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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lanjut Usia 

1. Definisi Lanjut Usia 

Lanjut usia merupakan proses dari tumbuh kembang yang akan 

dihadapi setiap orang ditandai dengan adanya penurunan bertahap kemampuan 

tubuh seperti fisik, mental dan sosial (Azizah, 2011). Lanjut usia adalah 

individu yang mengalami proses menua dengan bertambahnya usia maka 

seseorang akan mengalami penurunan kondisi fisik maupu non-fisik secara 

alamiah karena itu lanjut usia akan mengalami penurunan produktivitas bahkan 

tidak dapat memenuhi kebutuhannya (Diponegoro & Mulyono, 2015). Lansia 

bukan merupakan suatu penyakit namun merupakan tahap lanjut dari proses 

kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh (Utomo, 2010). 

Menjadi tua bukan merupakan pilihan melainkan sesuatu yang pasti dialami 

setiap orang, sesuai dengan siklus kehidupan dan perkembangan (Hutapea, 

2011). 

Klasifikasi usia menurut WHO (World Health Organization) ada 4 

tahapan usia, yaitu (Azizah, 2011): 

a. Usia pertengahan (middle) usia 45-59 tahun 

b. Lanjut usia (elderly) usia 60-74 tahun 

c. Lanjut usia tua (old) usia 75- 90 tahun 

d. Usia sangat tua (very old) usia >90 tahun. 
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2. Perubahan Lanjut Usia 

Lansia mengalami fase perubahan seperti perubahan kondisi fisik, 

kondisi psikologis dan perubahan kondisi sosial. Pada lansia mereka 

beranggapan bahwa tugasnya sudah selesai karena itu mereka berhenti bekerja 

dan semakin menutup diri dalam pergaulan masyarakat (Tamher & 

Noorkasiani, 2009). Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, yaitu: 

a. Perubahan Fisik 

 Perubahan fisik pada lansia dibagi menjadi dua yaitu perubahan 

karena faktor instrinsik dan ekstrinsik. Perubahan instrinsik adalah 

perubahan yang diakibatkan karena proses penuaan normal sedangkan 

perubahan ekstrinsik adalah perubahan yang terjadi karena pengaruh dari 

luar seperti penyakit, polusi udara, dan sinar matahari (Fatimah, 2010).  

Perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada lansia, yaitu: 

1) Perubahan Sel 

Perubahan sel pada lansia mengakibatkan penurunan tampilan 

dan fungsi fisik. Lansia menjadi lebih pendek akibat adanya 

pengurangan lebar bahu, lingkar dada, perut serta diameter pelvis. 

Kulit menjadi tipis dan keriput, massa tubuh berkurang dan massa 

lemak bertambah (Fatimah, 2010). 

2) Perubahan Kardiovaskular 

Perubahan kardiovaskular lansia yaitu pada katup jantung yang 

mengalami penebalan sehingga menjadi kaku dengan menurunnya 

kemampuan jantung untuk memompa darah. Hilangnya elastisitas 

pada pembuluh darah mengakibatkan tekanan darah naik akibat 

resistensi dari pembuluh darah perifer (Setiawati, 2016). 
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3) Perubahan Muskuloskeletal 

Perubahan pada sistem muskuloskeletal yaitu kehilangan 

densitas (cairan), semakin rapuhnya tulang, lutut dan jari-jari terbatas 

pergerakannya, diskus intervetebralis menipis dan menjadi pendek, 

persendian membesar dan menjadi kaku. Tendon mengerut dan 

mengalami sklerosis, atrofi serabut otot sehingga pergerakan lansia 

menjadi lambat. Perubahan pada muskuloskeletal juga akan 

menyebabkan laju metabolik basal dan laju konsumsi oksigen 

maksimal berkurang sehingga terjadi penurunan kekuatan otot dan 

menjadi mudah lelah serta kecepatan kontraksi akan melambat 

(Setiawati, 2016). 

4) Perubahan Sistem Persarafan 

Perubahan sistem persarafan pada lansia mengalami perubahan 

struktur dan fungsi sistem saraf, massa otot berkurang secara progresif 

akibat berkurang atau rusaknya sel saraf yang tidak dapat diganti. 

Impuls saraf yang dihantarkan lebih lambat sehingga lansia 

memerlukan waktu lebih lama untuk merespon dan bereaksi (Fatimah, 

2010). 

5) Perubahan Sistem Respirasi 

Perubahan sistem respirasi pada lansia yaitu mengalami 

penurunan pada otot-otot pernafasan sehingga kehilangnya kekuatan 

ketika bernafas dan otot-otot pernafasan menjadi kaku, serta 

menurunnya aktivitas dari silia. Paru-paru juga kehilangan 

elastisitasnya, alveoli melebar tetapi jumlahnya berkurang serta 

kemampuan batuk-pun berkurang (Setiawati, 2016). 
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6) Perubahan Integumen 

Perubahan pada integumen yaitu kulit lansia mengalami 

kehilangan jaringan lemak, rambut menipis berwarna kelabu, 

elastistasnya berkurang dan kelenjar keringat berkurang jumlah dan 

fungsinya (Setiawati, 2016). Epidermis dan dermis menjadi lebih tipis, 

jumlah serat elastis berkurang dan kolagen menjadi lebih kaku. 

