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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 lanjut usia (lansia )adalah 

seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia merupakan suatu proses 

yang alami dan semua orang akan mengalami proses menjadi tua dan masa tua 

merupakan masa hidup yang terakhir. Pada lanjut usia, seseorang akan mengalami 

kemunduran fisik, mental, dan sosial secara bertahap (Azizah, 2011). 

Secara global prevalensi lansia di dunia yang berusia 60 tahun ke atas pada 

tahun 2013 jumlah lansia sekitar (12%) dan jumlah lansia yang berusia 80 tahun ke 

atas sekitar (14%) (WHO, 2013). Prevalensi lansia di dunia yang berusia 60 tahun 

ke atas pada tahun 2015 sebesar 901 juta jiwa dan jumlah lansia yang berusia 80 

tahun ke atas sekitar 125 juta jiwa (WHO, 2015). Prevalensi lansia di dunia yang 

berusia 60 tahun ke atas pada tahun 2017 sebesar 962 juta jiwa dan jumlah lansia 

yang berusia 80 tahun ke atas sebesar 137 juta jiwa (WHO, 2017).  

Pravalensi lansia di Indonesia terdapat 23,4 juta jiwa atau (8,97%) penduduk lansia. 

Menurut jenis kelamin, jumlah lansia laki-laki 8,48% dan jumlah lansia perempuan 

9,47%. Sebaran penduduk lansia menurut provinsi dengan presentase lansia 

tertinggi adalah DI Yogyakarta (13,9%), Jawa Tengah (12,46%), Jawa Timur 

(12,16%), Bali (10,79%), Sulawesi Barat (10,37%) dan presentase terendah adalah 

Papua (2,8%) (Badan Pusat Statistik, 2017).  
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Prevalensi lansia Provinsi Bali pada tahun 2015 berdasarkan kelompok umur 

diantaranya umur 55-59 tahun 190,4 jiwa, 60-64 tahun 146,1 jiwa, 65-69 tahun 

111,4 jiwa, 70-74 tahun 79,6 jiwa, dan umur 75 tahun ke atas 90,8 jiwa (Badan 

Pusat Statistik Provinsi Bali, 2016). Prevalensi lansia Provinsi Bali pada tahun 2016 

berdasarkan kelompok umur diantaranya umur 55-59 tahun 198,5 jiwa, 60-64 tahun 

151,7 jiwa, 65-69 tahun 114,4 jiwa, 70-74 tahun 81,6 jiwa, dan umur 75 ke atas 

93,1 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017a).  Prevalensi lansia yang 

berusia ≥ 60 tahun di Kabupaten Gianyar pada tahun 2018 yaitu 63.940 jiwa dan 

lansia yang berusia ≥ 70 tahun berjumlah 24.840 jiwa (Dinkes Provinsi Bali, 2018). 

Prevalensi lansia yang berusia 60-69 tahun di UPT Kesmas Sukawati I pada tahun 

2018 berjumlah 3.851 jiwa dan lansia yang berusia ≥ 70 tahun berjumlah 1.270 jiwa 

(Dinkes Kabupaten Gianyar, 2018). 

Peningkatan prevalensi lansia akan memberikan dampak bagi pembangunan 

kesehatan. Hal ini karena pada lansia terjadi penurunan fisiologis pada semua 

sistem tubuh, yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah kesehatan pada 

lansia. Masalah kesehatan utama yang dialami oleh lansia adalah hipertensi, dan 

disamping itu masalah lainnya adalah artritis, stroke, PPOK, DM, kanker, penyakit 

jantung koroner, batu ginjal, gagal jantung, dan gagal ginjal. Berdasarkan hal 

tersebut, masalah kesehatan yang banyak dialami oleh lansia saat ini adalah 

hipertensi (Riskesdas, 2013). 

Tekanan darah merupakan kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang 

didorong dengan tekanan dari jantung. Tekanan sistemik atau arteri darah, tekanan 

darah dalam sistem arteri tubuh adalah indikator yang baik tentang kesehatan 

kardiovaskuler. Aliran darah mengalir pada sistem sirkulasi karena perubahan 
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tekanan. Darah mengalir dari daerah yang tekanannya tinggi ke daerah yang 

tekanannya rendah. Kontraksi jantung mendorong darah dengan tekanan tinggi ke 

aorta. Puncak dari tekanan maksimum saat ejeksi terjadi adalah tekanan darah 

sistolik. Pada saat ventrikel relaks darah yang tetap dalam arteri menimbulkan 

tekanan diastolik atau minimum (Potter & Perry, 2005). Hipertensi merupakan 

penyakit tidak menular dan saat ini masih menjadi masalah kesehatan global. 

