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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sudah mengatur undang- undang tentang lanjut usia

undang-undang nomor 13 tahun 1998 yang menjelaskan tentang lansia yaitu

seseorang yang telah memiliki usia 60 tahun keatas. Dilihat dari aspek kesehatan,

kelompok lansia akan berkembang dan akan mengalami penurunan derajat

kesehatan secara alami ataupun akibat penyakit (KEMENKES, 2017).

Usia yang sudah lanjut menyebabkan penurunan kinerja jantung serta dapat

menimbulkan pengaruh pada fungsi organ-organ lain dalam tubuh, contohnya: otot,

paru-paru dan ginjal karena sirkulasi darah dalam ketubuh berkurang. Saat individu

beraktifitas fisik maka tekanan darah pada tubuh akan meningkat karena jantung

memompa lebih kuat terutama tekanan sistoli akan tinggi. Maka dari itu tekanan

darah inilah yang akan mempengaruhi denyut nadi pada individu. (Nugroho, 2000).

Pada perubahan fisiologis usia lanjut terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh

dalam menghadapi gangguan dari dalam maupun luar tubuh. Salah satu gangguan

kesehatan yang paling banyak dialami oleh lansia adalah pada sistem

kardiovaskuler (Teguh, 2009 dalam Astari 2012). Oleh sebab itu, lansia dianjurkan

untuk selalu memeriksakan tekanan darah secara teratur agar dapat mencegah

penyakit kardiovaskuler khususnya hipertensi (Martono & Pranaka, 2009 dalam

Astari, 2012).

Seiring dengan proses menua tersebut, tubuh akan mengalami berbagai masalah

kesehatan yang disebut dengan penyakit degeneratif. Lansia merupakan usia yang
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beresiko tinggi terhadap penyakit-penyakit degeneratif, seperti penyakit Jantung

Koroner (PJK), hipertensi, diabetes militus, gout (rematik) dan kanker (Windo,

2015). Penyakit hipertensi atau darah tinggi yang merupakan faktor resiko utama

dari perkembangan penyakit jantung dan stroke, dan disebut sebagai “the silent

disease” karena tidak terdapat tanda-tanda atau gejala yang dapat dilihat dari luar

(Miratina, 2014). Lansia cenderung mengalami masalah kesehatan yang disebabkan

oleh penurunan fungsi tubuh akibat proses penuaan.

Pada tahun 2012 sebanyak 17,5 juta penduduk di dunia meninggal karena

terserang penyakit kardiovaskuler dengan presentase 31% dari 56,5 juta jiwa

mengalami kematian. Sudah lebih dari 3/4 kematian yang di akibatkan oleh

penyakit kardiovaskuler ini dan yang paling banyak terjadi di negara berkembang

yang dengan penghasilan rendah ke menengah. Data (World Health Organization,

2013) ditunjukkan prevalensi tertinggi dari penyakit Kardiovaskuler yang ada di

negara Indonesia yaitu PJK, dengan presentase yakni sebesar 1,5%. Dari prevalensi

tersebut memperoleh hasil, angka kedudukan tertinggi ditempati oleh Provinsi Nusa

Tenggara Timur (4,4%) dan terendah di Provinsi Riau (0,3%) (Riskesdas, 2013).

Prevalensi hipertensi yang berada di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran

umur lebih dari 18 tahun dengan nilai sebesar 25,8 %, tertinggi di tempati oleh

provinsi Bangka Belitung 30,0% diikuti Kalimantan Selatan dengan jumlah nilai

30,8%, di posisi berikutnya di tempati oleh Kalimantan Timur 29,6%, Jawa Barat

29,4% dan Provinsi Aceh mendapatkan nilai persentase sebesar 21,8% yang

menduduki posisi terendah untuk persentasenya. Prevalensi dari penyakit DM,

hipertiroid, dan juga hipertensi pada perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki

(Kementrian Kesehatan RI, 2013).
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Cara mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler akibat denyut nadi istirahat

yang tidak stabil yaitu dengan cara cek kesehatan secara berkala, menghindari asap

rokok, rajin berolah raga atau aktifitas fisik, diet dengan makanan yang sehat dan

gizi seimbang, tidur yang cukup serta menjaga fikiran agar tidak stres. Masyarakat

diingatkan untuk melakukan pengecekkan tekanan darah dan kolesterol paing

sedikitnya sekali dalam kurun waktu setahun di FASKES/Fasilitas Pelayanan

Kesehatan. Mengarah pada instruksi Presiden undang-undang nomor 1 pada tahun

2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dimohon seluruh

penduduk bangsa berperilaku sehat demi kualitas hidup yang baik (Kemenkes RI,

2017).

