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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia 

1. Definisi Lanjut Usia 

Lanjut usia (lansia) adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang 

untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis (Effendi, 

2009). Departemen Kesehatan RI tahun 2006  menggolongkan lansia menjadi 

tiga golongan, yaitu 

a. Virilitas (prasenium) yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan 

kematangan jiwa (usia 55-59 tahun) 

b. Usia lanjut dini (senescen) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia 

lanjut dini (usia 60-64 tahun) 

c. Lansia berisiko tinggi untuk menderitas berbagai penyakit degeneratif (usia 

>65 tahun) 

2. Perubahan yang Terjadi Pada Lansia 

 Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-

tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan 

semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat 

menyebabkan kematian misalnya pada sistem kardiovaskuler danpembuluh 

darah, pernafasan, pencernaan, endokrin dan lain sebagainya. Hal ini 

disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam 

struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada 

umumnya mengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada 

akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia. Sehingga secara-
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umum akan berpengaruh pada activity of daily living (Fatmah, 2010). Lansia mengalami 

penurunan masa otot serta kekuatan otot, penurunan denyut jantung, penurunan terhadap 

toleransi latihan, dan penurunan kapasitas aerobik (Nugroho, 2008) 

Adapun perubahan karakteristik pada lansia mencakup (Nugroho, 2018),  

a. Perubahan Fisik 

Perubahan fisik yang terjadi pada lansia digolongkan menjadi perubahan yang 

dapat terlihat dan tidak dapat terlihat. Perubahan yang dapat terlihat antara lain 

berkurangnya elastisitas kulit, kulit menjadi berkeriput, rambut yang memutih, tubuh 

yang terlihat lebih pendek, dan bungkuk. Sedangkan perubahan fisik yang kurang 

terlihat pada lansia meliputi  (1) penurunan berat otak akibat menurunnya jumlah sel 

neuron, dan menyebabkan keterlambatan respon, (2) penurunan fungsi alat indra, 

yang sering menghambat aktivitas lansia, (3) penurunan kekuatan otot dan 

keseimbangan tubuh (4) penurunan fungsi seksual, dimana terjadi penurunan libido, 

dan menopause pada wanita sehingga secara hormonal akan mempengaruhi 

perubahan tubuh, (5) dan cenderung mengalami penurunan fungsi kognitif. Lansia 

dengan penurunan status kognitif ini sering berakhir sebagai penderita Alzheimer dan 

Parkinson. 

b. Perubahan Psikososial  

Perubahan psikososial pada lansia berhubungan erat dengan perubahan gaya 

hidup. Hal ini terutama diakibatkan karena banyaknya waktu luang setelah pensiun 

(tidak bekerja). Lansia yang sebelumnyabekerja seringkali merasa kehilangan 

identitas dirinya setelah masa pensiun. Disamping itu hubungan konsensual seperti 

pernikahan, menjanda, ataupun hidup sendiri juga mempengaruhi perubahan 

psikososial pada lansia.  

3. Problematika pada Lansia 
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Dari data yang di dapat WHO pada tahun 2013,  penyakit kardio vaskular 

merupakan penyebab mortalitas terbesar dan disabilitas pada  usia lebih dari 65 tahun di 

seluruh dunia. Salah satu pravelensi penyakit kardiokardio vaskular yang paling tinggi 

ialah hipertensi. Pada tahun yang sama, angka kejadian hipertensi pada masyarakat yang 

berusia lebih dari 65 tahun mencapai 54 %  

Beberapa masalah yang sering muncul pada usia lanjut ialah, imobilisasi, 

instabilitas dan jatuh, inkontinensia, gangguan intelektual, infeksi, gangguan penglihatan 

dan pendengaran, depresi, malnutrisi, gangguan tidur, menurunnya kekebalan tubuh 

(Sari, 2009) 