Pigmentasi rambut menurun, distribusi pigmen kulit tidak beraturan 

dan tidak merata. Kulit menjadi lebih kering dan rentan terhadap 

iritasi, menurunnya toleransi terhadap suhu dan paparan sinar 

matahari (Fatimah, 2010).  

7) Perubahan Sensorik 

Perubahan sensorik pada lansia yaitu mengenai kehilangan 

organ sensorik seperti penglihatan, pendengaran, pengecap, 

penciuman dan peraba, serta dapat mengancam interaksi serta 

komunikasi lansia dengan lingkungan sekitar (Fatimah, 2010). 

8) Perubahan Sistem Reproduksi 

Perubahan Sistem Reproduksi saat menopause yaitu produksi 

estrogen dan progesteron oleh ovarium menurun. Pada wanita 

mengalami penipisan dinding vagina dan hilangnya elastistitas, 

penurunan sekresi vagina mengakibatkan kekeringan dan menurunnya 

keasaman vagina. Pada laki-laki ukuran penis serta testis mengecil dan 

kadar endogen menurun (Fatimah, 2010). 

9) Perubahan Genitourinaria 

Perubahan pada sistem genitourinaria yaitu dengan mengecilnya 

ginjal dan nefron menjadi atrofi, otot-otot vesika urinaria melemah 
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dan pada pria mengalami pembesaran kelenjar prostat sedangkan pada 

wanita mengalami atropi vulva yang dapat menyebabkan sering 

berkemih dan inkontinensia (Setiawati, 2016). 

10) Perubahan Gastrointestinal 

Perubahan sistem gastrointestinal yaitu berubah dengan mulai 

hilangnya gigi, indera pengecap menurun, esofagus melebar, hati 

mengecil. Sensitivitas makan menurun, asam lambung menurun, 

peristaltik usus melemah sehingga terjadi konstipasi dengan fungsi 

absorpsi melemah (Setiawati, 2016). 

b. Perubahan Psikologi (mental) 

Perubahan psikologis yang terjadi pada lansia meliputi short term 

memory (memori jangka pendek), frustasi, kesepian, rasa takut kehilangan, 

takut menghadapi kematian, perubahan keinginan, depresi dan kecemasan. 

Lansia juga akan mengalami perubahan memori, kenangan dan perubahan 

IQ (Intellegentia Quantion) serta adanya perubahan terhadap gambaran 

diri dan konsep diri (Setiawati, 2016). 

c. Perubahan Sosial Ekonomi  

Perubahan sosial ekonomi seseorang diukur melalui produktivitas 

yang dikaitkan dengan pekerjaan. Jika lansia mengalami pensiun mereka 

akan mengalami kehilangan finansial, kehilangan status, kehilangan 

pekerjaan serta kehilangan teman (Setiawati, 2016). 

3. Problematika Lanjut Usia 

Kesehatan pada lansia semakin bertambahnya umur secara fisiologis 

mengalami penurunan secara degeneratif sehingga penyakit menular dan tidak 
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menular banyak muncul pada lansia (Abikusno et al, 2013). Penyakit 

degeneratif yang sering muncul pada lansia, yaitu (Wahyunita & Fitrah, 2010): 

a. Osteoarthritis (OA) adalah peradangan sendi yang disebabkan karena 

pengapuran atau tidak stabilnya sendi. 

b. Osteoporosis adalah keroposnya tulang yang disebabkan karena kurangnya 

asupan vitamin D ataupun disebabkan karena aktivitas-aktivitas yang salah 

semasa muda. 

c. Diabetes Melitus adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan kadar 

gula darah yang diakibatkan karena pola makan yang salah, aktivitas tubuh 

berkurang dan obesitas. 

d. Kolesterol adalah suata kondisi dimana adanya lemak tubuh yang berlebih. 

Ketika kadar kolesterol tinggi dapat memunculkan berbagai macam 

penyakit seperti tekanan darah tinggi, stroke, gagal jantung dan lain-lain. 

e. Demensia adalah masalah yang berhubungan dengan susunan saraf pusat 

atau penyaki vaskular yang mengakibatkan sering lupa. 

f. Jantung adalah penyakit yang rentan sekali terkena pada lansia karena 

adanya penurunan fungsi pada jantung yang biasanya dikenal dengan 

penyakit jantung koroner atau serangan jantung. 

g. Kanker adalah suatu kondisi dimana berubahnya struktur dan fungsi sel 

sehingga tidak mampu lagi melaksanakan fungsinya dengan normal. 

h. Tekanan darah tinggi adalah satu kondisi dimana tekanan darah lebih 

tinggi dari normal karena pada lansia terjadi penurunan elastisitas pada 

pembuluh darah. 
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B. Tekanan Darah 