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dengan tekanan sistolik 

>140 mmHg dan tekanan darah diastolik >90 mmHg. Seseorang yang menderita 

hipertensi terkadang tidak menampakan tanda dan gejala atau sering disebut 

sebagai (silent killer), tanda dan gejala utama yang dikeluhkan oleh penderita 

hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, mual dan muntah, rasa pegal pada 

tengkuk, penglihatan kabur, dada berdebar, dan telinga berdenging (Aspiani, 2014). 

Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua yaitu hipertensi primer dan hipertensi 

sekunder. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang belum diketahui 

penyebabnya dialami pada 90% penderita hipertensi, hipertensi primer disebabkan 

karena faktor keturunan, jenis kelamin, usia, berat badan, dan gaya hidup sedangkan 

hipertensi sekunder merupakan 10% dari seluruh kasus hipertensi dan faktor 

pencetusnya seperti penyakit ginjal, gangguan tiroid, penggunaan kontrasepsi oral, 

luka bakar, dan kehamilan (Udjianti, 2010). 

Prevalensi lansia dengan hipertensi di dunia pada tahun 2015 sekitar 53% dan 

hanya 4 sampai 14% yang melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan (WHO, 

2015b). Prevalensi tekanan darah pada pasien hipertensi yang tidak terkontrol 

sebanyak 75,5% (Adeniyi, 2016). Hipertensi yang tidak terkontrol dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis kelamin, usia, status pengangguran dan 
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transisi gizi adalah penentu paling penting dari hipertensi yang tidak terkontrol. 

Menurut Indonesian Society of Hypertension (2014) mengatakan jumlah hipertensi 

yang memiliki tekanan darah tidak terkontrol yaitu sebesar 82%. Tekanan darah 

yang tidak terkontrol menyebabkan peningkatan tekanan darah sistolik sebesar 20 

mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 10 mmHg dan memiliki risiko kematian 

akibat stroke, penyakit jantung (Whelton et al. 2017). 

Prevalensi hipertensi pada lansia menurut data kunjungan di puskesmas 

berdasarkan kelompok umur di Provinsi Bali pada tahun 2015 yaitu kelompok umur 

55-59 tahun 189 jiwa, umur 60-69 tahun 320 jiwa, dan umur 70 tahun ke atas 350 

jiwa (Dinkes Provinsi Bali, 2015). Prevalensi hipertensi pada lansia menurut data 

kunjungan di puskesmas berdasarkan kelompok umur di Provinsi Bali pada tahun 

2016 yaitu kelompok umur 55-59 tahun 5.213 jiwa, umur 60-69 tahun 9.091 jiwa, 

umur 70 tahun ke atas 7.203 jiwa (Dinkes Provinsi Bali, 2016). Prevalensi 

hipertensi pada lansia yang berusia ≥ 60 tahun menurut data kunjungan puskesmas 

di Provinsi Bali tahun 2018 berjumlah 142598 jiwa (Dinkes Provinsi Bali, 2018). 

 Prevalensi hipertensi lansia di Kabupaten Gianyar pada tahun 2018 berjumlah 

7.686 jiwa (Dinkes Provinsi Bali, 2018). Prevalensi hipertensi pada lansia yang 

berusia 60-69 tahun berdasarkan kunjungan di UPT Kesmas Sukawati I pada tahun 

2018 berjumlah 298 jiwa dan hipertensi pada lansia yang berusia ≥ 70 tahun 

berjumlah 237 jiwa (Dinkes Kabupaten Gianyar, 2018). Berdasarkan data di atas 

dapat disimpulkan lansia dengan hipertensi menurut data kunjungan puskesmas 

sebagian besar tidak mengetahui bahwa telah  menderita hipertensi ataupun 

mendapat pengobatan dan pada setiap tahunnya prevalensi lansia dengan hipertensi 

cenderung meningkat. 
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Dari banyaknya kejadian hipertensi pada lansia, UPT Kesmas Sukawati I sudah 

melakukan upaya pemantauan tekanan darah setiap minggu melalui kegiatan Pos 

Binaan Terpadu (POSBINDU) secara rutin dimana di dalam kegiatan tersebut 

dilakukan pembinaan dan pemberian obat sesuai standar bagi lansia dengan 

hipertensi sebagai upaya pengendalian hipertensi. Selain itu UPT Kesmas Sukawati 

I mengadakan program senam lansia dengan frekuensi 2 kali dalam seminggu.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya 

hipertensi pada lansia dengan melakukan penatalaksanaan farmakologis dan non 

farmakologis. Penatalaksanaan farmakologis yaitu dengan melakukan pemeriksaan 

ke pelayanan kesehatan dan minum obat antihipertensi secara teratur.  