Selain gangguan-gangguan tersebut, Nina Kumala Sari juga menyebut tujuh 

penyakit kronik degeneratif yang sering dialami para lansia yaitu,  

a. Hipertensi 

Hipertensi merupakan kondisi dimana tekanan darah sistolik sama atau lebih 

tinggi dari 140 mmHgdan tekanan diastolik lebih tinggi dari 90 mmHg. Hal ini terjadi 

karena menurunnya elastisitas arteri pada proses menua. Bila - tidak ditangani, 

hipertensi bisa memicu terjadinya stroke, kerusakan pembuluh darah, serangan gagal 

jantung dan gagal ginjal.  

b. Osteoarthritis (OA) 

Osteoarthritis adalah peradangan sendi yang terjadi akibat peristiwa mekanik 

dan biologik yang mengakibatkan penipisan kartilago sendi, tidakstabilnya sendi, dan 

perkapuran. Hal ini diakibatkan salah satu nya oleh penggunaan sendi yang berulang 

dan obesitas. 

c. Osteoporosis 

Osteoporosis merupakan salah satu bentuk gangguan tulang dimana masa atau 

kepadatan tulang berkurang . ada dua jenis osteoporososis, tipe I merujuk pada 

percepatan kehilangan tulang selama dua dekade pertama setelah menopause, 
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sedangkan tipe II adalah hilangnya masa tulang pada usia lanjut karena terganggunya 

produksi vitamin D. 

d. Diabetes Melitus (DM) 

Beberapa gejala pada penderita DM  ialah sering haus dan lapar, banyak yang 

berkemih, mudah lelah, berat badan terus berkurang, gatal-gatal, mati rasa, dan luka 

yang lambat sembuh. 

e. Demensia 

Demensia merupakan kumpulan gejala yang berkaitan dengan kehilangan 

fungsi intelektual dan daya ingat secara perlahan-lahan, sehingga mempengaruhi 

aktivitas kehidupan sehari-hari. Faktor terjadi nya demensia ialah adanya riwayat 

keluarga, usia lanjut, penyakit vaskular, dan trauma kepala.  

f. Penyekit Jantung Koroner 

Penyakit jantung koroner merupakan penyempitan pembuluh darah menuju 

jantung terganggu. Gelaja umum nya adalah neyri dada, sesak napas, pingsan, hingga 

kebingungan. 

g. Kanker 

Kanker merupakan keadaan dimana struktur dan fungsi sebuah sel mengalami 

perubahan bahkan sampai merusak sel-sel lainnya yang masih sehat. Sel yangberubah 

ini mengalami mutasi karena suatu sebab sehingga ia tidak bisa lagi menjalankan 

fungsi normalnya. Mulai usia 40 tahun, resiko untuk timbul kanker meningkat.  

B. Tekanan Darah 

1. Definisi Tekanan Darah 

Tekanan darah dalam tubuh pada dasarnya merupakan ukuran tekanan atau gaya 

didalam arteri yang harus seimbang dengan denyut jantung, melalui denyut jantung darah 

akan dipompa melalui pembuluh darah kemudian dibawa keseluruh bagian tubuh. 

Tekanan darah dipengaruhi volume darah dan elastisitas pembuluh darah (Rusdi, 2009). 
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Tekanan darah dikontrol oleh hormon yang disebut angiotensis (Anna, 2010).Tekanan   

tertinggi karena kontraksi jantung bilik kiriyang memompa darah melalui arteri lalu diedarkan 

keseluruh tubuh disebut tekanan sistolik. Tekanan diastolic adalah tekanan terendah saat 

jantung beristirahat atau rileks. Tekanan darah digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik 

terhadap tekanan diastolik.  Pada orang dewasa tekanan normal berkisar 120/80 mmHg 

(Santoso, 2010). 