1. Definisi Tekanan Darah 

Tekanan darah adalah aliran darah dalam pembuluh nadi (arteri). Ketika 

jantung berdetak, umumnya 60 hingga 70 kali dalam 1 menit pada kondisi 

istirahat, darah dipompa melalui dan menuju arteri (Kowalksi, 2007). Tekanan 

darah penting bagi tubuh karena merupakan suatu kekuatan untuk mendorong 

darah agar dapat tersebar ke seluruh tubuh dengan darah yang masih 

mengandung oksigen dan nutrisi (Amiruddin et al, 2015). Tekanan darah 

terbagi mejadi dua, yaitu tekanan sistolik dan distolik. Tekanan sistolik terjadi 

ketika jantung memompa darah, sedangkan distolik terjadi ketika jantung rileks 

diantara dua denyut nadi. Tekanan darah ditulis dengan tekanan sistolik per 

tekanan distolik (Contoh 120/80) (Kowalksi, 2007). 

Tekanan darah manusia selalu berubah-ubah antara tinggi dan rendah 

sesuai dengan detak jantung. Tekanan darah manusia dapat diukur 

menggunakan alat Sphygmomanometer. Tekanan darah dibagi menjadi 3 

kategori yaitu tekanan darah rendah (hipotensi), tekanan darah normal 

(normotensi) dan tekanan darah tinggi (hipertensi) (Gunawan, 2007). Tekanan 

darah merupakan faktor yang penting pada sistem sirkulasi karena peningkatan 

atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi homeostatsis di dalam 

tubuh (Anggara & Prayitno, 2013). 

2. Fisiologi Tekanan Darah 

Darah mengambil oksigen dari paru-paru, lalu darah yang mengandung 

oksigen mengalir atau berjalan memasuki jantung, saat jantung berdetak otot 

jantung berkontraksi. Otot jantung yang berkontraksi berfungsi untuk 

memompakan darah keseluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri dari 
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pembuluh darah yang besar bercabang-cabang menjadi pembuluh darah yang 

lebih kecil hingga berukuran mikroskopik dan akhirnya menuju ke pembuluh 

darah kapiler yang sangat kecil. Jaringan ini mengalirkan darah yang 

mengandung oksigen ke sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi yang 

dibutuhkan tubuh. Kemudian darah yang tidak beroksigen kembali ke jantung 

melalui permbuluh darah vena, otot jantung dalam keadaan rileks sebelum 

berkontraksi kembali memompa darah keparu-paru untuk mengambil oksigen 

kembali (Amir, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Peredaran Darah 

(Sumber: Wahyuningsih & Yuni, 2017) 

3. Pengukuran Tekanan Darah 

Pengukuran tekanan darah perlu dilakukan pengontrolan secara rutin, 

pada pengontrolan tekanan darah dapat dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung. Metode langsung dilakukan dengan menggunakan kateter yang 

dimasukkan kedalam arteri. Metode langsung ini memiliki hasil yang akurat 

tetapi berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan lain. 

Pengukuran tekanan darah dengan metode tidak langsung dapat dilakukan 

dengan menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop (Brunner & Suddarth, 
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2001). Prosedur pengukuran tekanan darah menggunakan sphygmomanometer, 

sebagai berikut (Sugiarto, 2017): 

a. Siapkan sphygmomanometer dan stetoskop 

b. Posisikan pasien duduk senyaman mungkin. 

c. Lengan dalam keadaan bebas dari pakaian dan rileks. 

d. Pasangkan manset sehingga melingkari bagian lengan atas dengan rapih 

dan tidak terlalu ketat. 

e. Posisi manset berada di 2 cm atau 2 jari diatas fossa cubiti. 

f. Posisikan lengan rileks dan siku sedikit fleksi. 

g. Letakkan stetoskop pada fossa cubiti tepat diatas arteri brachialis. 

h. Naikkan tekanan manset dengan memompa bulb sampai denyut nadi tidak 

teraba kemudian dipompa lagi sampai tekanan meningkat 30 mmHg. 

i. Turunkan tekanan perlahan ± 2-3 mmHg/detik. 

j. Dengarkan menggunakan stetoskop dan catat dimana bunyi Korotkoff 1 

(bunyi pertama) merupakan hasil tekanan darah sistolik. 

k. Terus turunkan tekanan sampai bunyi korotkoff 5 (bunyi terakhir) 

merupakan hasil tekanan distolik. 

l. Untuk validitas pemeriksaan dapat diulang sebanyak 3 kali. Ambil rata-

rata hasil pemeriksaan. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sphygmomanometer dan stetoskop 

(Sumber : Sugiarto, 2017) 
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C. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) 

1. Definisi Hipertensi 

Hipertensi adalah gangguan pembuluh darah dimana aliran darah tidak 

lancar sehingga oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh pembuluh darah 

terhalangi (Elvira, 2018). Hipertensi sering disebut dengan “silent killer” 

karena umumnya tidak menunjukkan gejala (Siyad, 2011). Hipertensi atau 

tekanan darah adalah peningkatan darah arteri yang abnormal berlangsung 

terus menerus dimana tekanan darah lebih dari 120/80 mmHg (Siyad, 2011). 

