) akibat penumpukan 

gula darah. Kekentalan aliran darah mengakibatkan aliran darah yang 

seharusnya normal menjadi terganggu ke seluruh tubuh dan menyebabkan 

penurunan perfusi ke jaringan tubuh (Wahyuni & Arisfa, 2016). Faktor kedua 

yaitu diameter pembuluh darah, penebalan dinding pembuluh darah akibat 

pembentukan materi lemak yang disebut plak pada penderita diabetes akan 

menyebabkan diameter lebih kecil dengan volume yang sama, maka tekanan 

darah akan lebih besar. Faktor ketiga yaitu panjang pembuluh darah, penderita 

diabetes melitus yang memiliki lemak tinggi khususnya pada kasus obesitas 

pembuluh darah lebih panjang pada orang normal yang mengakibatkan 

resistensi tekanan darah akan lebih besar (Barnes, 2012). 

Studi pendahuluan dilakukan di Desa Junrejo Kota Batu. Umur lansia di Desa 

Junrejo sekitar ≥ 45 tahun dan jumlah lansia selalu meningkat setiap tahunnya. 

Golongan lansia menurut WHO (2013) yaitu umur lansia menjadi 4 yaitu : lansia 

usia pertengahan (middle age) 45-59 tahun, lansia (elderly) 60-74 tahun, lansia 

tua (old) 75–90 tahun dan usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun (Rahayu, 

2014). 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis merasa tertarik untuk mengetahui 

hubungan kadar gula darah terhadap tekanan darah pada lansia. Dengan ini 
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penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan kadar 

gula darah terhadap tekanan darah pada lansia di Desa Junrejo Kota Batu”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan kadar gula darah terhadap tekanan darah pada 

lansia di Desa Junrejo Kota Batu? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan kadar gula darah terhadap tekanan darah 

pada lansia di Desa Junrejo Kota Batu? 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi rata-rata kadar gula darah pada lansia di Desa 

Junrejo Kota Batu. 

b. Mengidentifikasi rata-rata tekanan darah darah pada lansia di Desa 

Junrejo Kota Batu. 

c. Menganalisa hubungan kadar gula darah terhadap tekanan darah 

pada lansia di Desa Junrejo Kota Batu. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian dapat menambah wawasan serta dapat menjadi media 

pengaplikasian dan sosialisai teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan, menjelaskan secara ilmiah kepada responden bahwa 

hubungan kadar gula darah terhadap tekanan darah pada lansia di Desa 



6 

 

 

Junrejo Kota Batu sangat bermanfaat karena menambah tingkat 

kesadaran terhadap pengecekan kesehatan dan menjaga pola hidup sehat. 

2. Bagi Lokasi Penelitian 

Penelitian mengetahui hubungan kadar gula darah terhadap tekanan 

darah pada lansia di Desa Junrejo Kota Batu agar lokasi tersebut aktif 

dalam melakukan pengecekan kesehatan terutama pada lansia. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian berharap dapat memberikan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat bagi mahasiswa lainnya agar mengetahui seberapa besar 

untuk menjaga kesehatan dengan cara rutin memeriksa kesehatan 

terutama kadar gula darah dan tekanan darah. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian. 

No. 

Nama 

Peneliti 

/ tahun 

Judul 
Sampel  

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

Perbedaan  

Penelitian 

1. Roopa, 
K.S., & 

Rama 

Devi, G. 
/ 2014 

Quality 
Of Life 

Of 

Elderly 
Diabetic 

And 

Hypertens

ive 
People 

Impact Of 

Interventi
on 

Program

me 

 Sampel terdiri 

dari 80 lansia 
yang 40 laki-

laki dan 40 

adalah 
perempuan 

antara 

kelompok usia 

65-76 tahun. 

 Quasi 
eksperimental 

dengan desain 

membandingka
n pra dan pasca 

penilaian 

intervensi 

untuk evaluasi 
modul 

pendidikan 

non-formal 
untuk 

 Skor post test 

pada kualitas 
hidup secara 

keseluruhan 

lebih tinggi 
dari nilai tes 

pra dan 

perbedaan 

individu dalam 
skor juga 

berkurang jauh 

selama tes 
pasca untuk 

pria dan 

wanita serta 

dua kelompok 
usia. 