Selain itu ada cara pencegahan yang bisa dilakukan oleh lansia supaya dapat

terhindar dari penyakit hipertensi dengan melakukan upaya dari semboyan SEHAT

yang memiliki kepanjangan dari Menseimbangkan gizi, Mengenyahkan rokok,

Menghindari stress, dan Mengawasi tekanan darah, serta selalu teratur dalam

berolahraga. Anjuran tersebut merupakan salah satu penanganan fisioterapi yang

fokusnya pada olah fisik, seperti halnya dengan senam. Bagi penderita hipertensi

sangat dianjurkan tidak sering mengonsumsi obat kimia karena mengingat efek dari

obat-obatan yang kurang baik untuk tubuh. Contoh dari kegiatan yang dianjurkan

untuk pasien hipertensi dari peran fisioterapi adalah rajin berolahraga. Teratur

berolahraga dapat dilakukan dengan cara latihan fisik yang sesuai dengan lansia

diantaranya berjalan jalan, jalan cepat (brisk walking exercise), bersepeda, berenang,

bersih bersih rumah, senam ataupun jalan cepat (Maryam dkk, 2008 dalam Astari

2012).

Dalam fisioterapi penanganan atau terapi exercise untuk denyut nadi istirahat

pada lansia hipertensi ringan bisa dilakukan dengan metode Brisk Walking
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Exercise dilakukan secara bertahap. Brisk walking exercise adalah bentuk latihan

aerobik dengan menggunakan tehnik jalan cepat selama 15-30 menit. Manfaat dari

latihan ini bermanfaat untuk menurunkan atau menstabilkan denyut nadi istirahat,

dan juga merangsang kontraksi otot, serta pemecahan glikogen dalam tubuh dan

untuk meeningkatkan oksigen dalam sel. Latihan ini juga dapat mengurangi

pembentukan plak melalui peningkatan pengguan lemak dan peningkatan

penggunaan glukosa (Koalski, 2010).

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pengambilan data di

Ketua RW 05 Kelurahan Rampal Celaket pada tahun 2018, diperoleh data lansia

sebanyak 40 Lansia dengan potensi irama denyut nadi istirahat tinggi. Laki-laki

sebanyak 15 orang dan jumlah perempuan sebanyak 25 orang, sebagian besar

mengalami ketidak stabilan denyut nadi istirahat. Ditandai dengan penyakit

hipertensi, keluhan lelah yang berlebihan saat bangun dari tidur. Jantung kadang

nyeri dan berdebar debar. Dengan keluhan keluhan lansia tersebut dapat mengarah

pada kualitas kardiorespirasi yang kurang baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh

Brisk Walking Exercise terhadap denyut nadi istirahat pada lansia hipertensi ringan

di Posyandu Lansia Rampal Celaket. Diharapkan penelitian ini dapat membantu

lansia untuk menurunkan resiko ketidak stabilan denyut nadi istirahat pada lansia di

Posyandu Lansia Rampal Celaket.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh Brisk Walking Exercise terhadap denyut nadi istirahat

pada lansia hipertensi ringan di Posyandu Lansia Rampal Celaket?
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi pengaruh Brisk Walking Exercise terhadap denyut nadi

istirahat pada lansia hipertensi ringan di Posyandu Lansia Rampal Celaket.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi denyut nadi istirahat sebelum di berikan Brisk Walking

Exercise pada lansia hipertensi ringan di Posyandu Lansia Rampal Celaket.

b. Mengidentifikasi denyut nadi istirahat sesudah diberikan Brisk Walking

Exercise pada lansia hipertensi ringan di Posyandu Lansia Rampal Celaket.

c. Menganalisis tingkat kualitas denyut nadi istirahat sebelum dan sesudah

diberikan Brisk Walking Exercise pada lansia hipertensi ringan di Posyandu

Lansia Rampal Celaket.

D. Mafaat Penelitian

1. Bagi Institusi Penelitian

Menambah literatur mengenai brisk walking exercise terhadap penurunan

denyut nadi istirahat pada lanjut usia hipertensi ringan. Serta hasil penelitian dapat

dijadikan sebagai pengetahuan mahasiswa tentang brisk walking exercise terhadap

denyut nadi istirahat pada lanjut usia dengan hipertensi ringan.

2. Manfaat Bagi Fisioterapis

Bisa dijadikan sumber pengetahuan bagi profesi fisioterapi untuk memberi

pelayanan atau penanganan kepada lanjut usia. Masukkan bagi fisioterapis

terutama komunitas fisioterapi geriatri untuk meningkatkan perannya dalam
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memberikan edukasi maupun latihan kepada lansia dalam meningkatkan kualitas

hidup lansia

3. Manfaat Bagi Lanjut Usia

Penelitian dapat dijadikan sebagai acuan bagi lanjut usia supaya dapat

meningkatkan derajat kesehatan yang lebih baik melalui kegiatan Brisk Walking

Exercise diharapkan sebagai pencegahan resiko penyakit kardiovaskuler.

