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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kategori lansia terbagi empat jenis yaitu seseorang yang memiliki 45-59 tahun dikategorikan 

sebagai middle age, lalu ada lanjut usia dengan usia  60 sampai 74 tahun (elderly), usia 75 hingga 

90 tahun disebut dengan  tua (old), usia dengan kategori sangat tua ialah seorang yang berusia lebih 

dari  90 tahun (very old). Lansia merupakan  tahap berkelanjutan dari proses di dalam kehidupan 

yang memiliki tanda terjadi ketidakmampuan tubuh ketika harus beradaptasi dengan lingkungan 

yang menyebabkan stres. Ketika usia bertambah, maka akan menyebabkan menurunnya fungsi 

fisiologis. Penyakit terbanyak pada lansia ialah hipertensi, diabetes millitus, katarak atau rabun , 

penyakit jantung, gangguan pendengaran, arthritis, deformitas atau kelemahan ortopedik, gangguan 

penglihatan, sinusitis kronik, vericose vein (Sadock, 2007). 

Dari data yang diperoleh RISKESDAS pada tahun 2013 Hipertensi menduduki prevalensi 

tertinggi di Indonesia yaitu lebih dari seperempat (25,8 %). Hipertensi menurut Abdullah (2005) 

merupakan salah satu penyakit degeneratif yang paling sering dialami oleh lansia. Angka kejadian 

hipertensi dihampir semua Negara menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2010 terdapat 

285 juta penderita hipertensi di dunia. Pada tahun 2002 kejadian hipertensi mencapai 639 juta dan 

diperkirakan pada tahun 2025 akan terdapat 1.15 milyar kasus (Sukarmin, 2013). Prevalensi 

hipertensi di Indonesia berdasarkan pengukuran tekanan darah pada umur ≥18 tahun adalah sebesar



2 

 

 
 

25,8%. Prevalensi tertinggi di Bangka-Belitung (30,9%), diikuti Kalimantan Selatan (30,8%), 

Kalimantan Timur (29,6%) (Balitbang Kemenkes RI, 2013). Berdasarkan data Profil Kesehatan 

Kota Malang Tahun 2014, dari 43.885 orang yang dilakukan pengukuran tekanan darah di 

pelayanan kesehatan, didapat 35,9 % atau 15.765 orang dikategorikan dalam hipertensi atau tekanan 

darah tinggi.  

Hipertensi biasa dicatat sebagai tekanan sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik merupakan 

fase dalam siklus jantung ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah ke dalam arteri. 

Sedangkan tekanan diastolik merupakan fase rileksasi dari siklus jantung ketika seluruh jantung 

tidak bekerja dan darah mengalir ke bilik atas jantung. Hasil pembacaan tekanan sistolik 

menunjukkan tekanan atas yang nilainya lebih besar dan pembacaan hasil diastolik menunjukkan 

tekanan bawah dengan nilai yang lebih kecil (Widyanto&Triwibowo, 2013). Klasifikasi hipertensi 

menurut JNC VII 2003, dibagi menjadi 4 yaitu normal (< 120/80 mmHg), prehipertensi (120-

139/80-90 mmHg). Hipertensi tingkat I (140-159/90-99 mmHg), hipertensi tingkat II (> 160/100 

mmHg). 

Setelah umur 45 tahun, dinding arteri akan mengalami penebalan karena adanya 

penumpukan zat kolagen pada lapisan otot. Sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur 

menyempit dan menjadi kaku. Penurunan elastisitas pembuluh darah menyebabkan resistensi 

vaskuler perifer atau biasa disebut tahanan pembuluh darah (Kumar, Abbas, & Fausto, 2005). 

Hipertensi menjadi penyakit yang sangat berkaitan dengan lansia yang diakibatkan oleh perubahan 

fisiologi yang terjadi yaitu diantaranya seperti penurunan system imun, penebalan katup jantung, 

kekakuan pada katup jantung, kemampuan kontraktilitas jantung menurun, elastisitas pembuluh 

darah berkurang dan efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi berkurang. Umumnya 
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lansia terkena hipertensi disebabkan oleh kekakuan pada arteri sehingga tekanan darah cenderung 

meningkat (Jain, 2011). 

