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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Proses menua atau disebut dengan lanjut usia merupakan bagian dari 

proses tumbuh kembang (Azizah, 2010 dalam Santoso,dkk 2015). Menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, seseorang 

yang menua adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas (Nugroho, 2009 

dalam Santoso, 2015). Usia lanjut adalah suatu proses degenerative yang pasti 

akan terjadi pada manusia, yang akan terjadinya perubahan fungsi pada tubuh 

dengan tanda menurunnya fungsi jaringan yang berfungsi memperbaiki dan 

mempertahankan fungsi normal yang ada pada tubuh manusia. Manusia yang 

sudah mengalami penuaaan atau sudah berusia lanjut akan mengalami turunnya 

fungsi proteksi tubuhnya terhadap infeksi yang akan menyerang tubuh, serta akan 

berkurangnya kemampuan dari fungsi tubuhnya untuk memperbaiki tubuh yang 

telah rusak (Nurrahmani, 2012 dalam Saputra 2017).  

  Mayarakat diseluruh dunia dengan kelompok usia lanjut (lansia) yang 

umurnya diatas 60tahun akan mengalami pertumbuhan dengan cepat 

dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Indonesia adalah salah satu negara 

yang letaknya di Asia Tenggara yang mempunyai era penduduk atau masyarakat 

yang strukturnya berusia tua atau lanjut usia karena jumlah penduduk yang 

usianya diatas 60tahun sudah mencapai angka diatas 7% dari keseluruhan 

penduduk di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk lansia atau lanjut usia ini 

disebabkan oleh adanya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan 
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penduduk yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan Usia Harapan Hidup 

(UHH) di Indonesia (Kemenkes RI, 2013). 

  Aspek-aspek yang termasuk di dalam batasan lansia (Notoatmojo, 2007 

dalam Marlita dkk, 2018). 

1. Aspek Biologi  

Usia lanjut adalah seseorang yang telah berproses menua, dengan tanda adanya 

penurunan daya tahan tubuh sehingga tubuh seseorang yang sudah menua akan 

menjadi rentan terserang berbagai penyakit. Dengan adanya proses menua, maka 

struktur fungsi sel, jaringan dan sistem organ akan mengalami perubahan. 

2. Aspek Ekonomi  

Lanjut usia dianggap sering kali dianggap sebagai beban dari potensi sumber daya 

untuk pembangunan. Lanjut usia dianggap sebagai seseorang yang tidak produktif 

dan hidupnya sangat ketergantungan atau memerlukan bantuan dari orang lain. 

Lansia yang masih bekerja juga dianggap produktivitas yang di perolehnya sudah 

mulai menurun dan memiliki pendapatan yang rendah dibandingkan dengan 

pekerja yang masih muda atau lebih usia produktif. 

3. Aspek Umur 

Berdasar pada tiga aspek yang sudah dijelaskan diatas, pendekatan umur atau usia 

merupakan pendekatan yang paling mungkin untuk mendefinisikan usia lanjut. 
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  Hipertensi adalah penyakit kardiovaskular yang menjadi penyebab tingkat 

kematian paling tinggi di dunia. Komplikasi yang terjadi pada hipertensi 

menyebabkan sekitar 9,4% kematian di seluruh dunia pada tiap tahunnya. Selanjutnya 

pada tahun 2013 gambaran lansia dengan menggunakan analisis individu 

menunjukkan sekitar 25,8% penduduk di indoneia menderita hipertensi, dan jika 

jumlah penduduk di Indonesia sebesar 252.124.458 jiwa, maka terdapat 65.048.110 

yang menderitanhipertensi (Riskesdas, 2013). Penyakit hipertensi ini mengakibatkan 

45% kematian karena penyakit jantung, serta 51% kematian karena terserang 

penyakit stroke dan diperkirakan kasus ini terus meningkat 23,4 juta kematian pada 

tahun 2030 (Kemenkes, 2014). 

  Prevalensi hipertensi berdasar Kemenkes RI (2013), mengalami 

peningkatan yaitu dari 7,6% pada tahun 2007 menjadi 9,5% pada tahun 2013. 