Tekanan darah merupakan peramal harapan hidup yang akurat semakin tinggi 

tekanan darah akan semakin besar resikonya. Bahkan mereka yang memiliki 

tekanan darah tinggi memiliki resiko menderita penyakit jantung lebih besar 

dari pada yang memiliki tekanan darah rendah (Amir, 2013). 

2. Epidemiologi Hipertensi 

Hipertensi merupakan suatu penyakit dengan angka kejadian terbanyak 

mencapai 60%-80% dari populasi lansia. Komplikasi hipertensi menyebabkan 

sekitar 4,9 kematian di seluruh dunia setiap tahunnya. Hipertensi menyebabkan 

kematian setidaknya 45% karena penyakit jantung dan 51% karena stroke. 

Kematian yang disebabkan karena penyakit jantung dan stroke diperkirakan 

akan terus meningkat mencapai 23,3 juta kematian pada tahun 2030 

(Zaenurrohmah & Riris, 2017).  

3. Patofisiologi Hipertensi 

Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tahanan perifer. 

Tekanan darah ditentukan oleh kekuatan pompa jantung dan tahanan perifer 

untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan kekuatan pompa jantung 
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dan tahanan perifer dipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan yaitu 

stress, obesitas, genetik, usia dan lain-lain (Widyanto, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Patofisiologi tekanan darah 

(Sumber: Setiawati, 2016) 

 

4. Klasifikasi Hipertensi 

Klasifikasi tekanan darah dibagi menjadi 3 kategori yaitu tekanan 

darah rendah (hipotensi), tekanan darah normal (normotensi) dan tekanan 

darah tinggi (hipertensi) (Gunawan, 2007). Berdasarkan klasifikasi dari JNC-

VI maka hipertensi dibedakan menjadi (Darmojo & Mariono, 2004): 

a. Hipertensi sistolik (Isolated Sistolik Hypertension) terdapat pada 6-12% 

penderita, usia diatas 60 tahun terutama pada wanita. Insiden meningkat 

dengan bertambahnya umur. 

b. Hipertensi distolik (Distolik Hypertension) terdapat antara 12-14% 

penderita, usia diatas 60 tahun terutama pada pria. Insiden menurun 

dengan bertambahnya umur. 

Usia 

Resistensi pembuluh 

darah perifer 

↓ Elastisitas 

pembuluh darah 

↑ Tahanan Perifer 

Hipertensi 
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c. Hipertensi sistolik-diastolik tedapat 6-8% penderita, usia diatas 60 tahun, 

lebih banyak terjadi pada wanita. Insiden meningkat dengan 

bertambahnya umur. 

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi berdasarkan JNC-VII 

(Sumber: Yulanda & Rika, 2017) 

Klasifikasi Sistolik Distolik 

Normal <120 mmHg <80 mmHg 

Pre-Hipertensi 120 -139 mmHg 80 - 89 mmHg  

Hipertensi Fase 1 140 -159 mmHg 90 - 99 mmHg 

Hipertensi Fase 2 ≥160   ≥100 mmHg 

5. Manifestasi Klinis 

Bila tekanan darah tidak terkontrol dan menjadi sangat tinggi maka 

mungkin akan timbul gejala seperti pusing, pandangan kabur, sakit kepala, 

kebingungan, mengantuk dan sulit bernapas namun kejadian tersebut sangat 

jarang dan hanya timbul pada 1% dari populasi orang dengan tekanan darah 

sangat tinggi dan persisten (Palmer & Williams, 2007). Tanda dan Gejala lain 

yang di timbulkan pada pasien hipertensi, yaitu (Maulana, 2016): 

a. Mulai dari tidak ada gejala sampai ke gejala ringan misalnya: Pusing, 

melayang, berputar, vertigo, sakit kepala. 

b. Pandangan mata kabur 

c. Mual muntah 

d. Keterlibatan pembuluh darah otak dapat menimbulkan stroke 

e. Komplikasi yang berat seperti sesak nafas hebat, kaki bengkak dan lain-

lain. 
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6. Penyebab Hipertensi 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi dikenal dengan dua tipe 

berdasarkan penyebabnya, yaitu (Martha, 2012): 

a. Hipertensi Primer adalah suatu kondisi terjadinya tekanan darah tinggi 

yang diakibatkan karena dampak dari gaya hidup dan faktor lingkungan 

seperti pola makan yang tidak terkontrol dan kelebihan berat badan 

merupakan awal terjadinya hipertensi. 

b. Hipertensi Sekunder adalah suatu kondisi terjadinya tekanan darah tinggi 

yang diakibatkan karena penyakit lainnya seperti gagal jantung, gagal 

ginjal dan kerusakan sistem hormon tubuh. 

7. Faktor Resiko Hipertensi 

Faktor resiko yang mempengaruhi hipertensi pada lansia terbagi 

menjadi dua faktor, yaitu (Maulana, 2016): 

a. Faktor yang tidak dapat dikontrol 

1) Jenis Kelamin: Hipertensi lebih banyak terjadi pada pria pada usia 

dewasa muda. Tetapi lebih banyak menyerang wanita setelah 55 

tahun, sekitar 60% hal ini disebabkan karena adanya perubahan 

hormon setelah menopause.  