2. Fisiologi Tekanan Darah 

Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sistem sirkulasi. Peningkatan 

atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi homeostasis di dalam tubuh. Tekanan darah 

selalu diperlukan untuk daya dorong mengalirnya darah di dalam arteri, arteriola, kapiler dan 

sistem vena, sehingga terbentuklah suatu aliran darah yang menetap. Tekanan darah diatur 

melalui beberapa mekanisme fisiologis untuk menjamin aliran darah ke jaringan yang 

memadai. Tekanan darah ditentukan oleh curah jantung (cardiac output, CO) dan resistensi 

pembuluh darah terhadapdarah. Curah jantung adalah volume darah yang dipompa melalui 

jantung per menit, yaitu isi sekuncup x laju denyut jantung (Dedi, 2009) 

Kecepatan aliran darah yang melalui seluruh sistem sirkulasi sama dengan kecepatan 

pompa darah oleh jantung ─ yakni, sama dengan curah jantung. Isi sekuncup jantung 

dipengaruhi oleh tekanan pengisian (preload), kekuatan yang dihasilkan oleh otot jantung, dan 

tekanan yang harus dilawan oleh jantung saat memompa (afterload). Normalnya, afterload 

berhubungan dengan tekanan aorta untuk ventrikel kiri, dan tekanan arteri untuk ventrikel 

kanan. Afterload meningkat bila tekanan darah meningkat, atau bila terdapat stenosis 

(penyempitan) katup arteri keluar. Peningkatan afterload akan menurunkan curah jantung jika 

kekuatan jantung tidak meningkat. Baik laju denyut jantung maupun pembentukan kekuatan, 

diatur oleh sistem saraf otonom (Rachmat, 2011) 
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Tekanan darah rata-rata menurun secara progresif di sepanjang sistem arteri. Penurunan 

biasanya tajam pada arteri terkecil dan arteriol (diameter <100 μm), karena pembuluh 

memberikan resistensi terbesar terhadap aliran. Peranan arteriol  

dalam mengatur resistensi vaskular memiliki beberapa implikasi penting, yaitu : (1) Konstriksi 

atau dilatasi semua atau sebagian besar arteriol dalam tubuh akan memengaruhi TPR dan 

tekanan darah (2) Konstriksi arteriol pada satu organ atau regio tersebut, sementara itu dilatasi 

memiliki efek yang berlawanan (3) Perubahan resistensi arteriolar pada suatu regio 

memengaruhi tekanan hidrostatik ‘downstream’ dalam landas kapiler (capillary bed) dan vena 

pada regio tersebut (Rachmat, 2011) 

Jantung memompa darah secara kontinyu ke dalam aorta, sehingga tekanan rata-rata di 

aorta menjadi tinggi, rata-rata sekitar 100 mmHg. Hal ini dikarenakan pemompaan oleh jantung 

bersifat pulsatil, sebagai akibat pengosongan ritmikventrikel kiri, tekanan arteri berganti-ganti 

antara nilai tekanan sistolik 120 mmHg dan nilaitekanan diastolik 80 mmHg. Pada orang 

dewasa sehat, tekanan pada puncak setiap pulsasi, yang disebut tekanan sistolik, adalah sekitar 

120 mmHg. Pada titik terendah setiap pulsasi, yang disebut tekanan diastolik, nilainya sekitar 

80 mmHg. Perbedaan nilai antara kedua tekanan ini sekitar 40 mmHg, yang disebut tekanan 

nadi. Dua faktor utama yang memengaruhi tekanan nadi : (1) curah isi sekuncup dari jantung, 

dan (2) komplians (distensibilitas total) dari percabangan arteri. Tekanan nadi pada orang lanjut 

usia kadang-kadang meningkat sampai dua kali nilai normal, karena arteri menjadi lebih kaku 

akibat arteriosklerosis dan karenanya, arteri relatif tidak lentur (Dedi, 2009) 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tekanan Darah 

Ada dua faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya tekanan darah, yaitu faktor 

biologis dan patologis. (Sudoyo et al, 2000) 

a. Faktor Fisiologis 
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1. Kelenturan dinding arteri, semakin kaku dinding arteri maka bisa mempengaruhi 

tekanan darah menjadi tinggi 

2. Volume darah, semakin besar volume darah maka semakin tinggi tekanan darah 

3. Viskositas darah, semakin besar viskositas, maka semakin besar resistensi terhadap 

aliran 

4. Curah jantung, semakin tinggi curah jantung maka tekanan darah meningkat 

5. Kapasitas pembuluh darah, semakin besar kapasitas pembuluh darah maka semakin 

tinggi tekanan darah 

b. Faktor Patologis  

1. Aktivitas fisik, aktivitas fisik membutuhkan energi sehingga butuh aliran yang lebih 

cepat untuk suplai O2 dan nutrisi (tekanan darah naik) 

2. Usia, semakin bertambah usia maka semakin tinggi tekanan darah, Hal ini dikarenakan 

berkurangnya elastisitas pembuluh darah 

3. Jenis kelamin, wanita cenderung memiliki tekanan darah rendah karena komposisi 

tubuhnya yang lebih banyak lemak sehingga O2 lebih untuk pembakaran. 