Sehingga dapat tercapainya harapan hidup yang maksimal sesuai dengan

kebutuhan lanjut usia.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian dapat dijadikan latihan rutin sehingga dapat menurunkan resiko

gangguan kardiovasculer dengan ditandai irama denyut nadi istirahat yang tidak

beraturan pada lansia.

5. Manfaat Bagi Penulis

Menambah pengalaman peneliti bahwa terdapat terapi yang dapat

menurunkan dan juga menstabilkan denyut nadi istirahat pada pasien yang

mengalami hipertensi ringan.
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E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1

Keaslian Penelitian

No Nama, Tahun

Dan Judul Penelitian

Variabel
Penelitian

Analisa
Data

Hasil
Penelitian

Perbedaan
Penelitian,
Alat Ukur

serta Tempat
Penelitian

1. Kristen J. Quell, BS;
John P. Porcari,
PhD; Barry A.
Franklin, PhD;
Carl Foster, PhD;
Richard A.
Andreuzzi, MS; and
Ryan M. Anthony,
MS (2002)
Is Brisk Walking an
Adequate
Aerobic Training
Stimulus for
Cardiac Patients?

a.Variabel
Independe
nt : Pasien
dari fase II
(pasien
rawat jalan
dini)

dan fase
III
(pemelihar
aan)
program
rehabilitasi
jantung

di Rumah
Sakit
William
Beaumont
(Royal
Oak, MI)

b.Variabel
Dependent
: Cardiac
Patient

A
cross-sec
tional
design

Ada
pengaruh

Brisk
Walking
Exercise
terhadap
pasien
penyakit
jantung pada
lansia setelah
dilakukan uji
perbandinga
n dengan
kelompok
control

Tempat:
William
Beaumont
Hospital
(Royal Oak,
MI)

Alat:
Telemetry
ECG system
(Vitalcom;
Tustin, CA) /
a Denyut nadi
istirahat
monitor

Sampel:

-Pasien rawat
jalan dini

-Pasien
rehabilitasi

2. M.A. Tullya,T, M.E.
Cupples, W.S. Chan,
K. McGlade, I.S.
Young (2005)

Brisk walking,
fitness, and
cardiovascular risk:
A randomized
controlled trial in

a.Variabel
Independe
n : Brisk
Walking,
Fitness,
and
Cardiovas
cular Risk

b.Variabel
dependen :

Quasi
Eksperi
mental
dengan
metode
randomiz
ed
controlle
d trial in
primary

Ada
pengaruh

Brisk
Walking
Exercise and
Fitness
terhadap
pasien resiko
penyakit
jantung pada

Tempat:

University
of Ulster

Alat: zero
sphygmomano
meter

Sampel:

31norang
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primary care Cardiovas
cular

care lansia dengan
pengidap
penyakit
jantung
coroner 10
tahun

3. Marie Murphy, Alan
Nevill, Charlotte
Neville, Stuart
Biddle, And
Adrianne Hardman
(2005)

Accumulating brisk
walking for fitness,
cardiovascular risk,
and psychological
health

a.Variabel
Independe
nt : Brisk
Walking

b.Variabel
Dependent
: fitness,
cardiovasc
ular risk,
and
psychologi
cal health

Cohort
Cross-ov
er design

Twenty-o
ne
subjects
(14
women),
aged
44.5 6.1
yr (mean
SD) were
randomly
assigned
to two
different,
6-wk
programs
of brisk
walking

Ada
pengaruh

Accumulatin
g brisk
walking for
fitness,
cardiovascul
ar risk, and
psychologica
l health
terhadap
pasien resiko
penyakit
jantung dan
penghilang
stress pada
lansia

Tempat:

Chief Medical
Officer for
England

Alat:

Anthropometr
ic and
functional
capacity
measurements

Sampel:

21 sampel
yang berjenis
kelamin
perempuan

4. Lilik Hermawan
Hadi Setyo
Subiyono, Setya
Rahayu (2012)

Pengaruh Pemberian
Asupan Cairan (Air)
Terhadap Profil
Denyut nadi istirahat
Pada Aktivitas
Aerobik

a.Variabel
Independe
nt :
Asupan
Cairan

b.Variabel
Dependent
: Denyut
nadi
istirahat
Aktivitas
Aerobik

Design
Eksperi
mental
dengan
rando
mized pre
and post
test
control
group
design

Penambahan
Asupan
Cairan lebih
baik
terhadap
resiko
abnormalitas
Denyut nadi
istirahat
karena
mencegah
dehidrasi
akut yang
akan
menyebabka
n Denyut
nadi istirahat
lebih cepat.

Tempat:

Lab Jurusan
Ilmu Olahraga
Fakultas Ilmu
Keolahragaan,
Universitas
Negeri
Semarang

Alat: ergo
cycle. stop
watch,

Sampel:

Ada
kelompok
perlakuan dan
kelompok
kontrol