2) Umur: Semakin bertambahnya umur tekanan darah seseorang 

cenderung lebih tinggi dari pada yang berusia lebih muda. Perubahan 

fisiologis pada usia lanjut mengakibatkan peningkatan resistensi 

perifer dan aktivitas simpatis. 

3) Genetik: Seseorang dengan keluarga atau orang tua yang memiliki 

hipertensi mempunyai resiko dua kali lebih besar untuk menderita 
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hipertensi di bandingkan dengan yang tidak mempunyai keluarga 

dengan riwayat hipertensi. 

b. Faktor yang dapat dikontrol 

1) Obesitas: Obesitas dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti 

arthritis, penyakit jantung dan pembuluh darah. Pada penderita 

hipertensi ditemukan sekitar 20% - 30% yang memiliki berat badan 

lebih. 

2) Konsumsi Garam: Konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan 

peningkatan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler. 

Sehingga cairan intraseluler ditarik keluar dan terjadi peningkatan 

volume ekstraseluler maka menyebabkan terjadinya hipertensi. 

3) Stres: Stres akan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan 

curah jantung sehingga menstimulasi aktifitas saraf simpatis sehingga 

dapat menaikan tekanan darah.  

4) Kurang Olahraga: Kurangnya aktifitas fisik dapat mengakibatkan 

hipertensi karena terjadi penurunan cardiac output (curah jantung) 

sehingga darah yang dipompa ke jantung menjadi berkurang. 

Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan pembuluh darah 

menjadi kaku, sehingga pembuluh darah tersumbat dan menyebabkan 

hipertensi. 

5) Kebiasaan merokok: Merokok dapat menyebabkan hipertensi karena 

nikotin yang terkandung di dalam rokok dapat menyebabkan adanya 

plak dan dapat menyempitkan pembuluh darah arteri. 
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6) Alkohol: Kebiasaan minum alkohol dapat merusak jantung, pembuluh 

darah dan organ-organ lain sehingga alkohol menjadi salah satu faktor 

resiko terjadinya hipertensi. 

8. Komplikasi Hipertensi 

Penderita hipertensi beresiko untuk menderita penyakit lain, berikut ini 

beberapa komplikasi penyakit yang diakibatkan karena hipertensi, yaitu 

(Maulana, 2016): 

a. Penyakit jantung koroner 

Tekanan darah tinggi karena penyempitan pembuluh darah jantung 

dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah ke beberapa bagian otot 

jantung. Hal ini menyebabkan rasa nyeri dada berakibat gangguan pada 

otot jantung bahkan menimbulkan serangan jantung. 

b. Gagal Jantung  

Tekanan darah yang tinggi memaksa otot jantung bekerja menjadi 

lebih berat untuk memompa darah berakibat otot jantung akan menebal 

dan meregang sehingga daya pompa otot menurun. Pada akhirnya dapat 

mengakibatkan kegagalan kerja jantung. 

c. Kerusakan pembuluh darah otak 

Tekanan darah tinggi menjadi penyebab utama pada kerusakan 

pembuluh darah otak. Kerusakan yang ditimbulkan yaitu pecahnya 

pembuluh darah dan rusaknya dinding pembuluh darah yang akan 

mengakibatkan terjadinya stroke dan kematian. 

d. Gagal Ginjal 

Gagal ginjal merupakan sebuah peristiwa dimana ginjal tidak dapat 

berfungsi semestinya. Gagal ginjal yang diakibatkan karena hipertensi ada 
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dua jenis, yaitu nefrosklerosis benigna adalah hipertensi yang berlangsung 

lama sehingga terjadi pengendapan fraksi-fraksi plasma pada pembuluh 

darah akibat proses menua dan nefrosklerosis maligna adalah kelainan 

ginjal yang ditandai dengan naiknya tekanan diastol yang disebabkan 

karena terganggunya fungsi ginjal. 

9. Hipertensi pada lanjut usia 

Lansia yang mengalami kenaikan tekanan darah dipandang sebagai 

konsekuensi dari proses penuaan (Santoso, 2010). Proses penuaan yang terjadi 

pada lansia merupakan salah satu penyebab hipertensi lebih banyak diderita 

pada lansia dibandingkan yang lebih muda. Hipertensi yang paling banyak 

terjadi pada lanjut usia adalah hipertensi sistolik (Isolated Sistolik 

Hypertension), meningkatnya tekanan sistolik dapat menyebabkan resiko 

stroke walaupun tekanan distolik dalam keadaan normal (Maulana, 2016). 

Proses penuaan pada lansia salah satunya yaitu perubahan 

kardiovaskular, hilangnya elastisitas pembuluh darah yang mengakibatkan 

tekanan darah naik dan adanya penebalan pada katup jantung sehingga 

menurunnya kemampuan jantung untuk memompa darah (Setiawati, 2016). 

Hipertensi dialami dua per tiga dari lansia yang berusia diatas 60 tahun. Resiko 

peningkatan tekanan darah terus meningkat seiring dengan lamanya seseorang 

mengalami hipertensi (Santoso, 2010). 

