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A. Latar Belakang 

Lanjut usia (lansia) merupakan fase dimana seseorang yang telah  

mengalami tahap akhir perkembangan dari daur kehidupan manusia 

(Maryam, 2008). Semua orang akan mengalami proses menjadi tua. Masa 

lansia merupakan masa hidup manusia yang terakhir, dimana pada masa ini 

seseorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial sedikit demi 

sedikit sehingga tidak dapat melakukan tugas sehari-hari lagi. Tahap ini 

terjadi proses menurunnya kemampuan untuk memperbaiki diri dan 

mempertahankan fungsi normal (Nugroho, 2000). Penuaan dihubungkan 

dengan perubahan degeneratif pada kulit, otot, tulang, jantung, pembuluh 

darah, paru-paru, saraf dan jaringan tubuh lainya. Kemampuan regenerasi 

yang terbatas dan pertahanan terhadap infeksiyang menurun membuat lansia 

menjadi lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan dibandingkan 

dengan orang dewasa lain (Adriani dan Wirjatmadi, 2012). 

Penyakit yang dialami oleh kelompok lansia bersifat patologis atau 

mengenai semua organ, degeneratif, saling berkaitan, kronis dan  cenderung 

menyebabkan kecacatan yang lama disertai gangguan psikologis dan sosial 

(Darmojo, 2011). Salah satu penyakit yang sering dijumpai pada kelompok 

lansia yaitu tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi merupakan salah satu 

penyakit degeneratif yang mempunyai tingkat morbiditas dan mortalitas tinggi 

(Worsley, 2001). 
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Menurut Riskesdas (2013), prevalensi tekanan darah tinggi di 

Indonesia pada penduduk umur 65-74 tahun yaitu sebesar 57,6 %. Kota 

Surakarta mempunyai prevalensi tekanan darah tinggi pada lansia sebesar 

30,8%. Prevalensi tekanan darah tinggi lansia di wilayah Kelurahan Pajang 

sebesar 38,9%. 

Tekanan darah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor 

keturunan, usia, berat badan yang berlebih, mengkonsumsi alkohol, merokok, 

kurang olahraga, asupan natrium berlebih, jenis kelamin (Martuti, 2009). 

Hilangnya elastisitas jaringan dan arterosklerosis menjadi faktor penyebab 

tekanan darah tinggi pada lansia seiring dengan pertambahan umur (Suiroka, 

2012). Depresi dan pola makan yang tidak sesuai dengan gizi seimbang juga 

dapat menjadi faktor resiko terjadinya tekanan darah tinggi (Dalimartha, 

2008). 

Hasil penelitian Rahayujati, Lewa dan Pramantara (2010), di Cikarang 

Barat menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara depresi 

dengan tekanan darah lansia. Lansia berpotensi mengalami depresi karena 

berbagai macam faktor seperti perubahan status sosial, bertambah penyakit 

dan berkurangnya kemandirian (Adriani dan Wirjatmadi, 2012). Depresi 

mempengaruhi peningkatan tekanan darah pada lansia. Pengaruh depresi 

melalui aktivitas saraf simpatis dapat meningkatkan tekanan darah sebagai 

reaksi fisik bila seseorang merasa gelisah. Depresi memicu hipothalamus 

memberikan stimulus simpatis pada medula adrenal (Sherwood, 2007). 

Pelepasan hormon adrenal oleh anak ginjal menyebabkan naiknya tekanan 

darah dan meningkatkan kekentalan darah yang membuat darah mudah 

menggumpal. Hormon ini juga dapat mempercepat denyut jantung, 
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menyebabkan gangguan irama jantung dan mempersempit pembuluh darah. 

Nafas menjadi lebih cepat sehingga jumlah oksigen bertambah dan kerja 

jantung menjadi semakin cepat (Sutanto, 2010).  

Faktor lain yang ikut berperan dalam terjadinya tekanan darah tinggi 

yaitu status gizi. Proses metabolisme pada lansia mengalami penurunan. 

Aktivitas fisik yang menurun dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam 

tubuh lansia sehingga kalori yang berlebih akan diubah menjadi 

lemak(Adriani dan Wirjatmadi, 2012). Semakin besar massa tubuh, semakin 

meningkat volume darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan 

makanan ke jaringan tubuh. Dinding arteri mendapatkan tekanan yang lebih 

besar, sehingga jantung memompa lebih cepat. Kerja jantung yang berat 

berdampak pada timbulnya tekanan darah tinggi (Sheps, 2005). Peningkatan 

berat badan akan meningkatkan resiko terjadinya tekanan darah tinggi begitu 

juga sebaliknya. Penurunan berat badan sebesar 1 kg dapat menurunkan 

tekanan darah sebesar 1,6/1,3 mmHg dan menurunkan sensitivitas terhadap 

natrium (Gupta dan Kasliwal, 2004). Berdasarkan hasil penelitian Syahrini, 

Susanto dan Udiyono (2012), menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara status gizi dengan tekanandarahdi Puskesmas Tlogosari 

Kulon Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan penelitian Anggara dan Prayitno 

(2012), juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

status gizi dengan tekanan darah lansia.  

Prevalensi tekanan darah berdasarkan survei pendahuluan bulan 

Juni-Agustus tahun 2014 di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta sebesar 

32,32%. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut perlu dilakukan 



4 
 

 
 

penelitian tentang hubungan status depresi dan status gizi terhadap tekanan 

darah pada lansia. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Apakah terdapat hubungan 

status depresi dan status gizi dengan tekanan darah pada lansia di Panti 

Wredha Dharma Bhakti Surakarta ?”. 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan status depresi dan status gizi dengan tekanan 

darah pada lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikanstatus depresi, status gizi dan tekanan darah pada 

lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta. 

b. Menganalisis hubungan  status depresi dengan tekanan darah pada 

lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta. 

c. Menganalisis hubungan status gizi dengan tekanan darah pada 

lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta. 

d. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Panti Wredha 

Memberikan informasi mengenai status depresi, status gizi dan tekanan 

darah lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta sehingga dapat 

digunakan dalam pembuatan kebijakan dan program kesehatan untuk 

lansia.  

2. Bagi Peneliti Lainnya 

Diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat dijadikan bahan 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 
 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai status depresi, status gizi, tekanan darah dan lansia. 

 

 

 

 