 Keuntungan 

dalam skor 

setelah 
intervensi 

 Perbedaan 

dari 
penelitian ini 

adalah 

metode 
penggunaan 

yaitu 

observasi. 

 Mencari 

hubungan 
kadar gula 

darah 

terhadap 
tekanan 

darah. 

 Kelompok 

usia yang 

diambil dari 
pra lansia 

yaitu ≥45 

tahun. 
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efektivitas 

dalam 

meningkatkan 
pengetahuan 

dan kualitas 

hidup lansia. 

 Tes 't' 
diterapkan 

untuk melihat 

signifikansi 

perbedaan nilai 
rata-rata laki-

laki dan 

perempuan dan 
dua kelompok 

usia serta 

penilaian 
intervensi pra 

dan pasca. 

lebih untuk 

laki-laki dan 

kelompok usia 
yang lebih 

muda dari 

usia. 

2. Armaga

n 
Tugrul, 

Sibel 

Guldike
n, Betul 

Ugur-

Altun, 

and 
Ender 

Arikan / 

2009 

An 

Evaluatio
n Of 

Glucose 

Tolerance 
In 

Essential 

Hypertens

ion 

 Dari 338 kasus, 

32 orang 

menderita 
diabetes (DM, 

9,46%), 78 

orang memiliki 
intoleransi 

glukosa (IGT, 

23,1%), dan 

228 orang 
hanya 

hipertensi 

tetapi tidak IGT 
dan DM 

(67,4%). 

 

 Resiko IGT 

dan 

pengembangan 
DM dalam 

kasus-kasus 

hipertensi 
meningkat 

dengan 

penuaan dan 

durasi 
hipertensi 

lama. 

 Resiko 

perkembangan 
IGT dalam 

kasus-kasus 

hipertensi 
adalah empat 

kali lebih pada 

laki-laki 

 Responden 

yang diambil 

adalah lansia. 

 Menganalisa 
kadar gula 

darah 

terhadap 
tekanan 

darah. 

3. Moham
ed 

Berraho

&, 

Youness 
El 

Achhab, 

Abdelila
h 

Benslim

ane, 
Karima 

EL 

Rhazi, 

Moham
ed 

Hypertens
ion And 

Type 2 

Diabetes: 

A Cross-
Sectional 

Study In 

Morocco 
(EPIDIA

M 

Study) 

 Kuesioner 

terstruktur 
digunakan 

untuk 

mengumpulkan 
informasi 

tentang variabel 

sosiodemografi, 

riwayat 
hipertensi, 

penggunaan 

obat anti-
hipertensi dan 

durasi diabetes. 

 Antropometri 

 Prevalensi 

hipertensi 
adalah 70,4%. 

 Regresi 

logistik 

menunjukkan 
bahwa 

hipertensi 

positif 

berhubungan 
dengan usia (p 

<10-4), BMI 

(p <0,0002) 
dan durasi 

diabetes. 

 Responden 

yang 
diambil ada 

lansia. 

 Menganalisa 

hubungan 
kadar gula 

darah 

terhadap 

tekanan 
darah pada 

lansia. 
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Chikri, 

Chakib 

Nejjari / 
2012 

pengukuran 

termasuk berat 

dan tinggi 
badan diukur 

oleh staf 

terlatih.  

 Tekanan darah 
diukur dengan 

menggunakan 

sphygmomano

meters standar.  

 Desain studi 
cross-sectional 

digunakan 

untuk 
memperkirakan 

tingkat 

frekuensi 
hipertensi pada 

populasi pasien 

diabetes tipe 2 

di tiga wilayah 
Maroko 

4. Maasum

eh 
Kaviani, 

Niloofar 

Bahoosh

, Sara 
Azima, 

Nasrin 

Asadi, 
Farkhon

deh 

Sharif & 

Mehrab 
Sayadi / 

2014 

The 

Effect Of 
Relaxatio

n On 

Blood 

Sugar 
And 

Blood 

Pressure 
Changes 

Of 

Women 

With 
Gestation

al 

Diabetes: 
A 

Randomiz

ed 
Control 

Trial 

 Saat ini trial 

terkontrol 

secara acak, 58 
pasien dengan 

diabetes 

gestasional 

yang dirujuk ke 
rumah sakit 

Hafez, Shiraz, 

dipilih melalui 
simple random 

sampling. 