10. Penatalaksanaan Hipertensi pada lanjut usia 

Pengobatan hipertensi bersifat sepanjang masa dengan tetap 

memperhatikan gaya hidup, target dari pengobatan hipertensi adalah menjaga 

hipertensi tetap terkontrol. Ketika hipertensi terdeteksi maka pengobatan yang 

dapat dilakukan yaitu mengurangi perjalanan keparahan penyakit (Hulaima, 
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2017). Pengobatan hipertensi dibagi menjadi dua jenis yaitu pengobatan 

farmakologi dan pengobatan non-farmakologi. Pengobatan farmakologi dengan 

obat-obatan sedangkan pengobatan non-farmakologi diantaranya seperti 

menurunkan kelebihan barat badan, mengurangi asupan garam, ciptakan  

keadaan rileks dan melakukan exercise seperti senam aerobik dan senam yoga 

(Namuwali, 2017). 

D. Exercise pada Lansia kondisi Hipertensi 

1. Definisi Olahraga 

Olahraga adalah gerakan yang melibatkan otot tubuh yang akan 

menjaga kekuatan otot, fungsi persendian, pembuluh darah tetap elastis 

sehingga memperlancar aliran darah ke bagian-bagian tubuh dan membantu 

melatih pengembangan paru-paru. Olahraga yang teratur dapat mendorong 

pengeluaran hormon pertumbuhan dan homon endorfin yang berfungsi untuk 

menghambat penurunan fungsi tubuh. Olahraga sangat erat kaitannya dengan 

kebugaran tubuh tidak hanya anak-anak remaja atau orang dewasa, lansia juga 

perlu untuk melakukan olahraga secara teratur (Pribadi, 2015). 

Olahraga yang dianjurkan bagi lansia yaitu gerakan yang melibatkan 

paru dan jantung, melatih kekuatan otot, sendi dan bersifat rekreasi sehingga 

tidak menimbulkan lansia jenuh. Olahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan 

oleh lansia perlu di perhatikan, jangan melebihi batas kemampuannya. 

Prinsipnya olahraga untuk lansia harus dimulai dari yang ringan dan bertahap 

meningkat hingga sedang (Pribadi, 2015). 
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2. Dosis Latihan 

Dosis untuk latihan aerobik yang bermanfaat bagi kesehatan lansia 

sebaiknya memenuhi kriteria FITT (Frequency, Intensity, Time, Type). Secara 

umum dijabarkan sebagai berikut: 

a. Frekuensi (Frequency): Frekuensi adalah berapa kali aktivitas dilakukan 

dalam satu minggu (Pribadi, 2015). Frekuensi latihan untuk meningkatkan 

kebugaran jantung dan paru minimal tiga kali dalam satu minggu yang di 

selangi satu hari untuk zona istirahat (Maryam et al, 2008 dalam Suri, 

2017). 

b.  Intensitas (Intensity): Intensitas adalah seberapa lama atau kuatnya suatu 

aktivitas dilakukan yang diklasifikasikan menjadi intensitas ringan, sedang 

dan berat (Pribadi, 2015). Intensitas yang dilakukan dapat dipantau dengan 

perhitungan denyut nadi dengan meraba pergelangan tangan. Intensitas 

latihan yang diklasifikasikan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2.2 Intensitas Latihan 

(Sumber: Maryam et al, 2008 dalam Suri, 2017) 

Umur Zona Latihan (Denyut nadi/Menit) 

55 tahun 115-140 nadi/menit 

56 tahun 115-139 nadi/menit 

57 tahun 114-138 nadi/menit 

58 tahun 113-138 nadi/menit 

59 tahun 113-137 nadi/menit 

60 tahun 112-136 nadi/menit 

Berdasarkan tabel diatas usia lansia yang berumur 60 tahun harus 

melakukan latihan denyut nadi mencapai >112 denyut/menit apabila 

denyut nadi kurang dari yang diinginkan maka latihan kurang bermafaat 

dan deyut nadi tidak dianjurkan >136 denyut/menit apabila lebih maka 

akan beresiko terhadap kesehatannya.  
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c. Waktu (Time): Waktu adalah berapa lama aktivitas fisik dilakukan dalam 

satu kali pertemuan (Pribadi, 2015). Durasi latihan yang dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi jantung dan paru harus berlatih 

pada zona latihan 15-30 menit dengan pemanasan dan pendinginan 5-10 

menit (Maryam et al, 2008 dalam Suri, 2017). 

d. Latihan (Type): Latihan adalah jenis aktivitas fisik yang dilakukan pada 

lansia seperti senam aerobik yang berfungsi untuk meningkatkan daya 

tahan kardiorespirasi yang bersifat dinamis, kontinyu dan melibatkan otot-

otot besar (Pribadi, 2015). Pemilihan jenis aktivitas fisik untuk lansia 

disesuaikan dengan kemampuan tubuh dari lansia, yoga merupakan 

altenatif aerobik yang tidak memiliki efek samping yang berbahaya bagi 

lansia (Panggraita et al, 2017). 