Komplikasi bisa timbuh ketika hipertensi sudah tidak terkontrol bila mengenai jantung 

kemungkinan dapat terjadi gagal jantung  dan bila mengenai otak dapat terjadi stroke 

(Anggraini,2008). Pada gagal jantung, hipertensi meningkatkan beban kerja jantung yang 

diakibatkan oleh penebalan dan berkurang nya keelastisan pembuluh darah sehingga jantung bekerja 

lebih ekstra untuk memompa darah. Semakin lama, maka akan terjadi penebalan otot jantung karena 

jantung memompa darah lebih kuat. Tekanan yang meningkat pada pembuluh darah menyebabkan 

ventrikel kiri membesar dan jumlah darah yang dipompa jantung setiap menitnya (cardiac output) 

berkurang. Hipertensi menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah sehingga 

memudahkan terjadi penyumbatan bahkan pecahnya pembuluh darah di otak (Junaidi, 2011).  

Penatalaksanaan hipertensi pada lansia dapat diberikan terapi  berupa farmakologi dan 

non farmakologi. Terapi farmakologi seperti penggunaan obat-obat diuretic. Penghambat Reseotor 

Angiotensin II (ARB), inhibitor ACE, reserpin, alpha bloker, dan beta bloker, sedangkan terapi non 

farmakologi berupa diet natrium, mengubah gayahidup, pengawasan beratbadan, membatasi minum 

beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, dan latihan seperti yoga, senam Tai Chi, serta latihan 

lainnya (Darmojo, 1999).  

Penurunan tekanan darah dengan terapi non farmakologi pada pasien hipertensi bisa dengan 

melakukan brisk walking exercise didapatkan hasil rata-rata tekanan darah sistolik dan diastoliknya 

menunjukkan adanya perbedaan (Sukarmin, 2013). Brisk walking exercise merupakan salah satu 

bentuk moderate aerobic exercise yang direkomendasikan oleh ahli jantung di Amerika dan Eropa 

sebagai salah satu perubahan gaya hidup pasien hipertensi. Brisk walking exercise berdampak pada 

penurunan risiko mortalitas dan morbiditas pasien hipertensi melalui mekanisme pembakaran kalori, 
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mempertahankan berat badan, membantu tubuh rileks dan peningkatan senyawa beta endorphin 

yang dapat menurunkan stress serta tingkat keamanan penerapan brisk walking exercise pada semua 

tingkat umur penderita hipertensi (Kowalski, 2010).  

Hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan pengambilan data di Ketua 

RW 1-6 Kelurahan Rampal Celaket pada tahun 2018, diperoleh data lansia sebanyak 920 lansia 

dengan potensi hipertensi sebanyak 290 lansia. Berdasarkan kesimpulan uraian diatas, peneliti 

melakukan penelitian dengan judul pengaruh Brisk Walking Exercise terhadap penurunan tekanan 

darah pada lanjut usia potensi hipertensi di Posyandu Lansia Kelurahan Rampal Celaket. 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh Brisk Walking Exercise dan terhadap penurunan potensi Hipertensi 

pada lanjut usia di Posyandu Lansia Kelurahan Rampal Celaket? 

C. Tujuan Penelitian 

 1. TujuanUmum 

Mengetahui pengaruh Brisk Walking Exercise terhadap tekanan darah pada lanjut usia 

potensi hipertensi di Posyandu Lansia Kelurahan Rampal Celaket  

2.TujuanKhusus 

a. Mengidentifikasi rata-rata tekanan darah pada lanjut usia sebelum dilakukan Brisk Walking 

Exercise di Posyandu Lansia Kelurahan Rampal Celaket. 

b. Mengidentifikasi rata-rata tekanan darah lanjut usia sesudah dilakukan Brisk Walking Exercise 

Posyandu Lansia Kelurahan Rampal Celaket. 

c. Menganalisis pengaruh dilakukan Brisk Walking Exercise terhadap tekanan darah pada lanjut 

usia potensi hipertensi di Posyandu Lansia Posyandu Lansia Kelurahan Rampal Celaket. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti mengenai pengaruh Brisk 