Penatalaksaan non farmakologi yaitu dengan menjalani pola hidup sehat seperti 

mengurangi konsumsi garam karena diet rendah garam dapat menurunkan tekanan 

darah pada penderita hipertensi, diet rendah kolestrol sebagai pencegah terjadinya 

jantung koroner, menurunkan berat badan, mengurangi kebiasaan merokok, 

mengurangi konsumsi alcohol, dan olahraga (Aspiani, 2014). Olahraga atau latihan 

fisik secara teratur sangat penting bagi tubuh dan dapat memperbaiki keadaan 

jantung. Pada lanjut usia olahraga atau latihan fisik sangat dianjurkan karena salah 

satu upaya pencegahan hipertensi. Olahraga yang biasa dilakukan pada lanjut usia 

adalah senam lansia.  (Widianti & Proverawati, 2010). 

Senam lansia adalah senam yang dilakukan lanjut usia secara rutin dan dapat 

meningkatkan fungsi jantung, menurunkan tekanan darah, mengurangi esiko 

penumoukan lemak pada dinding pembuluh darah  (Jatiningsih, 2016). Adupun 

jenis-jenis senam lansia yang biasa diterapkan oleh lanjut usia meliputi senam otak, 

senam osteoporosis, senam diabetes mellitus dan senam bugar lansia.  
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Senam bugar lansia adalah olahraga ringan yang mudah dilakukan dan tidak 

memberatkan yang dapat dilakukan pada lanjut usia. Senam bugar lansia 

merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan dan memelihara kesehatan 

pada lansia. Senam bugar lansia bermanfaat untuk menghambat proses degeneratif 

atau proses penuaan, dapat melatih tulang tetap kuat, mempertahankan atau 

meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani, membentuk kondisi fisik,  

menurunkan tekanan darah, dan membantu menghilangkan radikal bebas didalam 

tubuh (Widianti & Proverawati, 2010).  

Menurut Ifansyah (2015) dalam penelitiannya tentang senam lansia 

terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Panti Sosial 

Tresna Werdha Budi Sejahtera Martapura Kabupaten Banjarmasin menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan senam lansia terhadap penurunan tekanan 

darah pada lansia dengan hipertensi (p=0,023). Menurut Setiawan (2013) dalam 

penelitiannya tentang pengaruh senam bugar lansia terhadap kualitas hidup 

penderita hipertensi menyatakan bahwa terdapat pengaruh senam bugar lansia 

terhadap kualitas hidup penderita hipertensi (p=0,000). 

Berdasarkan hasil penelitian diatas masih relatif sedikit publikasi ilmiah 

tentang senam bugar lansia terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh senam bugar 

lansia terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di UPT Kesmas 

Sukawati I tahun 2019. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “ 

apakah ada pengaruh senam bugar lansia terhadap tekanan darah pada lansia dengan 

hipertensi di UPT Kesmas Sukawati I tahun 2019?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui pengaruh senam bugar lansia 

terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di UPT Kesmas Sukawati I 

tahun 2019. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain: 

a. Mengidentifikasi tekanan darah sistolik dan diastolik pada lansia dengan 

hipertensi sebelum diberikan senam bugar lansia di UPT Kesmas Sukawati I 

tahun 2019. 

b. Mengidentifikasi tekanan darah sistolik dan diastolik pada lansia dengan 

hipertensi setelah diberikan senam bugar lansia di UPT Kesmas Sukawati I 

tahun 2019. 

c. Manganalisis pengaruh senam bugar lansia terhadap tekanan darah pada lansia 

dengan hipertensi di UPT Kesmas Sukawati I tahun 2019. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dalam 

pengembangan ilmu keperawatan khususnya dalam mengembangkan asuhan 

keperawatan pada lansia dengan hipertensi. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi untuk 

mengembangkan penelitian yang serupa dan berlanjut tentang asuhan 

keperawatan pada lansia dengan hipertensi. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan menyusun 

program kerja bagi Kepala UPT Kesmas Sukawati I dalam upaya pencegahan 

lansia dengan hipertensi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh tenaga kesehatan 

terutama perawat dalam memberikan tindakan keperawatan alternatif dalam 

mengatasi hipertensi  pada lansia.