3. Senam Yoga 

a. Definisi Yoga 

Yoga berasal dari bahasa sansekerta “yuj” yang artinya 

menghubungkan dan menyatukan (Dinata, 2015). Senam Yoga merupakan 

bentuk latihan yang mengkombinasikan antara teknik bernafas, relaksasi, 

meditasi dan peregangan yang merupakan sebuah aktivitas dimana 

seseorang memusatkan pikiran untuk mengontrol panca indra dan tubuh 

secara keseluruhan (Sari & Netty, 2018). Yoga memiliki efek relaksasi 

yang dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh sehingga 

sirkulasi darah lancar dan kerja jantung menjadi lebih baik (Yulinda et al, 

2017). 
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b. Manfaat Yoga 

Senam yoga untuk hipertensi dilakukan karena memiliki efek 

relaksasi yang dapat menurunkan ketegangan otot, memperbaiki denyut 

nadi, tekanan darah dan pernafasan. Stimulus yang dihasilkan dari 

relaksasi yaitu meningkatkan produksi hormon endorfin dan menurunkan 

produksi hormon katekolamin dan kortisol sehingga stress pun menurun. 

Penurunan tersebut akan menurunkan kerja saraf simpatis sehingga terjadi 

vasodilatasi dan dapat menurunkan terkanan darah (Sari & Netty, 2018). 

Senam yoga juga memiliki banyak manfaat lain bagi tubuh, yaitu (Dinata, 

2015): 

1) Memperbaiki postur tubuh  

2) Otot menjadi lebih kuat  

3) Melindungi tulang punggung 

4) Mencegah Osteoporosis 

5) Melancarkan peredaran darah 

6) Melindungi Jantung 

7) Menurunkan tekanan darah 

8) Menurunkan gula darah dan kolesterol 

c. Indikasi dan Kontraindikasi 

Senam yoga yang dilakukan pada lansia memiliki indikasi dan 

kontraiindikasi. Indikasi senam yoga, yaitu (Chrisnina et al, 2014): 

1) Low back pain 

2) Kecemasan 

3) Stress 

4) Nyeri Haid 
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5) Hipertensi atau tekanan darah tinggi 

Kontraindikasi senam yoga, yaitu (Chrisnina et al, 2014): 

1) Sakit dada persisten 

2) Gejala atau tanda syok kardiogenik 

3) Gagal jantung belum stabil 

d. Fisiologis Yoga terhadap tekanan darah 

Senam Yoga dapat menstimulasi pengeluaran hormon endorfin. 

Endorfin adalah hormon yang diproduksi tubuh pada saat rileks atau 

tenang yang dihasilkan diotak dan susunan saraf tulang belakang. Hormon 

endorfin ini dapat berfungsi sebagai obat penenang alami yang diproduksi 

otak untuk menciptakan rasa nyaman. Ketika melakukan senam atau 

olahraga maka endorfin akan keluar dan ditangkap oleh reseptor didalam 

hipotalamus dan sistem limbic yang berfungsi untuk mengatur emosi dan 

dapat menurunkan tekanan darah (Rahima & Endang, 2017). 

Senam yoga mendorong jantung bekerja optimal dan meningkatkan 

kebutuhan energi oleh sel, jaringan dan organ tubuh yang akhirnya akan 

meningkatkan aktivitas pernafasan dan otot rangka. Peningkatan aktivitas 

itu dapat mempengaruhi aliran balik vena yang menyebabkan peningkatan 

volume sekuncup dan meningkatkan curah jantung sehingga tekanan darah 

arteri meningkat sedang, dan setelah itu akan terjadi fase istirahat. Fase 

istirahat ini akan akan menurunkan aktivitas pernafasan menyebabkan 

aktivitas saraf simpatis menurun. Penurunan aktivitas saraf simpatis 

menyebabkan kecepatan denyut jantung menurun, volume sekuncup 

menurun, vasodilatasi arteri vena yang akhirnya akan mempengaruhi 
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penurunan curah jatung dan penurunan resistensi perifer total, sehingga 

terjadinya penurunan tekanan darah (Rahima & Endang, 2017). 

e. Gerakan Senam Yoga 

1) Neck Ekstension on Standing 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Neck Ektension in Standing 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi berdiri, letakkan tangan pada pinggul dan kepala 

menghadap ke atas, menarik nafas melalui hidung tahan beberapa saat 

kemudian hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan dan 

kembali ke posisi awal. Lakukan selama 1 menit.  

2) Standing Raised Hand Pose 

 

 

 

Gambar 2.4 Standing Raised Hand Pose 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi berdiri, perlahan angkat tangan hingga lurus diatas kepala, 

menarik nafas melalui hidung tahan beberapa saat kemudian 

hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan dan kembali ke posisi 

awal. Lakukan selama 30 detik. 
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3)  Mountain Pose 

 

 

 

Gambar 2.5 Mountain Pose 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi berdiri, perlahan angkat tangan kesamping hingga kedua 

tangan bertemu dan lakukan pernafasan (menarik nafas dan 

menghembuskan nafas) disetiap gerakan. Lakukan selama 30 detik. 