Walking Exercise terhadap penurunan potensi Hipertensi pada lanjut usia di Posyandu Lansia 

Kelurahan Rampal Celaket yang bisa dijadikan bahan edukasi untuk mengurangi tingginya 

pravelensi Hipertensi. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

 Hasil penelitian dapat dijadikan bahan mengajar atau literatur baru  bagi pengajar khususnya 

dalam bidang Geriatri. Serta mahasiswa dapat memiliki acuan baru untuk menurunkan angka 

hipertensi pada lansia.   

3. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil pengaruh Brisk Walking Exercise 

terhadap penurunan potensi hipertensi pada lansia. 

4. Bagi Masyarakat 

Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal Brisk Walking 

Exercise . 
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E. Keaslian Tabel 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No. Nama, Tahun, dan 

Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Analisa Data 

dan Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1.  Gamya Tri Utami, 

Wasisto Utomo, 

Mustika Riolita, 

2016, “Analisis 

Tekanan 

DarahLansiayang 

Melakukan Kegiatan 

Olahraga Jalan Pagi” 

Variabel 

independen: 

kegiatan olahraga 

jalan pagi (Brisk 

Walking) 

 

Variabel 

Dependen:  

Analisis Tekanan 

darah lansia 

Penelitian ini 

menggunakan 

quasy 

eksperimental 

dengan 

rancangan 

non equivalent 

control group 

 

Hasilpenelitian

: terdapat 

perbedaan 

yang signifikan 

dari rata-rata 

tekanan darah 

antara 

kelompok 

eksperimen 

dan kelompok 

kontrol, dan 

dapat 

disimpulkan 

bahwa 

aktivitas fisik 

jalan pagi 

efektif dalam 

menstabilkan 

tekanan darah. 

Perbedaan 

variabel . 

variabel peneliti: 

variabel 

independen brisk 

walking 

exercise. 

Variabel 

dependen: 

penurunan 

potensi 

hipertensi. 

 

Tempat 

penelitian: 

PSTW Khusnul 

Khatimah 

Pekanbaru 

Peneliti: 

PosLansia 

Kelurahan 

Rampal Celaket 

 

Sampel: 

Jurnal: 30 orang 

yang dibagi 

menjadi 

kelompok 

eksperimen 

dan kelompok 

kontrol 

Peneliti: 30 

respondanlansiap

otensihipertensi 

di  poslansia 

Kelurahan 

Rampal Celaket 

 

 

2.  Ayu Diana dan 

Restuning Dyah, 

Variabel 

independen: Brisk 

Menggunakan 

rancangan 

Variabel: 

Perbedaan 
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2016,  “Pengaruh 

Brisk Walking 

terhadap Penurunan 

Tekanan Darah pada 

Hipertensi Kategori 

1 di PUSKESMAS 

Ngresep” 

Walking Exercise 

 

Variabel dependen: 

Penurunan tekanan 

darah pada 

Hipertensi kategori 

1 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

metode studi 

kasus. 

 

HasilPenelitian

: 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

dengan 

diberikannya 

intervensi 

Brisk Walking 

exercise pada 

penderita 

hipertensi 

kategori 1 

selama 6 hari 

menunjukkan 

hasil terdapat 

pengaruh. 

Yang 

didapatkan 

hasil 

penurunan 

tekanan 

sistolik sebesar 

3,73 mmHg 

dan rerata 

penurunan 

tekanan darah 

diastolic 

sebesar 2,86 

mmHg 

variabel . 

variabel peneliti: 

variabel indepen 

dan Brisk 

walking 

exercise.Variabe

l dependen: 

penurunan 

potensi 

hipertensi. 