Berdasarkan Profil Kesehatan Jawa Timur tahun 2010, selama tiga tahun berturut-

turut (2008-2010) hipertensi selalu ada di urutan ketiga penyakit terbanyak di 

puskesmas sentinel di Jawa Timur. Berdasar pada Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 

2013 menyebut bahwa kecenderungan prevelensi hipertensi pada usia kuang lebih 

dari 18 tahun menurut provinsi di Indonesia tahun 2013. Berdasarkan data 10 

penyakit terbanyak di kota Surabaya, menyatakan bahwa terjadi peningkatan   pada 

kejadian hipertensi yaitu pada tahun 2011 dan 2012 berada di peringkat ke-7 dengan 

masing-masing presentase sebesar 3,3% dan 3,06%. Pada tahun 2013 hipertensi 

berada pada peringkat ke-2 yaitu sebesar 13,6% (Dinkes Surabaya, 2014). Hasil Dinas 

Kesehatan Kota Malang tahun 2015, laporan dari rumah sakit dan puskesmas kasus 

penderita hipertensi lebih banyak diderita oleh perempuan dengan jumlah 36,09%, 
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sedangkan pada laki-laki berjumlah 35,46% dan gabungan dari keduanya sejumlah 

35,92%. 

  Penyebab dari hipertensi secara umum diantaranya terbagi menjadi dua 

golongan yaitu golongan primer dan sekunder. Hipertensi golongan primer adalah 

hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya seperti faktor genetik atau keturunan, 

umur, jenis kelamin, tekanan psikologis, stress, kegemukan (obesitas), kurang 

olahraga, dan kolesterol yang tinggi, sedangkan hipertensi golongan sekunder adalah 

hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain seperti penyempitan arteri yang 

mensuplai darah ke ginjal, aterosklerosis (penebalan dinding arteri yang 

menyebabkan hilangnya elastisitas pembuluh darah) (Smeltzer & Bare, 2002 dalam 

Damayanti 2014). 

  Akibat tingginya tekanan darah yang sudah berdurasi lama tentu saja akan 

merusak pembuluh darah seluruh tubuh, ginjal, dan otak. Konsekuensi pada 

hipertensi yang lama tidak terkontrol adalah adanya gangguan pada penglihatan, 

okulasi korener, gagal ginjal dan stroke. Selain itu jantung juga mengalami 

pembesaran karena dipaksa meningkatkan beban kerja saat memompa melawan 

tingginya tekanan darah (Smeltzer & Bare, 2002 dalam Damayanti 2014).  

  Morbiditas dan mortalitas yang terjadi pada pasien penderita hipertensi 

dapat dicegah dengan intervensi yang mempertahankan tekanan darah dibawah 

140/90mmHg. Intervensi yang dilakukan dapat berupa intervensi farmakologis atau 

non farmakologis. Intervensi farmakologis yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan 

anti hipertensi seperti diuretik, penyekat saluran kalsium, ACE inhibitor, β-bloker, α-

bloker, serta vasodilator artelior yang fungsinya untuk menurunkan kecepatan denyut 
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jantung, volume sekuncup, atau Total Peripheral Resistance (TPR) (Corwn, 2009). 

Sedangkan intervensi nonfarmakologis yaitu dengan menghentikan kebiasaan 

merokok, mengurangi konsumsi alkohol, mengurangi asupan garam dan lemak, 

meningkatkan konsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, menurunkan berat 

badan yang berlebihan atau obesitas, latihan fisik dan terapi komplomenter. Terapi 

komplomenter ini bersifat sebagai terapi pengobatan alamiah diantaranya adalah 

dengan terapi herbal, terapi nutrisi, relaksasi progresif, meditasi, terapi tawa, 

akupuntur, akupresur aromaterapi, refleksiologi dan hidroterapi (Sudoyo, 2006 dalam 

Damayanti 2014).  

  Konsep solusi penyelesaian pada kasus ini membantu menurunkan tekanan 

darah pada lansia dengan hipertensi dengan 2 penanganan, yaitu farmakologi dan 

non-farmakologi. Pada penangana non-farmakologi akan diberikan penanganan 

berupa modalitas alat Short Wave Diathermy dengan arus transversus, latihan, dan 

massage. Dan penyelesaian dari fisioterapi dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik 

bukanlah olahraga yang memberatkan tetapi olahraga yang diberikan yaitu olahraga 

yang mudah dilakukan oleh lansia karena manfaat aktivitas fisik dapat mendorong 

kerja jantung untuk bekerja secara optimal, meningkatkan kekuatan otot dan tulang, 

mengembalikan kelenturan system saraf dan suplai oksigen ke otak menjadi lebih 

maksimal. Aktivitas fisik dapat merangsang penurunan aktivitas saraf parasimpatis 

yang berakibat menurunnya hormon adrenalin, norepinofrin dan katekolamin (Harber 

& Scoot, 2009). 

