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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka fertilitas 

mengakibatkan populasi penduduk lanjut usia meningkat. World Health 

Organization (WHO) memperkirakan akan terjadi peningkatan proporsi 

lansia di dunia dari 7% pada tahun 2020 sampai 23% pada tahun 2025. Di 

Indonesia akan terjadi peningkatan jumlah lanjut usia terbesar di dunia dari 

9,77% pada tahun 2010 menjadi 11,34% atau tercatat 28,8 juta jiwa pada 

tahun 2020 (Sukowati, 2011). 

Tekanan darah pada usia lanjut (lansia) akan cenderung tinggi sehingga 

lansia lebih besar berisiko terkena hipertensi (tekanan darah tinggi). 

Bertambahnya umur mengakibatkan tekanan darah meningkat, karena 

dinding arteri pada usia lanjut (lansia) akan mengalami penebalan yang 

mengakibatkan penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga 

pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku 

(Anggraini dkk, 2009).  

Penelitian WHO-Comunity Study of the Elderly Central Java 

menemukan bahwa tekanan darah tinggi (hipertensi) dan penyakit 

kardiovaskuler merupakan penyakit kedua terbanyak yang diderita lansia 

setelah artritis, yaitu sebesar 15,2% dari 1203 sampel. Prevalensi  hipertensi 

diprediksi meningkat 60% pada tahun 2025, yaitu sekitar 1,56 juta orang 

penderita. Hipertensi merupakan faktor risiko dari penyakit kardiovaskuler 
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dan menjadi penyebab  kematian terbanyak di dunia (Widyasari dan 

Candrasari, 2010). 

Hipertensi adalah penyakit yang terjadi akibat peningkatan tekanan 

darah. Hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala, sementara tekanan 

darah yang terus-menerus tinggi dalam jangka waktu lama dapat 

menimbulkan komplikasi. Oleh karena itu, hipertensi perlu dideteksi dini yaitu 

dengan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tekanan darah adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

aktivitas fisik, faktor  genetik (keturunan), asupan makan, kebiasaan 

merokok, dan stres (Rosta, 2011).  

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan darah. 

Umur berkaitan dengan tekanan darah tinggi (hipertensi). Semakin tua 

seseorang maka semakin besar resiko terserang hipertensi atau tekanan 

darah tinggi (Khomsan, 2003). Penelitian Hasurungan dalam Rahajeng dan 

Tuminah (2009) menemukan bahwa pada lansia dibanding umur 55-59 

tahun dengan umur 60-64 tahun terjadi peningkatan risiko hipertesi sebesar 

2,18 kali, umur 65-69 tahun 2,45 kali dan umur >70 tahun 2,97 kali. Hal ini 

terjadi karena pada usia tersebut arteri besar kehilangan kelenturannya dan 

menjadi kaku karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk 

melalui pembuluh darah yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan 

naiknya tekanan darah (Sigarlaki, 2006).  

Jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tekanan darah (Rosta, 2011). Berdasarkan hasil penelitian Wahyuni dan 

Eksanoto  (2013), perempuan cenderung menderita hipertensi daripada laki-

laki. Pada penelitian tersebut sebanyak 27,5% perempuan mengalami 
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hipertensi, sedangkan untuk laki-laki  hanya sebesar 5,8%.  Perempuan 

akan mengalami peningkatan resiko tekanan darah tinggi (hipertensi) setelah 

menopouse yaitu usia diatas 45 tahun. Perempuan yang belum menopouse 

dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar 

High Density Lipoprotein (HDL). Kadar kolesterol HDL rendah dan tingginya 

kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) mempengaruhi terjadinya proses 

aterosklerosis (Anggraini dkk, 2009). Aterosklerosis adalah pengerasan 

pembuluh darah yang disebabkan karena penyumbatan pada pembuluh 

darah (Nurahmi, 2006). Penyumbatan dalam pembuluh darah menyebabkan 

tekanan darah menjadi tinggi.  

