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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensimmerupakan salah satu penyakit tidak menular berupa 

gangguan pada sistem peredaran darah yang cukup banyak mengganggu 

kesehatan8masyarakat. Hipertensi termasuk penyakit yang tergolong silent 

killer yang dapat membunuh manusia secara tidak terduga. Banyak orang 

tidak menyadari bahwa dirinya8menderita hipertensi. Hal ini disebabkan 

gejalanya yang tidak nyata pada stadium awal belum meninggalkan 

gangguan yang serius padakesehatannya (Kemenkes RI, 2008). 

Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskuler yang menjadi 

penyebab kematian tertinggi disetiap negara. Berdasarkan data dari WHO 

2013. Sekitar 972 juta orang atau 26,4 % penghuni bumi menderita 

hipertensi dengan perbandingan 26,1 % wanita dan 26,6 % pria. Angka ini 

kemungkinan akan meningkat menjadi 29,2 % di tahun 2025. Dari 972 

juta penderita hipertensi , 333 juta berada di negara maju dan 639 sisanya 

berada di negara berkembang, termasuk Indonesia. Penyakit 

kardiovaskuler merupakan pembunuh nomor 1 didunia untuk usia diatas 

45 tahun diperkirakan 12 juta orang meninggal setiap tahunnya secara 

global, hipertensi diperkirakan menyebabkan 7,5 juta kematian, sekitar 

12,8% dari total seluruh kematian (Rahajeng E, 2009). 

Hasil Riset Kesehatan Daerah (RISKESDAS) tahun 2013 oleh 

Departemen Kesehatan RI menunjukkan prevalensi hipertensi di Indonesia 
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yang didapat melalui pengukuran pada umur ≥18 tahun sebesar 25,8%, 

untuk provinsi Jawa Timur prevalensi hipertensi sebesar 26,2% atau 

menempati urutan ke-6 (RISKESDAS, 2013).  

Data dari Dinkes Ponorogo terdapat 10 penyakit salah satunya 

adalah hipertensi, tahun 2014 jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang 

dilakukan pengukuran tekanan darah tinggi sebanyak 28.808 orang atau 

4.23% dari jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun. (Dinkes Ponorogo, 2014) 

Penyebab hipertensi yaitu keturunan, usia, jenis kelamin, obesitas, 

konsumsi garam berlebih, kurang olahraga, merokok, konsumsi alkohol, 

gaya hidup yang kurang sehat, obat-obatan, akibat penyakit lain. Usia 

lansia merupakan usia yang beresiko tinggi terhadap penyakit hipertensi 

dikarenakan hilangnya elastisitas jaringan dan arterisklerosis serta 

pelebaran pembuluh darah (Sutanto, 2010).  

Perawatan untuk pasien dengan hipertensi dengan modifikasi pola 

hidup yang lebih sehat dapat dimulai dengan menjaga berat badan 

seimbang, olahraga teratur, memgurangi asupan garam, menjaga pola 

makan dengan mengatur asupan kalori yang seimbang, membatasi 

makanan yang mengandung banyak lemak dan kolesterol. Selain itu, 

menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol secara berlebihan 

juga menjadi sasaran pelaksanaan non farmakologis. Stres juga perlu 

diperhatikan karena stres mampu meningkatkan tekanan darah dan faktor 

risiko meningkatnya morbiditas pada penyakit kardiovaskular 

(Sartika,2008). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahajeng E, Tuminah (2014) 

yang berjudul dampak olahraga atau aktivitas fisik terhadap kejadian 

hipertensi menyatakan bahwa responden yang kurang aktivitas fisik atau 

olahraga pada kelompok hipertensi ditemukan lebih tinggi 42,9% daripada 

kelompok yang terkontrol. 

Kepatuhan olahraga perlu dilakukan oleh lansia penderita 

hipertensi. Salah satu faktor penting dari patuh terhadap olahraga yaitu 

mencegah komplikasi dan menurunkan tekanan darah (Rahajeng E, 2014). 

Oleh karena itu peran dokter sebagai tenaga kesehatan memegang peranan 

yang sangat penting untuk memberikan edukasi tentang kepatuhan 

olahraga pada lansia penderita hipertensi.  

Dampak olahraga terhadap hipertensi adalah olahraga dapat 

menurunkan tekanan darah 5-7 mmHg. Pengaruh penurunan tekanan darah 

ini dapat berlangsung 22 jam setelah berolahraga. Pengaruh olahraga 

jangka panjang (4-6 bulan) menurunkan tekanan darah 5,8 sampai 7,4 

mmHg tanpa obat hipertensi. Penurunan tekanan darah sebanyak 2 mmHg, 

baik sistolik maupun diastolik, mengurangi resiko terhadap penyakit 

kardiovaskuler sampai 9% (Dalimartha et all, 2008). 

Berdasarkan data di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Kepatuhan Olahraga Dengan Tekanan 

Darah Pada Lansia Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sawoo Ponorogo”. 
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1.2 Rumusan masalah 

       Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “ Bagaimana hubungan 

kepatuhan olahraga dengan tekanan darah  pada lansia penderita hipertensi 

di Wilayah Kerja Puskesmas Sawoo Ponorogo ? ” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara kepatuhan olahraga dengan 

tekanan darah pada lansia penderita hipertensi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sawoo Ponorogo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a.  Mengidentifikasi prevalensi hipertensi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sawoo Ponorogo. 

b. Mengidentifikasi tekanan darah pada lansia penderita hipertensi 

di Wilayah Kerja Puskesmas Sawoo Ponorogo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Akademis 

Dapat mengetahui hubungan kepatuhan olahraga dengan 

tekanan darah pada lansia penderita hipertensi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sawoo Ponorogo. Untuk menyelesaikan Tugas Akhir 

atau Karya Tulis Ilmiah sebagai salah satu syarat untuk lulus dari 

program studi Kedokteran. 
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1.4.2 Bagi Klinis 

Dapat membantu proses pelayanan kepada pasien dan 

membentu mempercepat kerja dokter serta mempermudah 

pendataan pasien, mencegah prevelensi hipertensi. 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Masyarakat khususnya lansia dapat menjadi lebih aktif 

dalam kegiatan olahraga di Wilayah Kerja Puskesmas Sawoo 

Ponorogo. 

 

 