 Kemudian, 

mereka secara 
acak dibagi 

menjadi kontrol 

dan intervensi 

kelompok. 

 Kelompok 
intervensi 

menerima 3 

minggu 
intervensi 

pendidikan 

reguler dalam 

bentuk lima sesi 
45 menit, 

termasuk 

pelatihan 
relaksasi 

Benson.  

 Menurut 

hasil, rata-rata 

gula darah 
puasa adalah 

94,79 dan 103 

mg / dl dalam 

intervensi dan 
kelompok 

kontrol, 

masing-
masing ( P < 

0,001). 

 Selain itu, 

rata-rata 2 jam 
gula darah 

postprandial 

adalah 107 mg 

/ dl pada 
kelompok 

intervensi dan 

118 mg / dl 
pada 

kelompok 

kontrol ( P < 

0,001). Selain 
itu, rata-rata 

tekanan darah 

sistolik adalah 
120 dan 127 

mg / dl dalam 

intervensi dan 

 Responden 

di jurnal ini 

menggunaka
n pasien 

diabetes 

gestastional 

pada wanita 
hamil 

sedangkan 

penelitian 
menggunaka

n responden 

lansia laki-
laki dan 

perempuan. 

 Penelitian 

ini hanya 

menggunaka
n satu 

kelompok 

saja. 
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 Baik secara 

teoritis dan 

praktis bersama 

dengan diskusi 
serta tanya 

jawab.  

 Gula darah 

puasa, 2 jam 
gula darah 

postprandial, 

tekanan darah 

sistolik dan 
diastolik diukur 

pada kedua 

kelompok 
sebelum, segera 

setelah dan satu 

bulan setelah 
intervensi. 

 Kemudian, data 

dianalisis 

dengan SPSS 

statistik 
software (v. 16) 

dan 

menggunakan 
Chi-square dan 

mandiri t-test. 

kelompok 

kontrol, 

masing-
masing ( P = 

0,006). 

5. Nurmala

sari 
Amir, 

Karel 

Pandela
ki & 

Stella 

Palar / 
2013 

Hubungan 

Tekanan 
Darah 

Dan 

Lama 
Menderita 

Diabetes 

Dengan 
Laju 

Filtrasi 

Glomerul

us Pada 
Subjek 

Diabetes 

Melitus 
Tipe 2 

 Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah 
deskriptif 

analitik dengan 

pendekatan 
cross sectional 

menggunakan 

data sekunder. 

 Jumlah sampel 
sebanyak 152 

pasien diabetes 

melitus tipe 2 

yang berobat di 
Poliklinik 

Endokrin dan 

Metabolik 
RSUP Prof. Dr. 

R. D. Kandou 

Manado periode 

November – 
Desember 2013. 

 Hasil analisis 

menggunakan 

spearman’s 
correlation 

menunjukkan 

bahwa ada 
hubungan 

yang 

bermakna 
antara tekanan 

darah dengan 

laju filtrasi 

glomerulus 
(p=0,000) 

dengan arah 

hubungan 
negatif yakni 

semakin tinggi 

tekanan darah 

2 maka filtrasi 
glomerulus 

semakin 

rendah, serta 
tidak ada 

hubungan 

bermakna 

 Penelitian 

ini 

menganalisa 
hubungaan 

kadar gula 

darah 
terhadap 

tekanan 

darah. 

 Responden 
yang 

diambil 

adalah 

lansia. 
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dengan lama 

menderita 

diabetes 
(p=0,971) oleh 

karena laju 

filtrasi 
glomerulus 

tidak hanya 

bergantung 

pada lamanya 
menderita 

diabetes 

melainkan ada 
faktor lain 

yang 

mempengaruh
i fungsi ginjal 

misalnya 

hipertensi. 
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