4. Emosi,tekanandarahbisanaikdikarenakanemosi, karena pusat pengatur emosi akan 

menstimulasi baroreseptor untuk menaikkan tekanan darah.  

4. Pengukuran dan Klasifikasi Tekanan Darah  

Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah 

ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat 

dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur dengan hasil 120/80 mmHG. Nomor atas 

(120) menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung yang disebut 

dengan tekanan sistolik (tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung). Nomor bawah 

(80) menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat diantarapemompaan yang disebut dengan 

tekanan diastolik (tekanan darah pada saat tidak  terjadi kontraksi otot jantung atau sedang 
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beristirahat).Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengukur tekanan darah (Cahyati, 2013)  

yaitu,  

a. Alat pengukur tekanan darah atau sfigmomanometer ada tiga jenis: menggunakan air raksa, 

jenis anerois, dan digital. Pengukur yang paling ideal adalah yang menggunakan air raksa. 

Namun, penggunaannya harus benar dan terampil. Bila tidak terampil menggunakan 

sebaiknya memakai pengukur tekanan darah jenis digital, namun sebaiknya sering 

dikalibrasikan untuk lebih yakin alat pengukur tekanan darah digital masih berfungsi dengan 

baik.  

b. Sebelum dilakukan pemeriksaan pastikan kandung kemih kosong, hindari konsumsi kopi, 

alkohol, dan rokok karena akan meningkatkan tekanan darah dari nilai sebenarnya. 

Istirahat duduk tenang selama 5 menitsebelum pemeriksaan dan jangan berbicara saat 

pemeriksaan. Tenangkan pikiran, karena pikiran yang stress akan meningkatkan tekanan 

darah 

c. Pemeriksaan tekanan darah sebaiknya dilakukan dalam posisi duduk dengan siku lengan 

menekuk diatas meja dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas dan posisi lengan 

sebaiknya setinggi jantung.  

d. Prosedur pemeriksaan tekanan darah menggunakan sfigmomanomater: 

1. Pasang manset pada lengan atas, dengan batas manset 2-3 cm dari lipat siku dan 

perhatikan posisi pipa manset yang akan menekan tepat diatas denyutan arteri dilipat 

siku (arteri brakhialis) 

2. Letakkan stetoskop tepat diatas arteri brakhialis dan raba pulpasi nya 

3. Pompa manset mencapat 30 mmHg setelah pulpasi arteri radialis menghilang 

4. Bukalah katup manset dan tekanan manset dibiarkan menurun perlahan kecepatan 2-3 

mmHg per detik 

5. Bila bunyi pertama terdengar, ingatlah dan catatlah sebagai tekanan sistolik 

6. Bunyi terakhir masih terdengar dicatat sebagai tekanan diastolik. 
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7. Turunkan manset sampai 0 mmHg, kemudian lepaskan manset. 

Tabel 2.1Klasifikasi Tekanan Darah Menurut WHO pada Tahun 2013 

Kategori Tekanan Darah Sistolik 

(mmHg) 

Tekanan Darah Diastolik 

(mmHg) 

Normal <130 <85 

Hipertensi 

Perbatasan 

130-139 85-89 

Hipertensi Ringan 

(Stadium I) 

140-159 90-99 

Hipertensi Sedang 

(stadium II) 

160-179 100-109 

Hipertensi Berat 

(stadium III) 

180-209 110-119 

Hipertensi Maligna  >210 >120 

 

C. Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi)  