Tingkat pendidikan secara tidak langsung juga mempengaruhi tekanan 

darah. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap gaya hidup  yaitu 

kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, dan kebiasaan melakukan 

aktivitas fisik seperti olahraga. Hasil Riskesdas  tahun 2007 dalam Depkes 

RI (2008) menyatakan bahwa penyakit hipertensi (tekanan darah tinggi) 

cenderung tinggi pada pendidikan rendah dan menurun sesuai dengan 

peningkatan pendidikan. Tingginya risiko terkena hipertensi pada pendidikan 

yang rendah, kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

pada seseorang yang berpendidikan rendah terhadap kesehatan dan sulit 

atau lambat menerima informasi (penyuluhan) yang diberikan oleh petugas 

sehingga berdampak pada perilaku/pola hidup sehat (Anggara dan Prayitno, 

2013 ).  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tekanan darah adalah aktivitas 

fisik. Kurangnya aktifitas fisik meningkatkan risiko menderita hipertensi 

karena meningkatkan risiko kelebihan berat badan. Orang yang kurang 
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melakukan aktivitas fisik juga cenderung mempunyai frekuensi denyut 

jantung yang lebih tinggi sehingga otot jantungnya harus bekerja lebih keras 

pada setiap kontraksi. Makin keras dan sering otot jantung harus memompa, 

makin besar tekanan yang dibebankan pada arteri (Anggara dan Prayitno, 

2013). Peningkatan tekanan darah yang disebabkan oleh aktivitas yang 

kurang akan menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung 

koroner, gangguan fungsi ginjal, stroke dan sebagainya. Berdasarkan 

penelitian Lewa, dkk (2010), secara umum lansia yang tidak melakukan 

aktivitas fisik berhubungan dengan kejadian HST (Hipertensi Sistolik 

Terisolasi) yaitu dengan angka kejadian sebesar 2,336 kali beresiko terkena 

hipertensi. Hipertensi Sistolik Terisolasi yaitu hipertensi yang terjadi ketika 

tekanan sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih, tetapi tekanan diastolik 

kurang dari 90 mmHg. Jadii tekanan diastolik masih dalam kisaran normal 

sedangkan tekanan sistolik cenderung tinggi. Hipertensi ini sering ditemukan 

pada orang tua.   

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 

menunjukkan jumlah kasus hipertensi esensial di Puskesmas Kartasura 

Sukoharjo yaitu sebesar 14,71% dan merupakan salah satu puskesmas 

yang memiliki angka tertinggi untuk kasus hipertensi (tekanan darah tinggi) 

di Kabupaten Sukoharjo (DKK Sukoharjo, 2011). Data profil kesehatan di 

.Puskesmas Kartasura Sukoharjo pada bulan Maret 2013 menunjukkan di 

Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebesar 

23% lansia mengalami tekanan darah tinggi (hipertensi). Kelurahan 

Makamhaji ini merupakan kelurahan yang memiliki jumlah penderita 
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hipertensi tertinggi di Kecamatan Kartasura (Puskesmas Kartasura 

Sukoharjo, 2013). 

Berdasarkan latar belakang tersebut , umur, jenis kelamin, dan aktivitas 

fisik merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah. 

Tingkat pendidikan secara tidak langsung juga mempengaruhi tekanan 

darah. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap gaya hidup  yaitu 

kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, dan kebiasaan melakukan 

aktivitas fisik seperti olahraga. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

mengenai hubungan karakteristik (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan) 

dan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lansia di Kelurahan 

Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah ada hubungan 

karakteristik (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan) dan aktivitas fisik 

dengan tekanan darah pada lansia di Kelurahan Makamhaji Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan karakteristik (umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan) dan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lansia di 

Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik (umur, jenis kelamin, dan tingkat 

pendidikan) pada lansia di Kelurahan Makamhaji Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mendeskripsikan aktivitas fisik pada lansia di Kelurahan Makamhaji  

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

c. Mendeskripsikan tekanan darah pada lansia di Kelurahan Makamhaji 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.    

d. Menganalisis hubungan antara karakteristik (umur, jenis kelamin, dan 

tingkat pendidikan) dengan tekanan darah pada lansia di Kelurahan 

Makamhaji Kecamatan  Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

e. Menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dengan tekanan darah 

pada lansia di Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengelola posyandu lansia di kelurahan Makamhaji, hasil penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai bahan materi bagi posyandu untuk 

meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

tekanan darah pada lansia. 

2. Bagi Instansi terkait Puskesmas Kartasura Sukoharjo, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai informasi bagi Puskesmas, sehingga dapat 

dijadikan bahan evaluasi dalam rangka menentukan kebijakan dan 

langkah-langkah yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) 

pada lansia. 