4)  Cactus Posisition 

 

 

 

Gambar 2.6 Cactus Posisition 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi berdiri, mengangkat kedua tangan hingga menyerupai 

kaktus dan lakukan pernafasan (menarik nafas dan menghembuskan 

nafas) disetiap gerakan. Lakukan selama 1 menit. 

5)  Standing Eagle Pose 

 

 

 

Gambar 2.7 Standing Eagle Pose 

(Sumber: Elliot, 2013) 
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Posisi berdiri, posisi tangan menyerupai elang lalu angkat tangan 

di depan wajah, turunkan lutut dan lakukan pernafasan (menarik nafas 

dan menghembuskan nafas) disetiap gerakan. Lakukan selama 1 

menit. 

6)  Tree Pose 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Tree Pose 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi berdiri, arahkan kaki kanan kesamping kanan seperti 

menekan bola dan lakukanlah pernafasan (menarik nafas dan 

menghembuskan nafas) disetiap gerakan. Lakukan pada sisi 

sebaliknya, selama 1 menit setiap sisinya 

7) Standing Side Bends 

 

 

  

 

Gerakan 2.9 Standing Side Bends 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi berdiri, satu tangan kanan di belakang kepala dan satu 

tangan yang lain di pinggul, miringkan badan kesamping kiri hingga 

terasa teregang dan lakukan pernafasan (menarik nafas dan 

menghembuskan nafas) disetiap gerakan. Lakukan kearah sebaliknya, 

selama 1 menit setiap sisinya. 
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8)  Chair Pose 

 

 

 

Gambar 2.10 Chair Pose 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi berdiri, menekuk lutut dengan tangan di paha. Lakukan 

pernafasan (menarik nafas dan menghembuskan nafas) disetiap 

gerakan. Lakukan selama 30 detik. 

9)  Extanded Arm Pose 

 

 

 

Gerakan 2.11 Extanded Arm Pose 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi berdiri, merentangkan tangan ke samping sejajar bahu dan 

lakukan pernafasan (menarik nafas dan menghembuskan nafas) 

disetiap gerakan. Lakukan selama 30 detik. 

10)  Shoulder Stretch Pose 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Shoulder Stretch Pose 

(Sumber: Elliot, 2013) 
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Posisi berdiri, lalu tangan kanan diregangkan kearah kiri dan 

tangan kiri dapat membantu meregangkan. Lakukan pernafasan 

(menarik nafas dan menghembuskan nafas) disetiap gerakan. Lakukan 

pada sisi sebaliknya. selama 1 menit setiap sisinya. 

11)  Bound Angle Pose 

 

 

 

Gambar 2.13 Bound Angle Pose 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi duduk dengan kaki lurus dan tangan berada di atas paha, 

menekuk pergelangan kaki kearah tubuh dan lakukan pernafasan 

(menarik nafas dan menghembuskan nafas). Lakukan selama 1 menit. 

12)  Neck Ekstension on Sitting 

 

 

 

Gambar 2.14 Neck Ekstension in Sitting 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi duduk dengan menekuk kaki ke arah dada posisi tangan di 

samping badan dan kepala mengarah ke atas dan lakukan pernafasan 

(menarik nafas dan menghembuskan nafas). Lakukan selama 1 menit. 
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13)  Hug Knee Pose 

 

 

 

Gambar 2.15 Hug Knee Pose 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi duduk dengan menekuk kaki kearah dada dan posisi tangan 

memeluk lutut. dan lakukan pernafasan (menarik nafas dan 

menghembuskan nafas). Lakukan selama 1 menit. 

14)  Butterfly Pose 

 

 

 

Gambar 2.16 Butterfly Pose 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi duduk dengan menekuk kaki ke arah dada dan posisi 

tangan di samping badan dan lakukan pernafasan (menarik nafas dan 

menghembuskan nafas). Lakukan selama 1 menit. 

15)  Sitting Side Bends 

 

 

 

Gambar 2.17 Sitting Side Bends 

(Sumber: Elliot, 2013) 
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Posisi duduk dengan menekuk kaki ke arah dada, satu tangan 

di samping tubuh dan satu tangan lainnya di tekuk ke samping atas 

dan lakukan pernafasan (menarik nafas dan menghembuskan nafas) 

disetiap gerakan. Lakukan ke arah sebaliknya, selama 1 menit setiap 

sisinya 

16) Supine Raised Hand Pose

Gambar 2.18 Supine Raised Hand Pose 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisi tidur terlentang, angkat kedua tangan secara perlahan 

hingga lurus dan lakukan pernafasan (menarik nafas dan 

menghembuskan nafas) disetiap gerakan. Lakukan selama 1 menit. 

17) Corpse Pose

Gambar 2.2 

Gambar 2.19 Corpse Pose 

(Sumber: Elliot, 2013) 

Posisikan tidur terlentang dan senyaman mungkin dan lakukan 

pernafasan (menarik nafas dan menghembuskan nafas) disetiap 

gerakan. Pertahankan posisi selama 5 menit. 