1. Definisi Hipertensi 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan 

darah dalam pembuluh darah arteri yang mengangkut darah dari jantung dan memompa 

keseluruh jaringan dan organ–organ tubuh secara terus–menerus lebih dari suatu periode 

(Irianto, 2014).Saatarteriolmengalamikonstriksi membuat membuat darah sulit mengalir 

dan meningkatkan tekanan melawan dinding arteri. Hipertensi menambah beban kerja 

jantung da;n arteri yang bila berlanjut dapat menimbulkan kerusakan jantung dan 

pembuluh darah (Udjianti, 2010)  

 Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood 

pada tahun 2003berpendapat bahwahipertensi adalah meningkatnya tekanan darah 

sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan atau diastolik lebih besar dari 90 mmHg pada dua 

kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat (tenang). 

Hipertensi cenderung meningkat denganbertambahnya usia.  

Fakta yang ada menunjukkan hipertensi lebih banyak menyerang pada orang usia 

dewasa, muda dan awal paruh baya. Perbandingannya, hipertensi lebih banyak 

menyerang pada laki-laki dari pada perempuan namun, setelah itu keadaannya akan 
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terbalik. Kenaikan normal yang bersifat menetap dari tekanan darah merupakan akibat 

adanya gangguan fungsi salah satu atau beberapa faktor yang bertanggungjawab dalam 

mempertahankan tekanan darah normal(Santoso, 2010).  

Hipertensi merupakan penyebab utama gagal jantung, stroke, infark miokard, 

diabetes dan gagal ginjal (Corwin, 2009). Hipertensi disebut juga-sebagai “pembunuh 

diam–diam” karena orang dengan hipertensi sering tidak menampakan gejala, Institut 

Nasional Jantung, Paru dan Darah memperkirakan separuh orang yang menderita 

hipertensi tidak sadar akan kondisinya. Ketika diagnosa hipertensi sudah ditegakkan, 

tekanan darah pasien harus dipantau dengan interval teratur karena hipertensi merupakan 

kondisi seumur hidup (Smeltzer dan Bare, 2002). 

2. Klasifikasi Hipertensi 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi terbagi menjadi dua golongan (Corwin, 

2009), 

a. Hipertensi esensial atau hipertensi primer.  

Hipertensi esensial atau hipertensi primer merupakan 90% dari seluruh kasus 

hipertensi yang didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah yang tidak diketahui 

penyebabnya (Idiopatik). Beberapa faktor diduga berkaitan dengan berkembangnya 

hipertensi esensial seperti berikut ini:  

1. Genetik: individu yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi, berisiko 

tinggi untuk mendapatkan penyakit ini. Faktor genetik ini tidak dapat 

dikendalikan, jika memiliki riwayat keluarga yang memliki tekanan darah tinggi. 

2. Jenis kelamin dan usia: laki – laki berusia 35- 50 tahun dan wanitamenopause 

berisiko tinggi untuk mengalami hipertensi. Jika usia bertambah maka tekanan 

darah meningkat faktor ini tidak dapatdikendalikan serta jenis kelamin laki–laki 

lebih tinggi dari pada perempuan. 
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3. Diet. Konsumsi diet tinggi garam atau lemak secara langsung berhubungan 

dengan berkembangnya hipertensi. Faktor ini bisadikendalikan oleh penderita 

dengan mengurangi konsumsinya karena dengan mengkonsumsi banyak 

garamdapat meningkatkan tekanan darah dengan cepat pada beberapa orang, 

khususnya dengan penderita hipertensi, diabetes, serta orang dengan usia yang tua 

karena jika garam yang dikonsumsi berlebihan, ginjal yang bertugas untuk 

mengolah garam akan menahan cairan lebih banyak dari pada yang seharusnya 

didalam tubuh. Konsumsi garam per hari yang dianjurkan adalah sebesar 1500 – 

2000 mg atau setara dengan satu sendok teh. 

4. Berat badan: Faktor ini dapat dikendalikan dimana bisa menjaga berat badan 

dalam keadaan normal atau ideal. Obesitas (>25% diatas BB ideal) dikaitkan 

dengan berkembangnya peningkatan tekanan darah atau hipertensi.  