  Senam aerobic low impact adalah aktivitas fisik aerobik yang bermanfaat 

untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dan daya tahan jantung, paru, 
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peredaran darah, otot dan sendi, dilakukan dengan frekuensi latihan 3-5 kali dalam 

satu minggu dengan durasi 20-60 menit dalam satu kali latihan. Aerobic low impact 

berfungsi untuk menurunkan denyut jantung yang akan berpengaruh pada penurunan 

cardiac output, yang akhirmya menurunkan tekanan darah. Peningkatan efisiensi 

kerja jantung dilihat dari penurunan tekanan sistolik, sedangkan penurunan tahanan 

perifer dilihat dari penurunan tekanan diastolik (Harber & Scoot, 2009). 

  Salah satu aerobic low impact yang diberikan adalah Chair Based Exercise 

(CBE). Chair Based Exercise adalah intervensi yang kompleks karena latihan CBE 

ini melibatkan beberapa komponen yang berhubungan. CBE digunakan untuk lansia 

yang tidak mampu untuk mengambil bagian bentuk yang lain dalam latihan, karena 

lansia mempunyai keterbatasan aktivitas yang akut ataupun keterbatasan jangka 

panjang. CBE juga dapat meningkatkan kekuatan otot, koordinasi, mobilitas sendi, 

kepercayaan diri dan kebugaran lansia. Tahap-tahap pada senam CBE yaitu 

pemanasan, latihan inti, dan pendinginan yang dikombinasikan dengan latihan 

pernafasan atau breathing exercise yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan 

otot-otot bantu pernafasan dan juga meningkatkan pola pernafasan (Amacsport, 

2015). CBE diberikan menyesuaikan pada kondisi lansia yang berada di Panti Jompo 

Griya Asih Lawang.  

 Berdasar pada studi pendahuluan di bulan September 2018 ke beberapa Panti 

Jompo Di Malang, bahwa terdapat 35 orang lansia di Panti Jompo Griya Asih dan 40 

orang lansia Panti Jompo Griya Kasih Siloam. Gangguan fisik yang paling banyak 

dialami lansia adalah tekanan darah tinggi dan kecemasan. Penelitian sebelumnya 

yang pernah dilakukan adalah senam lansia dan senam chair based exercise belum 
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pernah dilakukan di panti jompo tersebut. Berdasarkan pada latar belakang diatas 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Chair Based 

Exercise Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi di 

Panti Jompo Malang” dikarenakan di Panti Jompo tersebut pola makan atau nutrisi, 

aktivitas lansia terjaga dan teratur. Program exercise tersebut mudah diterapkan 

sehingga dapat membantu meningkatkan aktivitas fisik lansia. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh chair based exercise terhadap penurunan tekanan darah 

pada lansia dengan hipertensi di Panti Jompo Griya Asih Lawang? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

 Mengetahui pengaruh chair based exercise terhadap penurunan tekanan 

darah pada lansia dengan hipertensi di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi nilai tekanan darah pada lansia dengan hipertensi sebelum 

diberikan chair based exercise di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 

b. Mengidentifikasi nilai tekanan darah pada lansia dengan hipertensi setelah 

diberikan chair based exercise di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 

c. Menganalisis pengaruh chair based exercise terhadap penuruna tekanan 

darah pada lansia dengan hipertensi di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 
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D. Manfaat penelitian 

  Berdasarkan penelitian yang diakui peneliti, didapatkan berbagai manfaat 

yang diharapkan dapat berguna di berbagai disiplin keilmuan. 

1. Mafaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

berbagai bidang pendidikan khususnya bidang fisioterapi yang berhubungan dengan 

pengaruh chair based exercise terhadap penuruna tekanan darah pada lansia dengan 

hipertensi. Menjadi sebuah acuan dan referensi pada penelitian-penelitian 

selanjutnya, serta menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lain untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh aktifitas fisik (aerobic low impact) dengan latihan yang 

berbeda dari chair based  exercise. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulis  

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan potensi 

diri pada bidang kesehatan, khususnya di bidang fisioterapi. 

b. Tempat Penelitian 

Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai peranan bidang 

keilmuan fisioterapi pada pengurus atau perawat di panti jompo bagaimana 

cara alternatif untuk mengurangi resiko tekanan darah tinggi pada lansia. 