 

Tempatpenelitia

n: jurnal: 

Puskesmas 

Ngresep 

Peneliti: 

PosLansia 

Kelurahan 

Rampal Celaket 

 

Sampel: 

Jurnal: 5 

responden 

diagnose 

hipertensi 

kategori 1 

Peneliti: 30 

responden lansia 

potensi 

hipertensi di  

poslansia 

Kelurahan 

Rampal Celaket 
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3.  Sonu Punia, 

Sivachidambaram 

Kulandaivelan,  

Varun Singh, and 

Vandana Punia, 

2016, “Effect of 

Aerobic Exercise 

Training on Blood 

Pressure in 

Indians: Systematic 

Review” 

Variabel 

independen: 

Aerobic Exercise 

Training 

 

Variabeldependen: 

Blood Pressure 

Use method: 

experimental 

Studywith 

post-

premeasureme

nt of BP 

 

Hasil 

Penelitian: 

senam Tai chi 

memiliki efek 

yang 

menguntungka

n pada tekanan 

darah 

Variabel: 

Perbedaan 

variabel . 

variabel peneliti: 

variabel 

independen brisk 

walking exercise. 

Variabel 

dependen: 

penurunan 

potensi 

hipertensi. 

 

Tempat 

penelitian: 

Jurnal:India 

Peneliti:PosLans

ia Kelurahan 

Rampal Celaket 

 

 

Sampel: 

Jurnal:Total of 

1107 subjects 

participated with 

median of 25 

subjects 

Peneliti: 30 

respondenlansiap

otensihipertensi 

di  

poslansiaKelurah

anRampalCelake

t 

4.  Sukarrnin, Elly 

Nurachrnah, Dcn j 

Gayati, 2014, 

“Pengaruh Brisk 

Walking Exercise 

Terhadap TeKanan 

Darah Pada Pasien 

Hipertensi” 

Variabel 

independen: Brisk 

Walking 

Variabel 

dependen: 

tekanan darah 

pasien hipertensi 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

eksperimen 

controlled 

trialdengan pre 

and post 

control group 

designd 

 

Hasil 

Penelitian: 

Rata rata 

pengukuran 

Variabel: 

perbedaan 

variabel: 

Variabel 

peneliti: 

variabel 

independen 

brisk walking 

exercise. 

Variabel 

dependen: 

penurunan 

potensi 
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sistolik dan 

diastolik 

mengalami 

penurunan 

hipertensi. 

Tempat:Jurnal: 

Kudus 

Peneliti: 

PosLansia 

Kelurahan 

Rampal Celaket 

Sampel: Jurnal:  

21 kelompok 

kontrol dan 21 

kelompk 

intervensi 

peneliti:30 

respondenlansia

potensihiperten

si di  

poslansiaKelura

hanRampalCela

ket 

5.  

 

Viky Ananta Dias, 

Elis Hartati, Mutia 

Galuh, 2017, 

“EfektivitasSlow 

Stroke Back 

Massage Dan Brisk 

Walking Exercise 

Terhadap Penurunan 

Tekanan Darah Pada 

Usia Dewasa Tengah 

Di Wilayah Binaan 

Desa Jugo 

Puskesmas Donorojo 

Kabupaten Jepara” 

Variabel 

independen: slow 

stroke back 

massage dan brisk 

walking exercise 

Variabel 

dependen:penuruna

n tekanan darah 

usia dewasa tengah 

Penelitian 

dengan metode 

kuantitatif 

eksperimental 

(two group 

pretest-post 

test) 

Hasil 

Penelitian: 

Sama-sama 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

penurunan 

tekanan darah 

Variabel: 

perbedaan 

variabel:Variabel 

peneliti: variabel 

independen brisk 

walking exercise. 

Variabel 

dependen: 

penurunan 

potensi 

hipertensi. 

Tempat:Jurnal:

di Banjar Batan 

Buah, desa 

Kesiman, 

Kecamatan 

Denpasar 

Timur, Bali 

Peneliti: 

PosLansia 

Kelurahan 

Rampal Celaket 

Sampel: 

Jurnal: 24 

responden 
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didapatkan 

dengan teknik 

total sampling, 

dengan perincian 

12 responden 

diberikan 

intervensi 

pertama dan 12 

reponden lainnya 

diberikan 

intervensi kedua 

peneliti:30 

responden lansia 

potensi 

hipertensi di  

poslansia 

Kelurahan 

Rampal Celaket 