5. Gaya hidup: Faktor ini dapat dikendalikan dengan pasien hidup dengan pola hidup 

sehat dengan menghindari faktor pemicu hipertensi itu terjadi yaitu merokok, 

dengan merokok berkaitan dengan jumlah rokok yang dihisap dalam waktu sehari 

dan dapat menghabiskan berapa putung rokok dan lama merokok berpengaruh 

dengan tekanan darah pasien. Konsumsi alkohol yang sering, atau berlebihan dan 

terus menerus dapat meningkatkan tekanan darah pasien sebaiknya jika memiliki 

tekanan darah tinggi pasien diminta untuk menghindari alkohol agar tekanan 

darah pasien dalam batas stabil dan pelihara gaya hidup sehat penting agar 

terhindar dari komplikasi yang bisa terjadi.  

b. Hipertensi Sekunder 

Hipertensi sekunder merupakan 10% dari seluruh kasus hipertensi adalah 

hipertensi sekunder, yang didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah karena 

suatu kondisi fisik yang ada sebelumnya seperti penyakit ginjal atau gangguan 

tiroid, hipertensi endokrin, hipertensi renal, kelainan saraf pusat yang dapat 
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mengakibatkan hipertensi dari penyakit tersebut karena hipertensi sekunder yang 

terkait dengan ginjal disebut hipertensi ginjal (renal hypertension).  

Faktor pencetus munculnya hipertensi sekunder antara lain: penggunaan 

kontrasepsi oral, coarctation aorta, neurogenik (tumor otak, ensefalitis, gangguan 

psikiatris), kehamilan, peningkatan volume intravaskuler, luka bakar, dan  stres 

karena bisa memicu sistem saraf simapatis sehingga meningkatkan aktivitas jantung 

dan tekanan pada pembuluh darah. 

3. Patofisiologi Hipertensi 

Aktivitas kedua  adalah menstimulasi sekresi  aldosteron  dari  korteks  adrenal.  

Aldosteron merupakan  hormon  steroid  yang memiliki  peranan  penting  pada  ginjal. 

Untuk mengatur volume  cairan  ekstraseluler,  aldosteron  akan  mengurangi  ekskresi  

NaCl (garam)  dengan cara  mereabsorpsinya  dari  tubulus  ginjal.  Naiknya  konsentrasi  

NaCl  akan  diencerkan kembali dengan carameningkatkan volume cairan ekstraseluler 

yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah (Anggraini, 2008). 

Tekanan darah sistol meningkat secara progresif sampai umur 70-80 tahun 

sedangkan, tekanan darah diastol meningkat sampai umur 50-60 tahun dan kemudian 

cenderung menetap dan sedikit menurun. Kombinasi perubahan ini sangat mungkin 

mencerminkan adanya pengkakuan pembuluh darah dan penurunan kelenturan 

(compliance) arteripat dan inimengakibatkan peningkatan tekanan nadi sesuai dengan 

umur. Seperti diketahui, tekanan nadi merupakan predictok terbaik dari adanya 

perubahan struktural di dalam arteri. Mekanisme pasti hipertensi pada lansia belum 

sepenuhnya jelas. Efek utama dari ketuaan normal terhadap sistem kardiovaskular 

meliputi perubahan aorta dan pembuluh darah besar meningkat dan elastisitas pembuluh 

darah menurun sesuai umur. Perubahan ini menyebabkan penurunan compliance aorta 

dan pembuluh darah besar dan mengakibatkan peningkatan Tekanan darah sistol. 

Penurunan elastisitas pembuluh darah menyebabkan peningkatan resistensi vaskuler 
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perifer. Sensitivitas baroreseptor juga berubah dengan pertambahan umur (Kuswardhani, 

2006). 