c. Lansia 

Sebagai alternatif pengobatan selain mengkonsumsi obat untuk 

menurunkan tekanan darah yang dialami oleh lansia dalam kehidupan sehari-

hari. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Daftar Keaslian Penelitian 

No. Nama, 

Judul, dan 

Tahun 

Variabel Alat Ukur 

dan 

Metodologi 

Penelitian  

Hasil Perbedaan  

1 Sari, 

Sarifah, 

(2016) 

Senam 

aerobic low 

impact 

intensitas 

sedang 

terhadap 

penurunan 

tekanan 

darah pada 

lansia. 

 

Variabel 

bebas: 

Senam 

aerobic 

low impact 

intensitas 

sedang 

Variabel 

terkait : 

Perubahan 

tekanan 

darah pada 

lansia. 

Sfigmomano

meter. 

Metode : 

quasi 

eksperiment 

dengan 

rancangan 

one group 

pretest-

posttest. 

 

Terdapat 

hasil yang 

signifikan 

sebelum 

dan sesudah 

senam 

aerobic low 

impact 

terhadap 

penurunan 

tekanan 

darah 

dengan nilai 

value : 

0,000 pada 

lansia yang 

menderita 

hipertensi. 

Jumlah 

sampel yang 

berbeda, 

lokasi 

tempat 

penelitian 

yang 

berbeda, 

metode 

 

2 Fitri, 

Mulyani, 

Ningsih 

(2016) 

Pengaruh 

pemberian 

aktifitas 

fisik 

(aerobic 

exercise) 

terhadap 

tekanan 

darah pada 

wanita 

obesitas. 

Variabel 

bebas : 

Aktifitas 

fisik 

(aerobic 

exercise) 

Variabel 

terkait : 

Perubahan 

tekanan 

darah 

sebelum 

dan 

sesudah 

perlakuan 

aktifitas 

fisik. 

Sfigmomano

meter.  

Metode :qu

asi 

eksperimen 

dengan 

pendekatan 

pre-posttest 

observation

al. 

Ada 

pengaruh 

pemberian 

aktifitas 

fisik  

(aerobic 

exercise)ter

hadap 

tekanan 

darah 

(p=0,000) 

Jumlah 

sampel yang 

berbeda, 

tempat 

penelitian, 

Penelitian 

hanya 

dilakukan 

pada wanita 

obesitas, 

metode 

3 Apriliando 

(2013) 

Hubungan 

durasi 

Variable 

bebas : 

aktifitas 

fisik dan 

Sfigmomano

meter.  

Terdapat 

hubungan 

bermakna 

asupan 

Tempat 

penelitian, 

jumlah 

sampel, 
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aktifitas 

fisik dan 

asupan 

natrium 

dengan 

tekanan 

darah pada 

wanita 

menopause. 

asupan 

natrium 

Variable 

terkait : 

tekanan 

darah pada 

wanita 

menopaus

e. 

Metode: 

cross-

sectional.  

natrium 

dengan 

tekanan 

darah 

sistolik 

dengan nilai 

(r=0,015; 

p=0,000) 

Metode 

penelitian, 

Penelitian 

ini hanya 

pada wanita 

menopause. 

4 Robinson, 

Gordon, 

Logan dkk 

(2014) 

Developing 

the 

principles of 

chair based 

exercise for 

old people : 

a modified 

Delphi 

study.  

Variable 

bebas: 

prinsip 

latihan 

berbasis 

kursi 

Variable 

terkait: 

latihan 

yang dapat 

dilakukan 

untuk para 

lansia  

Kursi  Konsesnsus 

telah 

dicapai 

tentang 

chair based 

exercise 

untuk 

lansia. 

Perbedaan 

variable, 

tempat, dan 

jumlah 

sampel. 

5 Anthony, 

Gordon, 

Masud dkk 

(2013) 

Chair based 

exercise for 

frail older 

people : a 

systematic 

review. 

Variabel 

bebas : 

Latihan 

berbasis 

kursi roda  

Variabel 

terkait : 

Latihan 

yang 

efektif 

untuk 

lansia. 

Kursi  Konsensus 

latihan fisik 

yang efektif 

telah 

dicapai 

tentang 

chair based 

exercise 

untuk 

lansia. 

Perbedaan 

variable, 

tempat, dan 

jumlah 

penelitian. 

 