D. Brisk WalkingExercise  (Latihan Jalan Cepat) 

1. Definisi Brisk Walking Exercise   

Brisk walking merupakan salah satu bentuk latihan moderat aerobik, latihan 

inimerupakan bentuk latihan aktivitas sedang pada pasien hipertensi dengan 

menggunakan teknik jalan cepat selama 20-30 menit dengan rerata kecepatan 4-6 

km/jam. Kelebihan dari latihan ini cukup efektif untuk meningkatkan kapasitas maksimal 

denyut jantung, merangsang kontraksi otot, pemecahan glikogen dan peningkatan 

oksigen jaringan, latihan ini juga dapat mengurangi pembentukan plak melalui 

peningkatan penggunaanlemak dan peningkatan penggunaan glukosa (Kowalski, 2010).  

2. Dosis Brisk Walking Exercise   

Brisk walking exercise sebagai salah satu bentuk latihan aerobik merupakan 

bentuk latihan aktivitas sedang pada pasien hipertensi dengan menggunakan tehnik jalan 

cepat selama 20-30 menit dengan rerata kecepatan 4-6 km/jam (Kowalski, 2010). Pada 

penelitian sebelumnya,  Brisk walking exercise dilakukan di rumah melalui tehnik jalan 

cepat dengan kecepatan 4-6 km/jam selama 15-30 menit, dimulai dengan pemanasan dan 

diakhiri dengan pendinginan. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti bermaksud untuk 

melakukan intervensi 3 kali dalam satu minggu selama 4 minggu denganwaktu 30 menit.  

3. Teknik Brisk  Walking Exercise 

Berikut ini adalah teknik jalan cepat yang sering digunakan (Avynkaren, 2012): 

a. Posisi Tubuh 

Saat bergerak maju badannyacenderung lebih condong kedepan atau 

kebelakang karenanya untukmempertahankan badan tetap tegak dan pundak 

janganterangkat pada waktu lengan mengayun yang berakibat anggota badan bagian 

atas terasa cepat lelah.  
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b. Posisi Kepala 

Saat gerakan maju, hendaknya posisi kepala tetap menghadap lurus kedepan. 

Karena jika kepala ikut bergeleng-geleng, akan mengakibatkan lebih terkurasnya 

energi.  

c. Kaki Waktu Melangkah 

Kaki melangkah lurus kedepan satu garis dengan garis bayangan dari badan 

peserta jalan. Pada saat menumpu tumit harus mendarat lebih dahulu lalu bergerak ke 

arah depan secara teratur.  

d. Gerakan Lengan dan Bahu 

Gerakan lengan mengayun dari muka belakang dan sikut ditekuki tidak kurang 

dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan 

serta mengayun rilek 

 

 

Gambar 2.1Teknik Brisk Walking Exercise 

(Avynkaren, 2012) 

 

4. Efek Fisiologi Brisk walking Exercise  

Brisk walking exercise berdampak pada penurunan risiko mortalitas dan morbiditas 

pasien hipertensi melalui mekanisme pembakaran kalori, mempertahankan berat badan, 

membantu tubuh rileks dan peningkatansenyawa beta endorphin yang dapat menurunkan stres 
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serta tingkat keamanan penerapan brisk walking exercise pada semua tingkat umur penderita 

hipertensi (Kowalski, 2010) 

Penurunan tekanan darah dapat terjadi karena brisk walking exercise dapat mendorong 

jantung bekerja secara optimal, dimana olahraga untuk jantung mampumeningkatkan 

kebutuhan energi oleh sel, jaringan, dan organ tubuh. Akibat dari peningkatan tersebut akan 

meningkatkan aktifitas pernafasan dan otot rangka. Peningkatanaktifitas pernafasan akan 

meningkatkan aliran balik vena sehingga menyebabkan peningkatan volume sekuncup yang 

akan langsung meningkatkan curah jantung sehingga menyebabkan tekanan darah arteri 

meningkat sedang, setelah tekanan darah arteri meningkat akan terjadi fase-istirahat terlebih 

dahulu. Dari fase inimampu menurunkan aktifitas pernafasan otot rangka dan menyebabkan 

aktifitas parasimpatis meningkat, setelah itu akan menyebabkan kecepatan jantung menurun, 

volume sekuncup menurun, vasodilatasi arteriol vena, karena penurunan ini mengakibatkan 

penurunan-curah jantung dan penurunan resistensi perifer total, sehingga terjadi penurunan 

tekanan darah (Schewood, 2005).  


